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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Με την υποπαράγραφο Ε.2 της παραγράφου Ε του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 συστάθηκε η Γενική Γραµ-
µατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών,
στην οποία υπήχθησαν όλες οι υπηρεσίες που υπάγο-
νταν έως τότε στη Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και
Τελωνειακών Θεµάτων και στην οποία µεταβιβάσθηκαν
σταδιακά έως σήµερα οι αρµοδιότητες του Υπουργού Οι-
κονοµικών, ή του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υφυπουργού Οικο-
νοµικών, που συνδέονται µε την άσκηση της φορολογι-
κής διοίκησης. Σύµφωνα µε την οικεία αιτιολογική έκθε-
ση, σκοπός των εν λόγω ρυθµίσεων ήταν να διασφαλι-
σθεί η συνέχεια και αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας
διοίκησης στον κρίσιµο τοµέα των δηµοσίων εσόδων και
η απαλλαγή της από κάθε είδους πολιτικές παρεµβάσεις,
µε ταυτόχρονη διασφάλιση µηχανισµών λογοδοσίας και
διαφάνειας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πραγµάτω-
ση των αρχών της φορολογικής δικαιοσύνης και φορο-
λογικής ισότητας. Με τις διατάξεις του ν. 4093/2012, οι
ρυθµίσεις ως προς τις αρµοδιότητες, τον τρόπο επιλο-
γής, τη διάρκεια και τις προϋποθέσεις πρόωρης λήξης
της θητείας του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
διαφοροποιήθηκαν από τις γενικές ρυθµίσεις για τους
Γενικούς Γραµµατείς και τους προϊσταµένους Γενικών
Γραµµατειών των άρθρων 50-52 του π.δ. 63/2005 (Α΄98),
προκειµένου να διασφαλίσουν τον αναγκαίο βαθµό αυ-
τονοµίας στην άσκηση των καθηκόντων του.
Με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της θεσµικής ανε-

ξαρτησίας της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, στις
διατάξεις της υποπερ. viii της περίπτωσης 2.3 της υποπα-
ραγράφου 2 της παρ. Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015,
προβλέφθηκε η θέσπιση νοµικού πλαισίου για την ίδρυση
αυτόνοµου φορέα εσόδων, µε το οποίο θα προσδιορίζε-
ται:
α) η νοµική µορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το

πεδίο άσκησης των αρµοδιοτήτων του φορέα, 
β) οι εξουσίες και οι λειτουργίες του Διευθύνοντος

Συµβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συµβουλί-
ου,
γ) η σχέση µε το Υπουργείο Οικονοµικών και άλλους

κυβερνητικούς φορείς,
δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους

του φορέα και η σχέση του µε τη δηµόσια διοίκηση,
ε) η αυτονοµία του προϋπολογισµού του, µε τη δική

του Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ)
και νέο τρόπο χρηµατοδότησης για την εναρµόνιση των
κινήτρων µε την είσπραξη των εσόδων και για τη δια-
σφάλιση της προβλεψιµότητας και της ευελιξίας του
προϋπολογισµού,
στ) η υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνηση και το κοινο-

βούλιο.
Κατ΄ εφαρµογή των ανωτέρω προβλέψεων, µε το προ-

τεινόµενο σχέδιο νόµου συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικη-
τική Αρχή χωρίς νοµική προσωπικότητα, µε την επωνυ-
µία "Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)",
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα περί αυτονοµίας στην
Φορολογική Διοίκηση, και στόχους τόσο την αποτελε-
σµατικότητα και αποδοτικότητα αυτής όσο και την αµε-
ροληψία και την δίκαιη αντιµετώπιση των φορολογουµέ-
νων. 
Σκοπός της νέας Αρχής είναι ο προσδιορισµός, η βε-

βαίωση και η είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών
και λοιπών δηµοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου
των αρµοδιοτήτων της. Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω
λειτουργίες παραµένουν στον στενό πυρήνα του Κρά-
τους, καθώς δεν απονέµεται νοµική προσωπικότητα στη
νέα Αρχή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περίπτω-
ση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014.
Στις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου ακο-

λουθείται εν µέρει η τυπολογία των ρυθµίσεων του
ν. 3051/2002 περί των συνταγµατικά κατοχυρωµένων α-
νεξάρτητων διοικητικών αρχών και εν µέρει η τυπολογία
νεώτερων νοµοθετικών κειµένων µε τα οποία έχουν συ-
σταθεί ανεξάρτητες µη συνταγµατικά κατοχυρωµένες
αρχές, όπως ο ν. 3832/2010 για την Ελληνική Στατιστική
Αρχή ή ο ν. 4013/2011 για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Συµβάσεων.
Η νέα Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, δι-

οικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται
σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή
άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβου-
λευτικό έλεγχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονι-
σµό της Βουλής. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρ-
χής, η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών καταργείται.
Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου διαρθρώνεται σε 8 υ-

ποκεφάλαια και σε 43 άρθρα.
Στο Υποκεφάλαιο Α΄ περιλαµβάνονται τα άρθρα 1 και

2, µε τα οποία συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή,
µε την επωνυµία «Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)» (στο εξής η «Αρχή») και ρυθµίζονται οι αρµο-
διότητες αυτής. 
Στο Υποκεφάλαιο Β΄ περιλαµβάνονται τα άρθρα 3 έως

6 και ρυθµίζονται τα ζητήµατα λειτουργικής ανεξαρτη-
σίας της Αρχής. Ειδικότερα, ρυθµίζονται οι σχέσεις της
µε τη Βουλή και διοικητικές αρχές, καθώς και µε τον Υ-
πουργό Οικονοµικών και λοιπούς κυβερνητικούς φορείς.
Επίσης, ορίζεται ότι τα ζητήµατα εσωτερικής οργάνω-
σης και λειτουργίας της Αρχής ρυθµίζονται από τον Ορ-
γανισµό και Εσωτερικούς Κανονισµούς της.
Το Υποκεφάλαιο Γ΄ περιλαµβάνονται τα άρθρα 7 έως

17 και αφορά στα όργανα διοίκησης της Αρχής (Συµβού-
λιο Διοίκησης, Διοικητής), στις αρµοδιότητες, στην δια-
δικασία επιλογής, διορισµού, παύσης ή αποδοχής παραί-
τησής αυτών και του Εµπειρογνώµονα, στα θέµατα συ-
γκρότησης και λειτουργίας του Συµβουλίου Διοίκησης,
καθώς και στις οργανικές µονάδες της Αρχής. 
Στο Υποκεφάλαιο Δ΄ περιλαµβάνονται τα άρθρα 18 έ-

ως 19, τα οποία αφορούν στις οικονοµικές διατάξεις της
Αρχής και ειδικότερα στους στόχους είσπραξης εσόδων
και στα ζητήµατα προϋπολογισµού και οικονοµικής δια-
χείρισης της Αρχής. 
Στο Υποκεφάλαιο Ε΄ περιλαµβάνονται τα άρθρα 20 έ-
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ως 23 και ρυθµίζονται τα ζητήµατα της υποβολής των εκ-
θέσεων και σχεδίων δράσης της Αρχής και της δηµοσιό-
τητας αυτών, καθώς και της στοχοθεσίας των οργανικών
µονάδων αυτής. 
Στο Υποκεφάλαιο ΣΤ΄ περιλαµβάνονται τα άρθρα 24 έ-

ως 31 και ρυθµίζονται τα ζητήµατα του προσωπικού της
Αρχής και ειδικότερα τα ζητήµατα που αφορούν στις ορ-
γανικές θέσεις και στην στελέχωση της Αρχής, στην ε-
σωτερική και εξωτερική κινητικότητα του προσωπικού,
στην επιλογή και αξιολόγηση προϊσταµένων, στην τοπο-
θέτησή τους, στην θητεία τους και στην λήξη αυτής, στα
συστήµατα υπηρεσιακής εξέλιξης, στο µισθολογικό κα-
θεστώς και στην επιπλέον ανταµοιβή του προσωπικού
της, καθώς και στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβού-
λια, στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης και στα λοιπά
συλλογικά όργανα της Αρχής.
Στο Υποκεφάλαιο Ζ΄ περιλαµβάνονται τα άρθρα 32 έ-

ως 37 και ρυθµίζονται ζητήµατα απορρήτου, ευθύνης, υ-
ποχρέωσης υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστα-
σης, σύγκρουσης συµφερόντων και δικαστικής εκπρο-
σώπησης της Αρχής, καθώς και δεδοµένων και συστηµά-
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Στο Υποκεφάλαιο Η΄ περιλαµβάνονται τα άρθρα 38 έ-

ως 43 µε µεταβατικές διατάξεις ως προς το προσωπικό
της Αρχής, τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια αυ-
τής και τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης, καθώς και οι-
κονοµικά και λοιπά θέµατα. Επίσης, προβλέπονται οι κα-
ταργούµενες διατάξεις και ορίζεται η έναρξη ισχύος του
νόµου.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Επί του άρθρου 1
Mε τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται η σύ-

σταση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής µε την επωνυµία
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), µε σκο-
πό τον προσδιορισµό, την βεβαίωση και την είσπραξη
των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δηµοσίων ε-
σόδων, που άπτονται του πεδίου των αρµοδιοτήτων της. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι η Ανε-

ξάρτητη Διοικητική Αρχή µε την επωνυµία Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) απολαύει λειτουργι-
κής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέ-
λειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυ-
βερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές
αρχές, ενώ υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά
τα γενικώς ισχύοντα στις Ανεξάρτητες Αρχές.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται η έδρα

της Αρχής στην Αθήνα. Επίσης προβλέπεται ότι οι Ειδι-
κές Αποκεντρωµένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της
Αρχής µπορεί να συστήνονται και να λειτουργούν και ε-
κτός της έδρας αυτής. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται η κα-

τάργηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και η θέση του Γενι-
κού Γραµµατέα που προΐσταται αυτής, από την έναρξη
λειτουργίας της Αρχής.

Επί του άρθρου 2
Στην παράγραφο 1 ορίζεται το πεδίο των αρµοδιοτή-

των της Αρχής. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η Αρχή ασκεί ό-
λες τις αρµοδιότητες της καταργούµενης Γενικής Γραµ-
µατείας Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου
Οικονοµικών, που προβλέπονται κατά την ηµεροµηνία έ-
ναρξης λειτουργίας της, τόσο στις διατάξεις της Υποπα-

ραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όσο και σε οποιαδήποτε διά-
ταξη της κείµενης νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων
και των κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονοµι-
κών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονοµικών, καθώς και τις αρµοδιότητες που της ανατί-
θενται µε τον παρόντα νόµο και µε οποιαδήποτε άλλη
γενική ή ειδική διάταξη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνε-
ται η συνέχεια της Διοίκησης στον κρίσιµο τοµέα των δη-
µοσίων εσόδων, η απαλλαγή της από κάθε είδους πολιτι-
κές παρεµβάσεις, καθώς και η οµαλή µετάβαση στον νέο
φορέα δηµοσίων εσόδων, χωρίς την δηµιουργία κενών
στον µηχανισµό βεβαίωσης και είσπραξης, καθώς και σε
όλους τους τοµείς των αρµοδιοτήτων της Αρχής. 
Στην παράγραφο 2 γίνεται ενδεικτική αναφορά στις

αρµοδιότητες της Αρχής, οι οποίες είναι απαραίτητες
για την ευέλικτη και αποτελεσµατική λειτουργία της Φο-
ρολογικής Διοίκησης. Στις αρµοδιότητες αυτές συγκατα-
λέγονται: α) Ο προσδιορισµός, η βεβαίωση και η είσπρα-
ξη των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς
και η είσπραξη λοιπών δηµοσίων εσόδων. β) Η παρακο-
λούθηση και ο έλεγχος της πορείας της βεβαίωσης και
της είσπραξης των δηµοσίων εσόδων και η εφαρµογής
της κείµενης νοµοθεσίας για την είσπραξη δηµοσίων ε-
σόδων. γ) Η λήψη και η εφαρµογή των αναγκαίων µέ-
τρων για την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία
των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών
της, στους τοµείς της καταπολέµησης της φοροδιαφυ-
γής, του λαθρεµπορίου, της φορολογικής απάτης και της
παραοικονοµίας, της εφαρµογής των διατάξεων της φο-
ρολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, της βεβαίωσης
και είσπραξης και η βελτίωση της εισπραξιµότητας των
δηµοσίων εσόδων. δ) Η έκδοση κανονιστικών αποφάσε-
ων, εγκυκλίων, οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγρά-
φων που αφορούν εν γένει στην ερµηνεία και στην ε-
φαρµογή των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής
και λοιπής νοµοθεσίας που σχετίζεται µε τους τοµείς αρ-
µοδιότητάς της. ε) η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων,
εγκυκλίων, οδηγιών, ατοµικών διοικητικών πράξεων και
λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν σε θέµατα
οργάνωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσε-
ως πόρων της. στ) Η λήψη και η εφαρµογή των αναγκαί-
ων µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, του
περιβάλλοντος και των συµφερόντων των καταναλωτών,
καθώς και για την συµβολή στην υγιή λειτουργία της α-
γοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και και-
νοτοµίας της χηµικής βιοµηχανίας, και την παροχή σχε-
τικής επιστηµονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνο-
µικές και λοιπές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες. ζ) Ο
στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασµός των δράσε-
ων όλων των υπηρεσιών της και η κατάρτιση στοχοθε-
σίας και δεικτών απόδοσης. η) Η κατάρτιση των επιµέ-
ρους επιχειρησιακών σχεδίων φορολογικών, τελωνεια-
κών και λοιπών ελέγχων αρµοδιότητάς της και ο προ-
γραµµατισµός ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρµο-
γής της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νοµοθε-
σίας αρµοδιότητάς της. Επίσης, η αξιολόγηση και η ιε-
ράρχηση των αιτηµάτων ελέγχου που υποβάλλονται από
άλλους φορείς. θ) Ο εντοπισµός φαινοµένων φοροδια-
φυγής, λαθρεµπορίου, φορολογικής απάτης, παραεµπο-
ρίου και παραοικονοµίας και ο καταλογισµός της διαφεύ-
γουσας φορολογητέας ύλης. ι) Ο εντοπισµός φαινοµέ-
νων διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσµα-
τικότητας, χαµηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των
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παρεχόµενων υπηρεσιών και µη τήρησης της νοµιµότη-
τας που τυχόν παρατηρούνται στη λειτουργία και στη
δράση των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπη-
ρεσιών της. ια) Η εποπτεία και ο συντονισµός των ελε-
γκτικών φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρε-
σιών που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και η αξιολόγηση
και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων της δράσης τους σε
σχέση µε την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί µε
βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασµό ελέγχων και τα προ-
γράµµατα επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει η
Αρχή. ιβ) Η εισήγηση νοµοθετικών διατάξεων και µέτρων
για την ενίσχυση της φορολογικής και τελωνειακής συµ-
µόρφωσης και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση
και την επιτάχυνση της εισπραξιµότητας των δηµοσίων
εσόδων ιγ) Η διατύπωση απλής γνώµης για σχέδια νό-
µων που ρυθµίζουν ζητήµατα εµπίπτοντα στο πεδίο των
αρµοδιοτήτων της. ιδ) Ο συντονισµός και η συνεργασία
µε άλλους φορείς και αρχές στα πλαίσια της άσκησης
των ανωτέρω αρµοδιοτήτων. ε) Η κατάρτιση και εκτέλε-
ση του προϋπολογισµού των δαπανών της. ιστ) Η κατάρ-
τιση και εκτέλεση προγράµµατος προµηθειών για την ο-
µαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, εξαιρουµένης της
προµήθειας κεντρικού εξοπλισµού πληροφορικής και
του συστηµικού λογισµικού πληροφορικής που απαιτεί-
ται για τη χρήση του, που εκτελείται από την αρµόδια υ-
πηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που περιγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα
Συµφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης. ιζ) Η κατάρτιση συµ-
βάσεων για τα έργα της Αρχής. ιη) Η εποπτεία των φο-
ρέων που λειτουργούν στην Αρχή και η διαχείριση, πα-
ρακολούθηση και αξιοποίηση των ειδικών λογαριασµών
που αφορούν την Αρχή ή λειτουργίες αυτής. Ως φορείς
και ειδικοί λογαριασµοί νοούνται ο Ειδικός Λογαριασµός
Τελωνείων, η αρµοδιότητα παρακολούθησης και αξιοποί-
ησης του οποίου µεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων µε την υπ΄ αριθµ. Δ6Α 1145867/2013
ΑΥΟ (Β΄ 2417) και το Ειδικό Ταµείο Ελέγχου Παραγωγής
και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών
(Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α.) η αρµοδιότητα εποπτείας του οποίου µε-
ταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
µε την υπ΄ αριθµ. Δ6Α 1015213/2013 ΑΥΟ (Β΄ 130), κα-
θώς και κάθε άλλος ειδικός λογαριασµός ή φορέας του
οποίου η διαχείριση ή εποπτεία, αντίστοιχα, τυχόν ανα-
τεθεί στην Αρχή στο µέλλον. ιθ) Η ανάπτυξη, επικαιρο-
ποίηση, συντήρηση, λειτουργία και χρήση του λογισµι-
κού εφαρµογών των πληροφοριακών συστηµάτων ή την
προµήθειά του, που είναι απαραίτητη για την απρόσκο-
πτη και αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων της
και την ασφάλεια και διαχείριση των δεδοµένων που
προέρχονται από τις δραστηριότητές της. κ) Η παροχή
και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολί-
τη, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του δηµόσιου τοµέα
για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη µείωση της
γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και
την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας.
κα) Ο καθορισµός της τεχνολογικής στρατηγικής της

ως προς το σχεδιασµό και την ανάπτυξη εφαρµογών και
των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. κβ) Κάθε
άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων της.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η δυνατότητα, µε α-

ποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ή του καθ’ ύλην
αρµόδιου Aναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού Οικο-
νοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-

νήσεως, να µεταβιβάζονται και να περιέρχονται στην
Αρχή περαιτέρω αρµοδιότητες που κατά την κείµενη νο-
µοθεσία ασκούνται από τον Υπουργό Οικονοµικών ή τον
αρµόδιο Aναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό Οικονοµι-
κών ή τους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων του
Υπουργείου Οικονοµικών και κείνται εντός του πεδίου
των αρµοδιοτήτων της Αρχής, προκειµένου να συγκε-
ντρωθούν σε αυτήν όλες οι αναγκαίες αρµοδιότητες για
την διασφάλιση της βέλτιστης αποτελεσµατικότητας
στην είσπραξη των δηµοσίων εσόδων και εν γένει στην
επιτυχή άσκηση του έργου και της αποστολής της. 
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ρητά ότι οι αρµοδιό-

τητες που περιέρχονται στην Αρχή ή στα όργανα αυτής,
σύµφωνα µε το άρθρο 2, καθώς και αυτές που έχουν ήδη
µεταβιβασθεί στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων
και κείνται εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων της Αρ-
χής, δεν µπορούν να αναµεταβιβασθούν στον Υπουργό
Οικονοµικών ή στον Aναπληρωτή Υπουργό ή στον Υφυ-
πουργό Οικονοµικών ή σε άλλα κυβερνητικά όργανα µε
µεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη. Η ρύθµιση
αυτή έχει ως στόχο αφενός τη δηµιουργία σταθερού
πλαισίου αρµοδιοτήτων της Αρχής, απαραίτητου για την
διασφάλιση της συνέχειας και της απρόσκοπτης λει-
τουργίας της, και αφετέρου τη διασφάλιση της ανεξαρ-
τησίας της. Σηµειώνεται, δε, ότι η ρύθµιση αποτελεί επα-
νάληψη της ήδη ισχύουσας ρύθµισης της υποπερίπτω-
σης β΄ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ε.2. της
παραγράφου Ε του άρθρου 1 του ν. 4093/2012.

Επί του άρθρου 3
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 ρυθµίζονται τα θέµατα

προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του Προέ-
δρου, των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης, του Εµπει-
ρογνώµονα και του Διοικητή. 

Επί του άρθρου 4
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ρυθµίζονται οι

σχέσεις της Αρχής µε τη Βουλή. Συγκεκριµένα προβλέ-
πεται η εµφάνιση και κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής
Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 138Α σε συνδυασµό µε το άρθρο 41Α του Κανονι-
σµού της Βουλής, των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης
συµπεριλαµβανοµένου του Πρόεδρου και του Διοικητή
της Αρχής, σχετικά µε θέµατα που αφορούν στις αρµο-
διότητες της Αρχής κατόπιν αιτήµατος διαρκούς ή άλλης
Επιτροπής της Βουλής, ή κατόπιν δικής τους πρωτοβου-
λίας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται η συ-

νεργασία της Αρχής µε τις διοικητικές αρχές που α-
σκούν αρµοδιότητες σε συγκεκριµένους τοµείς της εθνι-
κής οικονοµίας και η παροχή της συνδροµής της, εφό-
σον της ζητηθεί, στις εν λόγω αρχές, στο πλαίσιο άσκη-
σης των αρµοδιοτήτων της.

Επί του άρθρου 5
Με τις διατάξεις του άρθρου 5 ρυθµίζονται οι σχέσεις

της Αρχής µε τον Υπουργό Οικονοµικών και λοιπούς κυ-
βερνητικούς φορείς.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 προ-

βλέπεται ότι η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο
ή εποπτεία από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται η δυ-

νατότητα υποβολής στρατηγικών προτάσεων και η πα-
ροχή στρατηγικών οδηγιών από τον Υπουργό Οικονοµι-
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κών στην Αρχή σχετικά µε τον στρατηγικό σχεδιασµό
για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε ζητή-
µατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της Αρχής καθώς
και σε εξαιρετικές περιστάσεις. Οι στρατηγικές οδηγίες
και οι προτάσεις δεν µπορούν να επεκταθούν σε οργα-
νωτικά και λειτουργικά ζητήµατα της Αρχής ή σε θέµατα
του προσωπικού αυτής. 
Με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 5 προβλέπεται

ότι η Αρχή ενηµερώνει περιοδικά τον Υπουργό Οικονοµι-
κών. Ο Υπουργός δεν δύναται, για συγκεκριµένες υποθέ-
σεις ή περιπτώσεις, να υποβάλει προς την Αρχή αίτηµα
παροχής πληροφοριών ή να παράσχει δεσµευτικές οδη-
γίες, του παρέχονται όµως υποχρεωτικά από αυτήν συ-
γκεντρωτικά στοιχεία που απαιτούνται για την άσκηση
των αρµοδιοτήτων του. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι

σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονοµικών µε
τον Διοικητή της Αρχής, σχετικά µε την εφαρµογή της
φορολογικής πολιτικής, το ζήτηµα παραπέµπεται από
τον Υπουργό Οικονοµικών στο Συµβούλιο Διοίκησης της
Αρχής. 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 8 ορίζεται το

πλαίσιο συνεργασίας της Αρχής µε τον Υπουργό Οικονο-
µικών και λοιπούς κυβερνητικούς φορείς, µε στόχο την
αποτελεσµατική και αποδοτική εφαρµογή της κυβερνητι-
κής πολιτικής στους τοµείς αρµοδιότητας της Αρχής. Ει-
δικότερα, προβλέπεται ότι αφενός η Αρχή, µέσω του Δι-
οικητή της, εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών νοµο-
θετικές διατάξεις για ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο
των αρµοδιοτήτων της και αφετέρου ότι πριν από την υ-
ποβολή προς ψήφιση στη Βουλή νοµοθετικών διατάξεων
για ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο των αρµοδιοτή-
των της Αρχής, ο Υπουργός Οικονοµικών τις γνωστοποι-
εί στην Αρχή, για την παροχή απόψεων επ΄ αυτών, οι ο-
ποίες σε κάθε περίπτωση δεν είναι δεσµευτικές για τον
Υπουργό Οικονοµικών. Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται και
για τη νοµοθετική πρωτοβουλία λοιπών Υπουργείων, ό-
ταν αφορούν ζητήµατα εµπίπτοντα στο πεδίο αρµοδιο-
τήτων της Αρχής. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις υπο-
βάλλονται προς την Αρχή για τη διατύπωση απόψεων
µέσω του Υπουργού Οικονοµικών, τηρουµένης της ως ά-
νω διαδικασίας. Επίσης, προβλέπεται ότι πριν από την
έκδοση κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων που α-
φορούν εν γένει στην ερµηνεία και στην εφαρµογή των
διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθε-
σίας και της νοµοθεσίας που άπτεται των αρµοδιοτήτων
του Γενικού Χηµείου του Κράτους, η Αρχή τις γνωστο-
ποιεί στον Υπουργό Οικονοµικών για παροχή απόψεων,
οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν είναι δεσµευτικές για
την Αρχή.

Επί του άρθρου 6
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 προβλέπεται ότι η ορ-

γάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, ο κα-
θορισµός των αρµοδιοτήτων τους και των οργανικών θέ-
σεων του προσωπικού αυτής, τα προσόντα διορισµού
στους κλάδους και στις ειδικότητες, οι κλάδοι από τους
οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι των οργανικών
µονάδων αυτής, καθώς και η κατανοµή των οργανικών
θέσεων του µονίµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου προσωπικού της Αρχής ανά κατηγορία κλάδο και
ειδικότητα ρυθµίζονται από τον Οργανισµό της Αρχής.
Επιπλέον, λοιπά ζητήµατα της λειτουργίας της Αρχής
ρυθµίζονται από Εσωτερικούς Κανονισµούς. Ο Οργανι-

σµός και οι Εσωτερικοί Κανονισµοί εκδίδονται µε αποφά-
σεις του Διοικητή, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµ-
βουλίου Διοίκησης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο
άρθρο 9.

Επί του άρθρου 7
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 καθορίζονται ως όργα-

να διοίκησης της Αρχής το Συµβούλιο Διοίκησης και ο
Διοικητής.

Επί του άρθρου 8
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται η συ-

γκρότηση του Συµβουλίου Διοίκησης, το οποίο θα είναι
πενταµελές, αποτελούµενο από τον Πρόεδρο και τέσσε-
ρα ακόµη (4) τακτικά µέλη, τα οποία δεν είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης. Στις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου συµµετέχει ο Διοικητής της Αρχής ως εκ της
ιδιότητάς του, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ρυθµίζονται ζητή-

µατα της θητείας των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης,
και ειδικότερα για την πρώτη συγκρότηση αυτού, µε τρό-
πο ώστε να διασφαλισθεί η συνεχής και απρόσκοπτη λει-
τουργία της Αρχής. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται ότι

για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της Αρχής, στο Συµ-
βούλιο Διοίκησης θα παρέχει εξειδικευµένες συµβου-
λευτικές υπηρεσίες, σε ζητήµατα βέλτιστων διεθνών
πρακτικών, εµπειρογνώµονας µε εµπειρία σε ζητήµατα
φορολογικής διοίκησης που έχει αποκτηθεί στο εξωτερι-
κό, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η άµεση πρόσβαση και
αξιοποίηση καλών πρακτικών φορολογικής διοίκησης ξέ-
νων κρατών, απαραίτητη τουλάχιστον για τα πρώτα έτη
λειτουργίας της Αρχής. 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ρυθµίζονται

οι υποχρεώσεις των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης,
προκειµένου να υπηρετήσουν µε συνέπεια τους σκο-
πούς της Αρχής και µε τις διατάξεις της παραγράφου 6
ορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, των µελών του
Συµβουλίου Διοίκησης και του Εµπειρογνώµονα, λαµβα-
νοµένου υπόψη του ότι δεν είναι πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ορίζονται τα τυπι-

κά προσόντα του Προέδρου και των µελών του Συµβου-
λίου Διοίκησης, ώστε να επιλέγονται πρόσω¬πα εγνω-
σµένου κύρους, υψηλής επιστηµονικής συγκρότησης και
επαγγελµατικής εµπειρίας σε τοµείς που έχουν σχέση
µε τις αρµοδιότητες της Αρχής. 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 8 έως 11 γίνεται

µνεία των περιπτώσεων που συνιστούν κώλυµα διορι-
σµού για τον Πρόεδρο και τα µέλη του Συµβουλίου Διοί-
κησης καθώς και για τον Εµπειρογνώµονα, σε συνάρτη-
ση µε τη θεσπιζόµενη στην προτεινόµενη διάταξη του
άρθρου 4 προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία τους,
και επίσης θεσπίζονται ασυµβίβαστα που απορρέουν από
την ανεξαρτησία της Αρχής έναντι άλλων κρατικών φο-
ρέων. Επιπλέον, σε περίπτωση αντικατάστασης του Προ-
έδρου ή µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης καθιερώνεται
κώλυµα λόγω συγγένειας, παρέχοντας µε αυτό τον τρό-
πο εγγυήσεις για τη σωστή λειτουργία και την αµερόλη-
πτη κρίση του Συµβουλίου Διοίκησης. 

Επί του άρθρου 9
Στις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 9 καθορίζονται
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ρητά και περιοριστικά οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου
Διοίκησης και στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι το Συµβού-
λιο Διοίκησης δεν µπορεί να ζητά και να έχει πρόσβαση
σε πληροφορίες που αφορούν σε συγκεκριµένες υποθέ-
σεις ή περιπτώσεις φορολογουµένων, καθώς η ενασχό-
ληση µε συγκεκριµένες υποθέσεις ή περιπτώσεις εκφεύ-
γει των αρµοδιοτήτων του. 

Επί του άρθρου 10
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 προβλέπε-

ται η διαδικασία επιλογής των µελών του Συµβουλίου Δι-
οίκησης, περιλαµβανοµένου του Προέδρου. Ειδικότερα,
θεσπίζεται διαδικασία ανοιχτού διαγωνισµού, υποβολή
πρότασης για την επιλογή των µελών από ανεξάρτητη Ε-
πιτροπή Επιλογής, η οποία θα απαρτίζεται από πρόσωπα
εγνωσµένου κύρους, προς τον Υπουργό Οικονοµικών και
επιλογή από τον τελευταίο κατόπιν σύµφωνης γνώµης
της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής. Η
διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην επιλογή των µελών του
Συµβουλίου Διοίκησης µε αντικειµενικό και διαφανή τρό-
πο, επί τη βάσει της ανεξαρτησίας της Αρχής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 προβλέπεται η

διαδικασία ορισµού του Εµπειρογνώµονα, µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, βάσει καταλόγου τριών υ-
ποψηφίων, τον οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επί του άρθρου 11
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 προβλέπο-

νται οι λόγοι παύσης του Προέδρου και των µελών του
Συµβουλίου Διοίκησης από το αξίωµα τους, καθώς και
του Εµπειρογνώµονα, που µπορεί να συνδέονται τόσο
µε διάπραξη ποινικού αδικήµατος όσο και πειθαρχικού
παραπτώµατος. Ιδιαίτερη περίπτωση παύσης αποτελεί η
παραβίαση της αρχής της εχεµύθειας, καθώς επίσης και
αυτή της κατάχρησης της θέσης τους για ίδιο, προσωπι-
κό ή εµπορικό όφελος. Η παύση γίνεται µε πράξη του Υ-
πουργικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογηµένη εισή-
γηση του Υπουργού Οικονοµικών. 
Στις παραγράφους 5 έως 7 ορίζεται ορίζεται η διαδικα-

σία παραίτησης και αντικατάστασης του Προέδρου και
των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης, ώστε να µη διατα-
ράσσεται η οµαλή λειτουργία του. 

Επί του άρθρου 12
Στο άρθρο 12 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη δια-

δικασία συνεδριάσεων του Συµβουλίου Διοίκησης και τη
λήψη αποφάσεων.

Επί του άρθρου 13
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 συνιστάται θέση

Διοικητή της Αρχής, ο οποίος τελεί σε καθεστώς πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η θητεία του Δι-
οικητή ορίζεται πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µόνο
µία φορά, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κα-
τόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, µε
πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζονται αναλυτι-

κά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Διοικητή, µε
γνώµονα την υψηλή επιστηµονική συγκρότηση και επαγ-
γελµατική εµπειρία του σε τοµείς που έχουν σχέση µε
τις αρµοδιότητες της Αρχής και ειδικά στους τοµείς του
φορολογικού ή τελωνειακού δικαίου, των οικονοµικών ή
των δηµόσιων οικονοµικών. 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 γίνεται
µνεία των περιπτώσεων που συνιστούν κώλυµα διορι-
σµού και ασυµβίβαστα για τη θέση του Διοικητή, κατ΄ α-
ναλογία των σχετικών προβλέψεων για το Συµβούλιο Δι-
οίκησης. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 προβλέπεται ότι ο

Διοικητής µε την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογρά-
φει συµβόλαιο απόδοσης µε τον Υπουργό Οικονοµικών,
το οποίο καθορίζει, τις υποχρεώσεις του, τη σχέση εργα-
σίας του, την αµοιβή για τις υπηρεσίες του, και τους ποι-
οτικούς και ποσοτικούς στόχους οι οποίοι πρέπει να επι-
τευχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως επίσης
και σε ετήσια βάση, σε συµφωνία µε το στρατηγικό και ε-
πιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής. Στο συµβόλαιο µπορεί
να προβλέπεται ετήσια ειδική ανταµοιβή (bonus) του Δι-
οικητή, σε περίπτωση υπέρβασης των ετήσιων στόχων
που τίθενται στο συµβόλαιο απόδοσής του ή επίτευξης
των βασικών δεικτών απόδοσης της φορολογικής διοίκη-
σης που προβλέπονται σε αυτό.
Προκειµένου οι αποδοχές του Διοικητή να είναι κατάλ-

ληλες σε σχέση µε τον ρόλο, τις αρµοδιότητες και τον υ-
ψηλό βαθµό ευθύνης της θέσης του, και µε στόχο την
προσέλκυση και παραµονή στη θέση αυτή των ανάλογων
υψηλών προσόντων υποψηφίων, µε τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 8 προβλέπεται ότι κατά παρέκκλιση κάθε ι-
σχύουσας διάταξης, οι αποδοχές του Διοικητή, για όλη
τη διάρκεια της θητείας του, καθορίζονται κατόπιν πρό-
τασης του Συµβουλίου Διοίκησης, µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών. Οι αποδοχές του Διοικητή δεν
µπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του
Προέδρου του Αρείου Πάγου ούτε να υπολείπονται του
συνόλου των αποδοχών Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 προβλέπεται ότι ο

χρόνος της θητείας του Διοικητή λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε έννοµη συνέπεια.

Επί του άρθρου 14
Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι ο Διοικητής ασκεί όλες

τις αρµοδιότητες της Αρχής που προβλέπονται στον πα-
ρόν προτεινόµενο σχέδιο νόµου ή σε άλλες διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας, πλην αυτών που ρητώς ορίζε-
ται ότι ασκούνται από το Συµβούλιο Διοίκησης. Στις πα-
ραγράφους 2 έως 4 γίνεται ενδεικτική απαρίθµηση των
αρµοδιοτήτων αυτών και παρέχονται οι αναγκαίες νοµο-
θετικές εξουσιοδοτήσεις στον Διοικητή για την έκδοση
των σχετικών µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων του κα-
νονιστικών πράξεων, προκειµένου να λειτουργήσει ευέ-
λικτα και αποτελεσµατικά η Αρχή, ενώ στην παράγραφο
5 ορίζεται ότι ο Διοικητής ασκεί και κάθε άλλη υφιστάµε-
νη κατά την έναρξη ισχύος της Αρχής αρµοδιότητα του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Στην παράγραφο 6 στα πλαίσια της ανάγκης µείωσης

των υπογραφών για την ταχύτερη διεκπεραίωση των δι-
οικητικών πράξεων, µε στόχο να δοθεί ευελιξία στη φο-
ρολογική διοίκηση στην άσκηση των αρµοδιοτήτων της
προκειµένου να επιτευχθεί η αποτελεσµατικότερη λει-
τουργία της, προβλέπεται η δυνατότητα του Διοικητή, µε
αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζει στους Προϊσταµένους ό-
λων των οργανικών µονάδων της Αρχής, τις αναγκαίες
αρµοδιότητες ή να τους εξουσιοδοτεί να υπογράφουν
πράξεις ή έγγραφα προκειµένου αυτοί να ανταποκρι-
θούν στους στόχους που τους τίθενται. Επίσης, προβλέ-
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πεται η δυνατότητα του Διοικητή, µε αποφάσεις του, που
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να
µεταβιβάζει αρµοδιότητες, να αναθέτει καθήκοντα ή να
εξουσιοδοτεί, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρ-
θρου 4 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του ν. 356/1974 (Α΄ 90), οι οποίες ισχύουν
και για την Αρχή και τον Διοικητή αυτής, καθώς και η δυ-
νατότητα για περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από
τα όργανα στα οποία µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα ή τα
οποία εξουσιοδοτούνται από τον Διοικητή, σε ιεραρχικά
υφιστάµενα όργανα αυτών, στις περιπτώσεις που αυτό
προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητή, που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερθεισών δια-
τάξεων. Ταυτόχρονα, ρυθµίζεται και ο τρόπος που θα υ-
πογράφουν τα όργανα, στα οποία παρέχεται η περαιτέ-
ρω εξουσιοδότηση. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότη-
τα του Διοικητή να τροποποιεί εν όλω ή εν µέρει τις ι-
σχύουσες αποφάσεις µεταβίβασης αρµοδιοτήτων, ανά-
θεσης καθηκόντων ή εξουσιοδότησης υπογραφής, ανε-
ξαρτήτως αλλαγής του προσώπου που τις εξέδωσε, κα-
θώς και αυτών που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Γραµ-
µατέα Δηµοσίων Εσόδων.

Επί του άρθρου 15
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 ορίζεται η διαδικασία

επιλογής του Διοικητή, µέσω ανοιχτού διαγωνισµού και
υποβολής πρότασης για την επιλογή του από ανεξάρτη-
τη Επιτροπή Επιλογής, η οποία θα απαρτίζεται από πρό-
σωπα εγνωσµένου κύρους, προς το Συµβούλιο Διοίκη-
σης, το οποίο θα υποβάλλει στη συνέχεια πρόταση των
δύο επικρατέστερων υποψηφίων, µε σειρά προτεραιότη-
τας, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, προκειµένου να ο-
ρισθεί ο Διοικητής µε Απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να κατοχυρωθεί
από κάθε άποψη η διαφανής, αντικειµενική και αδιάβλη-
τη διαδικασία επιλογής του Διοικητή, µε την απεµπλοκή
της από πολιτικές επιρροές, και βασιζόµενη αποκλειστι-
κά στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.

Επί του άρθρου 16
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπονται οι

λόγοι παύσης του Διοικητή από το αξίωµά του, κατ΄ ανα-
λογία των οριζοµένων στο άρθρο 11 για το Συµβούλιο
Διοίκησης. Η παύση γίνεται µε πράξη του Υπουργικού
Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, ύστερα από γνώµη ή πρόταση του Συµβου-
λίου Διοίκησης και αιτιολογηµένη εισήγηση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών, στην οποία αναφέρεται η γνώµη ή
πρόταση του Συµβουλίου Διοίκησης.
Στις παραγράφους 3 έως 5 ορίζεται η διαδικασία πα-

ραίτησης, αναπλήρωσης και αντικατάστασης του Διοικη-
τή, ώστε να µη διαταράσσεται η οµαλή λειτουργία της
Αρχής. 

Επί του άρθρου 17
Προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση στο

νέο θεσµικό πλαίσιο, µετά την κατάργηση της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, και η απρόσκοπτη συνέ-
χεια της Φορολογικής Διοίκησης µέσω της άµεσης λει-
τουργίας των υπηρεσιών της Αρχής, στην παράγραφο 1
προβλέπεται ότι η Αρχή συγκροτείται από όλες τις οργα-
νικές µονάδες που υπάγονται, κατά την ηµεροµηνία έ-
ναρξης της λειτουργίας της, στην Γενική Γραµµατεία Δη-
µοσίων Εσόδων, σύµφωνα µε τις κείµενες οργανωτικές

διατάξεις της (νοµοθετικές, π.δ. 111/2014 και αποφάσεις
του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, που εκδόθη-
καν κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του δευτέρου ε-
δαφίου της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 5 του άρθρου 55
του ν. 4002/2011, όπως ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 6 του άρθρου
54 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει).
Επίσης, για την υποβοήθηση του Διοικητή της Αρχής

στην άσκηση των καθηκόντων του, µε την παράγραφο 2
συνιστάται Γραφείο Διοικητή στην Αρχή, το οποίο επι-
κουρεί αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του, και διέ-
πεται, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία
του, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα Γρα-
φεία των Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων, µε την επι-
φύλαξη των προβλεποµένων στο παρόν προτεινόµενο
σχέδιο νόµου.

Επί του άρθρου 18
Με τις διατάξεις του άρθρου 18 περιγράφεται η διαδι-

κασία καθορισµού των ετήσιων στόχων είσπραξης εσό-
δων της Αρχής και θεσπίζεται η δυνατότητα ενίσχυσης
του προϋπολογισµού της Αρχής σε περίπτωση υπέρβα-
σης των στόχων αυτών, πέραν των ανωτάτων ορίων του
εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµο-
σιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για την Αρχή, αλλά µε
ανώτατο όριο ποσοστό 10% και κατώτερο όριο 5% επί
του υπερβαίνοντος των καθορισµένων στόχων ποσού ει-
σπραχθέντων εσόδων. Για τον υπολογισµό της τυχόν υ-
πέρβασης των στόχων δεν λαµβάνονται υπόψη στα ει-
σπραχθέντα έσοδα οι αποδόσεις παρεµβάσεων που δεν
είχαν συµπεριληφθεί στον ψηφισθέντα κρατικό προϋπο-
λογισµό, καθώς και τυχόν έσοδα που δεν ήταν δυνατόν
να προβλεφθούν κατά τον ορισµό των στόχων. Με από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το ακρι-
βές ποσοστό, κατόπιν γνώµης του Συµβουλίου Διοίκη-
σης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε άλλη λε-
πτοµέρεια εφαρµογής της παραγράφου. Η κατανοµή
των πιστώσεων αυτών εντός του προϋπολογισµού της
Αρχής πραγµατοποιείται µε απόφαση του Διοικητή της
Αρχής, µετά από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Διοί-
κησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4270/2014. 

Επί του άρθρου 19
Με τις διατάξεις του άρθρου 19 ρυθµίζονται τα ζητή-

µατα του προϋπολογισµού και της οικονοµικής διαχείρι-
σης της Αρχής. 
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 ορίζεται ότι οι απαι-

τούµενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγρά-
φονται σε χωριστό ειδικό φορέα ή χωριστούς ειδικούς
φορείς στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Οι-
κονοµικών, ενώ στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι ο Διοικη-
τής είναι Διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογι-
σµού δαπανών της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.4270/2014.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι για την κατάρτιση και

εκτέλεση του προϋπολογισµού δαπανών της Αρχής, και
των προβλέψεων ΜΠΔΣ, καθώς και όλα τα θέµατα δηµο-
σιονοµικής διαχείρισης και δηµοσίου λογιστικού, ισχύ-
ουν οι διατάξεις του ν.4270/2014, µε την εξαίρεση των ο-
ριζοµένων στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου και ότι ο
προϋπολογισµός της Αρχής υποβάλλεται στο Γ.Λ.Κ. µέ-
σω της Κύριας Κεντρικής Οικονοµικής Υπηρεσίας του Υ-
πουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 54 του ν. 4270/2014. Επίσης, καθορίζεται κατώ-
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τατο όριο του ύψους του εκάστοτε υποβαλλόµενου στο
ΓΛΚ σχεδίου προϋπολογισµού δαπανών της Αρχής, σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν. 4270/2014,
µε στόχο τη διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την α-
πρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία της. Επίσης,
προβλέπεται ότι στην Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει
το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού περιλαµβάνο-
νται, για πληροφοριακούς λόγους, συνοπτικά στοιχεία
του σχεδίου προϋπολογισµού δαπανών που υποβάλλε-
ται από την Αρχή στο ΓΛΚ, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 και τυχόν λοιπά σχετικά
πληροφοριακά στοιχεία. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαµβά-
νονται και στην Επεξηγηµατική Έκθεση του εκάστοτε
ΜΠΔΣ.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι η Αρχή δύναται να

πραγµατοποιεί δαπάνες που εντάσσονται στο ΠΔΕ, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του υποκεφαλαίου 3 του κεφαλαί-
ου Β του µέρους Δ του ν. 4270/2014. 
Στην παράγραφο 5 θεσπίζεται εξαίρεση από την προ-

βλεπόµενη στις οικείες διατάξεις του ν. 4270/2014 σύ-
µπραξη του Υπουργού Οικονοµικών για τις κανονιστικές
πράξεις της Αρχής που προκαλούν δαπάνη, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι η δαπάνη που προκαλείται από αυτές είναι
εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογι-
σµού της ή του εκάστοτε ΜΠΔΣ. Η ρύθµιση αυτή απο-
σκοπεί στη διασφάλιση της µέγιστης δυνατής ανεξαρτη-
σίας της Αρχής κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού
της. Η εξαίρεση αυτή επεκτείνεται και για τις πράξεις
του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, καθώς και για
όσες από αυτές έχουν εκδοθεί µέχρι και την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος προτεινόµενου σχεδίου και έχουν
παράγει έννοµα αποτελέσµατα.
Στην παράγραφο 6 προβλέπεται η σύσταση Γενικής Δι-

εύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) στην Αρχή, ο
προϊστάµενος της οποίας έχει όλες τις αρµοδιότητες και
υποχρεώσεις των προϊσταµένων οικονοµικών υπηρε-
σιών Υπουργείων κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των
άρθρων 24, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014. Η σύσταση της
ΓΔΟΥ αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονοµικής ανε-
ξαρτησίας της Αρχής, µέσω της δηµιουργίας δικού της
συστήµατος οικονοµικής διαχείρισης, και διασφαλίζει
ταχύτητα και ευελιξία ως προς την διαχείριση και εκτέ-
λεση του προϋπολογισµού της. 
Στις παραγράφους 7 και 8 ρυθµίζονται θέµατα διαχεί-

ρισης των ειδικών λογαριασµών και εποπτείας των φο-
ρέων που υπάγονται στην Αρχή, οι οποίοι ορίζονται στο
άρθρο 2, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λει-
τουργία των υπηρεσιών της. 
Στις παραγράφους 10 και 11 ρυθµίζονται τα ζητήµατα

στέγασης των υπηρεσιών της Αρχής.

Επί του άρθρου 20
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 ορίζεται η διαδικασία

τακτικής και έκτακτης ενηµέρωσης του Υπουργού Οικο-
νοµικών για τις δραστηριότητες της Αρχής καθώς και λο-
γοδοσίας προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονο-
µικών και τον Πρόεδρο της Βουλής. Ταυτόχρονα εξα-
σφαλίζεται η διαφάνεια έναντι των πολιτών µέσω της υ-
ποχρέωσης δηµοσίευσης κρίσιµων στοιχείων για τη λει-
τουργία και τη δράση της Αρχής τόσο σε µηνιαίο όσο και
σε ετήσιο επίπεδο, όπως το στρατηγικό και επιχειρησια-
κό σχέδιο, οι εκθέσεις διακύµανσης εσόδων και οι ανα-
φορές εκτέλεσης του προϋπολογισµού δαπανών.
Επί του άρθρου 21

Με τις διατάξεις του άρθρου 21 ρυθµίζονται οι διαδικα-
σίες κατάρτισης, οριστικοποίησης και δηµοσιότητας της
ετήσιας έκθεσης απολογισµού και προγραµµατισµού
των δραστηριοτήτων της Αρχής για το επόµενο έτος. Ε-
πίσης, ως εγγύηση λογοδοσίας και διαφάνειας προβλέ-
πεται η υποβολή της ετήσιας έκθεσης στον Πρωθυπουρ-
γό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Οικονο-
µικών και συζήτησής της στην Επιτροπή Οικονοµικών Υ-
ποθέσεων της Βουλής, κατά τα οριζόµενα στον Κανονι-
σµό της Βουλής, κατά τα γενικώς ισχύοντα για τις Ανε-
ξάρτητες Διοικητικές Αρχές. 

Επί του άρθρου 22
Με τις διατάξεις του άρθρου 22 ορίζονται οι διαδικα-

σίες κατάρτισης, οριστικοποίησης και δηµοσιότητας του
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής, ως
κεντρικού πυλώνα της λειτουργίας της, καθώς και των
λοιπών σχεδίων προγραµµάτων δράσης της. Στα εν λό-
γω σχέδια αποτυπώνονται τόσο η µακροπρόθεσµη στρα-
τηγική, όσο και οι ετήσιοι στόχοι και επιµέρους δράσεις
της Αρχής.

Επί του άρθρου 23
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 ορίζεται για την Αρχή

το σύστηµα διοίκησης µέσω στόχων. Περιγράφεται η
διαδικασία διάχυσης και κατανοµής των στόχων του επι-
χειρησιακού σχεδίου σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο µέχρι
και αυτό του υπαλλήλου. Παράλληλα, ορίζεται η δέσµευ-
ση που λαµβάνουν για την επίτευξη των στόχων οι Προϊ-
στάµενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων καθώς
και των ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπρα-
ξης, µε την τοποθέτηση και ανάληψη των καθηκόντων
τους. Τέλος, ορίζεται η δυνατότητα εφαρµογής µεθόδων
µέτρησης της αποδοτικότητας των οργανικών µονάδων
και η θέσπιση διαδικασίας βράβευσης. 

Επί του άρθρου 24
Προκειµένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη συνέχεια

της Φορολογικής Διοίκησης µέσω της άµεσης λειτουρ-
γίας των υπηρεσιών της Αρχής, στην παράγραφο 1 προ-
βλέπεται η αυτοδίκαιη µεταφορά του συνόλου των οργα-
νικών θέσεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσό-
δων (Γ.Γ.Δ.Ε.), συµπεριλαµβανοµένων και των προσω-
ποπαγών, στην Αρχή, οι οποίες αποτελούν στο σύνολό
τους τις οργανικές θέσεις αυτής. Στις θέσεις, που µετα-
φέρονται, περιλαµβάνονται και οι θέσεις των Ελεγκτών
Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων
του Κράτους της Γ.Γ.Δ.Ε.. 
Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Αρχής στην ά-

σκηση των καθηκόντων του και στο πλαίσιο των ήδη ορι-
ζοµένων στην υποπαράγραφο Ε.2 του ν. 4093/2012 για
την Γ.Γ.Δ.Ε., µε την παράγραφο 2 συνιστώνται στο Γρα-
φείο του Διοικητή (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, η
µία εκ των οποίων κατηγορίας ΠΕ, τρεις (3) θέσεις ειδι-
κού συµβούλου και τέσσερις (4) θέσεις ειδικού συνεργά-
τη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, καθώς, επίσης και θέση Διευθυντή, στην οποία
προΐσταται ένας εκ των ανωτέρω ειδικών συνεργατών
και ασκεί, κατ΄ αντιστοιχία, τις αρµοδιότητες που προ-
βλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου
56 του π.δ. 63/2005, εφαρµοζοµένης της παραγράφου 3
του ίδιου άρθρου. Για τις αποδοχές των ανωτέρω έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του ν.4354/2015 που αφορούν
τους µετακλητούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα πολι-
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τικά γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυ-
πουργών. 
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι η στελέχωση της Αρ-

χής γίνεται από µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους και υ-
παλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου που καταλαµβάνουν αντίστοιχες οργανικές
θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των προσωποπαγών θέ-
σεων. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται µε διορισµό
µέσω ΑΣΕΠ, κατά τις ισχύουσες γενικές διατάξεις για
τις Ανεξάρτητες Αρχές και σύµφωνα µε τα κριτήρια και
τυπικά προσόντα, που καθορίζονται στον Οργανισµό της
Αρχής και τις εκάστοτε επιχειρησιακές της ανάγκες. 
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται επίσης η κάλυψη των

κενών οργανικών θέσεων της Αρχής και µε µετάταξη υ-
παλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλου Υπουρ-
γείου ή άλλων δηµόσιων υπηρεσιών κάθε µορφής ή
Ν.Π.Δ.Δ., ενώ είναι δυνατή και η απόσπαση για την κά-
λυψη έκτακτων αναγκών. 
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι οι θέσεις των Ελε-

γκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσό-
δων του Κράτους (Ελεγκτές) καλύπτονται από υπαλλή-
λους της Αρχής µε απόφαση του Διοικητή. 
Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι για τη λύση της υπαλ-

ληλικής σχέσης, την απόλυση, την λήξη εµµίσθου εντο-
λής, καθώς και την καταγγελία σύµβασης εργασίας ή έρ-
γου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως
εκάστοτε ισχύουν, οι διατάξεις για το προσωπικό µε σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και άλλες ειδικές διατά-
ξεις, στο βαθµό που δεν αντίκεινται στον παρόντα νόµο,
ενώ στην παράγραφο 7 προβλέπεται ότι οι ατοµικές πρά-
ξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται από
τον Διοικητή της Αρχής.

Επί του άρθρου 25
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 ρυθµίζονται

τα ζητήµατα εσωτερικής και εξωτερικής κινητικότητας
των υπαλλήλων της Αρχής. Ειδικότερα, ορίζεται ότι για
τις υπηρεσιακές µεταβολές τοποθέτησης, µετάθεσης, α-
πόσπασης και µετάταξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 3528/2007, οι διατάξεις για το προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τυχόν
ειδικότερες διατάξεις, στο βαθµό που δεν αντίκεινται
στον παρόντα νόµο, ενώ η εξειδίκευση και στάθµιση των
επιµέρους κριτηρίων, όπως οι υπηρεσιακές ανάγκες, η ε-
ντοπιότητα και η εν γένει προσωπική, οικογενειακή και
υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου, η διαδικασία και
κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής θα καθορίζονται µε από-
φαση του Διοικητή, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµ-
βουλίου Διοίκησης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Αρχής και την

εξασφάλιση των όρων επίτευξης των στρατηγικών και ε-
πιχειρησιακών στόχων της, στην παράγραφο 7 ορίζεται
ότι η απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων µεταξύ της Αρ-
χής και του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλης Ανεξάρτη-
της Αρχής ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας κάθε µορφής ή
Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η απόσπαση σε πολιτικά γραφεία
της Κυβέρνησης, την Βουλή και τα Κόµµατα διενεργείται
πάντοτε µετά από γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµ-
βουλίων, µε κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και
των συναρµόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση κάθε α-
ντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Για τον ίδιο λόγο
καθιερώνεται ανώτερο ποσοστό 5% για το προσωπικό
της Αρχής που δύναται να είναι αποσπασµένο σε άλλες

δηµόσιες υπηρεσίες ή πολιτικά γραφεία, κατά παρέκκλι-
ση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Στην παράγραφο 8 ορίζεται ότι οι αποσπάσεις υπαλλή-

λων της Αρχής είτε στην ΜΕΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ), είτε ως εθνικών εµπειρογνωµόνων
σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργα-
νισµών, διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Διοικητή
και του Υπουργού Οικονοµικών ή του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, κατά τις κείµενες διατάξεις.
Στη παράγραφο 9 ορίζεται ότι από την έναρξη λειτουρ-

γίας της Αρχής δεν εφαρµόζονται για το προσωπικό της
τα π.δ. 329/1995 (Μεταθέσεις υπαλλήλων ΓΧΚ - Α΄ 177),
344/1995 (Μεταθέσεις υπαλλήλων Υπουργείου Οικονο-
µικών - Α΄ 183) και 216/1998 (Μεταθέσεις υπαλλήλων
τελωνειακών υπηρεσιών - Α΄ 172 Α΄και 222). 

Επί του άρθρου 26
Με τις διατάξεις του άρθρου 26 επιδιώκεται η εφαρµο-

γή ενός αξιοκρατικού και αποτελεσµατικού συστήµατος
επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και
Τµήµατος των υπηρεσιών της Αρχής, καθώς και υπευθύ-
νων Αυτοτελών γραφείων, κατόπιν γνωµοδότησης των
αρµοδίων, κατά περίπτωση, συµβουλίων αξιολόγησης
των υποψηφιοτήτων, µετά από αξιολόγηση των υποψη-
φίων υπαλλήλων, βάσει αντικειµενικών, µετρήσιµων κρι-
τηρίων και µε σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υπαλ-
λήλου για την προς πλήρωση θέση ευθύνης. Με απόφα-
ση του Διοικητή της Αρχής, που δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία, τα
αρµόδια συµβούλια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων,
τα στάδια και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του
συνόλου της διαδικασίας. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις η επιλογή των προϊ-

σταµένων γίνεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις επιλο-
γής του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύ-
ει, κατά το µέρος που δεν ρυθµίζεται διαφορετικά στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα τυπικά προσόντα
που προβλέπονται στον Οργανισµό της Αρχής, όπως ε-
κάστοτε ισχύει, καθώς και τα κριτήρια επιλογής προϊστα-
µένων του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ι-
σχύει, κατά το µέρος που δεν ρυθµίζεται διαφορετικά
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και κατά πα-
ρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται στον Υπαλ-
ληλικό Κώδικα. Σηµειώνεται ότι οι προτεινόµενες διατά-
ξεις βρίσκονται εντός του ήδη ισχύοντος για την
Γ.Γ.Δ.Ε. πλαισίου επιλογής προϊσταµένων, εισάγοντας
µία επιπλέον παρέκκλιση από τα προσόντα του άρθρου
84 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, ως προς τη µείωση του
απαιτούµενου συνολικού χρόνου προϋπηρεσίας των υ-
ποψηφίων καθώς και µια παρέκκλιση από τα κριτήρια του
άρθρου 85 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, ως προς τους
συντελεστές βαρύτητας για την µοριοδότηση κατά την
επιλογή προϊσταµένων. Οι ρυθµίσεις αποσκοπούν στο να
δοθεί η ευκαιρία και σε νεώτερους υπηρεσιακά υπαλλή-
λους να συναγωνιστούν για την διεκδίκηση θέσεων ευ-
θύνης, µε απώτερο στόχο την αξιοποίηση του καλύτερου
διαθέσιµου στελεχιακού δυναµικού της Αρχής. 

Επί του άρθρου 27
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται ότι ο

Διοικητής της Αρχής επιλέγει και τοποθετεί προϊσταµέ-
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νους οργανικών µονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης,
Διεύθυνσης, Τµήµατος και υπευθύνων Αυτοτελών γρα-
φείων, των υπηρεσιών της Αρχής, σύµφωνα για θητεία ε-
νός έτους που µπορεί να ανανεώνεται έως και δύο (2)
φορές, µέχρι τη συµπλήρωση πλήρους θητείας τριών (3)
ετών ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, µε όµοια από-
φαση και κύριο κριτήριο την επίτευξη των τεθέντων ποι-
οτικών και ποσοτικών στόχων.

Στους ανωτέρω προϊσταµένους και υπευθύνους παρέ-
χεται το δικαίωµα, µετά τη συµπλήρωση της πλήρους θη-
τείας τριών (3) ετών από την επιλογή και την τοποθέτη-
σή τους, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ί-
δια θέση ευθύνης και για µία (1) ακόµη πλήρη θητεία. Ε-
φόσον επιλεχθούν και τοποθετηθούν στην ίδια θέση ευ-
θύνης για δεύτερη συνεχόµενη θητεία, δεν έχουν δικαί-
ωµα υποβολής νέας αίτησης υποψηφιότητας για τη θέση
αυτή, παρά µόνο µετά την παρέλευση τριών (3) ετών α-
πό τη λήξη της δεύτερης πλήρους θητείας τους. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι

µε τον Οργανισµό της Αρχής καθορίζονται οι θέσεις
προϊσταµένων οργανικών µονάδων και υπεύθυνων αυτο-
τελών γραφείων της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει
δικαίωµα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την
ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για µία
πλήρη θητεία, για δεύτερη συνεχόµενη θητεία. Οι θέσεις
αυτές καθορίζονται µε κύριο κριτήριο την βαρύτητα της
θέσης στην επίτευξη των στόχων ελέγχου και βεβαίω-
σης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κρά-
τους, καθώς και στην καταπολέµηση του λαθρεµπορίου.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται, στα

πλαίσια εφαρµογής ενός αξιοκρατικού συστήµατος, για
τη στελέχωση των νευραλγικών θέσεων ευθύνης των υ-
πηρεσιών της Αρχής η δυνατότητα του Διοικητή να απο-
φασίζει την πρόωρη λήξη της θητείας των προϊσταµένων
οργανικών µονάδων, πριν τη συµπλήρωση της τριετίας,
α) λόγω µη εκπλήρωσης των τεθέντων ποιοτικών και πο-
σοτικών στόχων των οργανικών µονάδων που προΐστα-
νται στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης, β) για σοβα-
ρό λόγο αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των υπηρε-
σιακών τους καθηκόντων, αλλά και γ) όταν οι ίδιοι οι
προϊστάµενοι για προσωπικούς λόγους, επιθυµούν την
απαλλαγή από τα καθήκοντά τους. 
Επιπρόσθετα και στο πλαίσιο εµπέδωσης κλίµατος ε-

µπιστοσύνης και νοµιµότητας, µε τις διατάξεις της παρα-
γράφου 4 προβλέπεται ότι ο Διοικητής παύει υποχρεωτι-
κά από τα καθήκοντα του, πριν από τη λήξη της θητείας
του, τον προϊστάµενο οποιουδήποτε επιπέδου, στις ακό-
λουθες περιπτώσεις: α) αν καταδικασθεί τελεσιδίκως για
τα αναφερόµενα αδικήµατα στην περίπτωση Α΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, β)
αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώµατα
και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, γ) αν υποβλη-
θεί σε στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µε-
ρική) ή το δικαστήριο έχει αποφασίσει συνδυασµό των
δύο προηγούµενων ρυθµίσεων, δ) αν τεθεί σε διαθεσιµό-
τητα ή αργία ή του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε
πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών
τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παρά-
πτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007).
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 προβλέπεται ότι

για λόγους διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας των
υπηρεσιών, οι προϊστάµενοι κατά την διάρκεια της θητεί-

ας τους, έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση υποψη-
φιότητας µόνο για κενή θέση ευθύνης ανώτερου επιπέ-
δου, ή µπορούν να αιτηθούν να µετακινηθούν και να το-
ποθετηθούν σε κενή θέση ευθύνης οργανικής µονάδας
αντιστοίχου επιπέδου για το υπόλοιπο της θητείας τους,
εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν. Επιπλέ-
ον, σε επείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις που οι υ-
πηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, όπως στις περιπτώ-
σεις ανάγκης άµεσης κάλυψης θέσεων ευθύνης νευραλ-
γικών οργανικών µονάδων, αποκατάστασης της εύρυθ-
µης λειτουργίας των υπηρεσιών, διευκόλυνσης διαδικα-
σιών εσωτερικού ελέγχου και προστασίας του δηµοσίου
συµφέροντος, παρέχεται η δυνατότητα στον Διοικητή
της Αρχής να µετακινεί, χωρίς σχετική αίτηση, τους
προϊσταµένους οργανικών µονάδων σε άλλη θέση ευθύ-
νης του ιδίου επιπέδου.
Επίσης µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 προβλέπε-

ται ότι ο Διοικητής, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµ-
βουλίου Διοίκησης, µπορεί να διαµορφώνει ένα πλαίσιο
κριτήριων, σε ότι αφορά την πολιτική της εναλλαγής των
προϊσταµένων, καθώς και τη δυνατότητα της επανεπιλο-
γής και τοποθέτησής τους στην ίδια θέση ευθύνης, λαµ-
βανοµένης υπόψη της ιδιαιτερότητας των θέσεων ευθύ-
νης, της βαρύτητας των υπηρεσιών και των ειδικότερων
συνθηκών.

Επί του άρθρου 28
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, παρέχεται αρµο-

διότητα στον Διοικητή της Αρχής, µετά από σύµφωνη
γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµη του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που
διατυπώνεται εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός, να κα-
θορίζει ειδικά συστήµατα ποιοτικής και ποσοτικής αξιο-
λόγησης του προσωπικού των υπηρεσιών της Αρχής,
στη βάση των περιγραµµάτων θέσεων εργασίας και των
τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. Το νέο σύ-
στηµα αξιολόγησης αποτελεί µέρος του συνολικού συ-
στήµατος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και
προϋποθέτει, την µέτρηση της απόδοσής του υπαλλήλου
σε συνάρτηση, αφενός µε τους εξειδικευµένους επιχει-
ρησιακούς στόχους της θέσης που κατέχει (ποσοτική α-
ξιολόγηση) και αφετέρου µε το καθοριζόµενο βαθµό και
είδος δεξιοτήτων που προσιδιάζει στο περίγραµµα της
συγκεκριµένης θέσης (ποιοτική αξιολόγηση). Τα κριτήρια
για την ποιοτική αξιολόγηση του υπαλλήλου προέρχο-
νται από το πλαίσιο ικανοτήτων της θέσης εργασίας που
κατέχει. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2, παρέχεται αρµο-

διότητα στον Διοικητή της Αρχής, µετά από σύµφωνη
γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµη του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που
διατυπώνεται εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός, να θε-
σπίζει ειδικότερα συστήµατα προαγωγών και βαθµολογι-
κής και υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των υπη-
ρεσιών της, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της δια-
δικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του Υπαλληλι-
κός Κώδικας και άλλες διατάξεις. Το νέο σύστηµα βαθ-
µολογικής εξέλιξης βασίζεται στην κατάρτιση αναλυτι-
κών περιγραµµάτων θέσεων εργασίας και την αξιολογι-
κή κατάταξη αυτών, από την οποία θα προκύψουν οι βαθ-
µοί του νέου συστήµατος. Η κατάταξη του υπαλλήλου
στη νέα βαθµολογική κλίµακα, θα βασίζεται στη σύνδεση
του βαθµού µε την αντίστοιχη θέση εργασίας. 
Η υιοθέτηση και εφαρµογή των αναφερόµενων συστη-
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µάτων πρέπει να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, αξιο-
κρατίας, συµµετοχικότητας, αντικειµενικότητας και ταυ-
τόχρονα να εξασφαλίζει τους όρους και της προϋποθέ-
σεις σύγχρονης, ορθολογικής και αποτελεσµατικής Διοί-
κησης του ανθρωπίνου δυναµικού της Αρχής.

Επί του άρθρου 29
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 παρέχεται αρµο-

διότητα στον Διοικητή της Αρχής, µετά από σύµφωνη
γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης να καθορίζει, εντός
των ορίων του προϋπολογισµού της Αρχής και του εκά-
στοτε ΜΠΔΣ, ειδικό µισθολογικό καθεστώς του προσω-
πικού της Αρχής στη βάση των περιγραµµάτων θέσεων
εργασίας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι ο

Διοικητής της Αρχής δύναται µε απόφασή του και ύστε-
ρα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης κα-
θορίζει για το προσωπικό των υπηρεσιών της Αρχής ειδι-
κότερο σύστηµα επιπλέον ανταµοιβής (bonus), βάσει της
απόδοσης του προσωπικού, όπως αυτή προκύπτει από τη
διαδικασία της αξιολόγησης. Εν προκειµένω, πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη σωρευτικά, η βαρύτητα της θέσης, ο
βαθµός ευθύνης του υπαλλήλου και κυρίως ο βαθµός ε-
πίτευξης των τεθέντων στόχων της Αρχής, που πρέπει
να υπερβαίνει το 100%.
Με το σύστηµα της επιπλέον ανταµοιβής επιδιώκεται η

σύγχρονη και ορθολογική διοίκηση των ανθρώπινων πό-
ρων. Η σύνδεση της επιπλέον ανταµοιβής µε την εξαιρε-
τική απόδοση του υπαλλήλου ενθαρρύνει το προσωπικό
για καταβολή επιπρόσθετης προσπάθειας, καθώς παρέ-
χονται κίνητρα για αύξηση της απόδοσης, ενισχύει το αί-
σθηµα της δικαιοσύνης και κατά επέκταση συµβάλει
στην επίτευξη της συνολικής στρατηγικής της Αρχής.

Επί του άρθρου 30
Με τις διατάξεις του άρθρου 30, προκειµένου να δια-

σφαλιστεί τόσο η εύρυθµη λειτουργία της νέας Αρχής ό-
σο και η συνέχεια και αποτελεσµατικότητα της Διοίκη-
σης, προβλέπεται ότι τα Υπηρεσιακά Συµβούλια και οι Ει-
δικές Επιτροπές Αξιολόγησης, που έχουν συσταθεί, συ-
γκροτηθεί και λειτουργούν στην Γενική Γραµµατεία Δη-
µοσίων Εσόδων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις απο-
τελούν τα Υπηρεσιακά Συµβούλια και τις Ειδικές Επιτρο-
πές Αξιολόγησης, αντίστοιχα, της Αρχής. Επίσης, προ-
βλέπεται ότι οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης συγκρο-
τούνται, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
του Υπαλληλικού Κώδικα, περί των Ειδικών Επιτροπών
Αξιολόγησης των Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ..
Επίσης, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι για τα συλλο-

γικά όργανα που µεταφέρονται στην Αρχή από την Γενι-
κή Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, ισχύουν τα προβλεπό-
µενα στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
9 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), η οποία αφο-
ρά στα συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονοµικών,
συµπεριλαµβανοµένης της Γενικής Γραµµατείας Δηµο-
σίων Εσόδων.

Επί του άρθρου 31
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου

1 προβλέπεται ότι, µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής,
συνιστάται και συγκροτείται το Πειθαρχικό Συµβούλιο
της Αρχής, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατά-
ξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, περί των Πειθαρχικών
Συµβουλίων των Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ., µε απο-

κλειστική αρµοδιότητα την άσκηση της πειθαρχικής ε-
ξουσίας σε πρώτο βαθµό στους υπαλλήλους της Αρχής,
πλην των ανώτατων υπαλλήλων αυτής. Με τις διατάξεις
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 προβλέπεται ότι
αρµόδιο πειθαρχικό όργανο για να κρίνει σε δεύτερο
βαθµό το προσωπικό της Αρχής που υπάγεται στην αρ-
µοδιότητα του Πειθαρχικού Συµβουλίου αυτής και σε
πρώτο και δεύτερο βαθµό τους ανώτατους υπαλλήλους
της Αρχής, καθώς και σε κάθε περίπτωση που προβλέπε-
ται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις είναι το Δευ-
τεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του
ν. 3528/2007.
Ειδικότερα ορίζεται ότι στην περίπτωση που κρίνονται

υπάλληλοι της Αρχής, στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο συµµετέχει αντί του µέλους που προβλέπεται
στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1, ο προϊστάµενος
της Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής που είναι αρµόδια για
τα θέµατα του προσωπικού αυτής, ο οποίος ορίζεται µε
αναπληρωτή του άλλον προϊστάµενο γενικής διεύθυν-
σης της Αρχής ή διεύθυνσης αυτής µε απόφαση του Δι-
οικητή της Αρχής, πριν από την έναρξη λειτουργίας του
Συµβουλίου. 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου

2 προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβου-
λίου Διοίκησης, καθώς και ο Διοικητής και ο Εµπειρο-
γνώµονας υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για κάθε παράβα-
ση των υποχρεώσεων τους. Με την περίπτωση β΄ της ί-
διας παραγράφου συνιστάται Ειδικό Πειθαρχικό Συµβού-
λιο στην Αρχή, το οποίο είναι αρµόδιο για την άσκηση
πειθαρχικής εξουσίας στα ως άνω πρόσωπα και ορίζεται
η συγκρότηση αυτού. Επίσης, στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄
της ίδιας παραγράφου προβλέπεται ο τρόπος ορισµού
του Προέδρου, των µελών και του Γραµµατέα αυτού και
καθορισµού της αµοιβής αυτών.
Περαιτέρω, στην περίπτωση στ΄ της ίδιας παραγρά-

φου ορίζεται ότι η πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Ειδικού
Πειθαρχικού Συµβουλίου ασκείται από τον Υπουργό των
Οικονοµικών, κατ΄ εφαρµογή των οικείων διατάξεων του
ν. 3528/2007, όπως ισχύει. Όσον αφορά στην τηρούµενη
διαδικασία, προβλέπεται αναλογική εφαρµογή των δια-
τάξεων του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη
ειδικής νοµοθεσίας, που προβλέπεται ανάλογα µε την ι-
διότητα των µελών του Συµβουλίου. Επιπλέον, στην πε-
ρίπτωση ζ΄ της ίδιας παραγράφου συµπεριλήφθηκε ε-
ξουσιοδοτική διάταξη, σύµφωνα µε την οποία προβλέπε-
ται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, µε την οποία θα καθορίζονται οι λεπτοµέ-
ρειες λειτουργίας του Ειδικού αυτού Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα.

Επί του άρθρου 32
Με τις διατάξεις του άρθρου 32 προβλέπεται ειδική πε-

ρίπτωση υποχρέωσης τήρησης της αρχής της εχεµύθει-
ας και συγκεκριµένα η τήρηση του φορολογικού απορρή-
του, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 17 του ν. 4174/2013.
Η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο τα µέλη του Συµβουλίου
Διοίκησης, όσο και τον Διοικητή, τον Εµπειρογνώµονα,
το προσωπικό της Αρχής, αλλά και οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο, για θέµατα που έρχονται σε γνώση του από τη
Διοίκηση ή το προσωπικό της Αρχής και έχουν σχέση µε
το φορολογικό απόρρητο.
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Επί του άρθρου 33
Με τις διατάξεις του άρθρου 33 προβλέπεται ότι εκτός

από την ποινική, την οποία, ούτως ή άλλως, υπέχουν τα
όργανα της Αρχής, όταν στοιχειοθετείται το ποινικό αδί-
κηµα της παράβασης καθήκοντος σύµφωνα µε το άρθρο
259 του ΠΚ, ο Πρόεδρος, τα µέλη της Διοίκησης, ο Διοι-
κητής, ο Εµπειρογνώµονας και οι υπάλληλοι της Αρχής
υπέχουν και πειθαρχική ευθύνη σε περίπτωση που παρα-
βαίνουν τα καθήκοντά τους από δόλο. Ειδικά για τους υ-
παλλήλους της Αρχής εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, που αφο-
ρούν στην επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών µέ-
τρων και της πειθαρχικής διαδικασίας, σε περίπτωση που
στοιχειοθετείται το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβα-
σης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα και ειδικούς
ποινικούς νόµους.
Επίσης στο άρθρο αυτό καθορίζονται τα όργανα, που

είναι αρµόδια για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης σε
βάρος του Προέδρου, των µελών του Συµβουλίου της Δι-
οίκησης, του Διοικητή, του Εµπειρογνώµονα και του
προσωπικού της Αρχής.

Επί του άρθρου 34
Με τις διατάξεις του άρθρου 34 προβλέπεται ότι η υ-

ποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, κατα-
λαµβάνει και τον Διοικητή, τον Πρόεδρο και τα µέλη του
Συµβουλίου Διοίκησης, τόσο κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας τους όσο και για (2) δύο έτη από τη λήξη της θητείας
τους. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υπόκειται σε
κατά προτεραιότητα έλεγχο από την Γ’ Μονάδα Ελέγ-
χου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρ-
χής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Ε-
γκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης
της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιου-
σιακής Κατάστασης. 

Επί του άρθρου 35
Με τις διατάξεις του άρθρου 35 προβλέπεται ότι ο

Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Διοικη-
τής και ο Εµπειρογνώµονας πρέπει να παρέχουν τα ε-
χέγγυα για την αµερόληπτη κρίση τους, που µπορεί να
τεθεί υπό αµφισβήτηση στις περιπτώσεις που πρόκειται
να ληφθεί µία απόφαση ή να διατυπωθεί γνώµη ή πρότα-
ση από τα όργανα της Αρχής και συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 7 του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), όπως ισχύει.
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης υποχρέωσης των οργά-
νων της Αρχής, θεσπίζεται υποχρέωσή τους υπογραφής
συµφώνου εµπιστευτικότητας και δήλωσης για τη µη ύ-
παρξη σύγκρουσης συµφερόντων πριν αναλάβουν τα κα-
θήκοντά τους. Επιπλέον, προβλέπεται ότι µε τον Κανονι-
σµό Λειτουργίας της Αρχής καθορίζονται οι ειδικότερες
λεπτοµέρειες για τη σύγκρουση συµφερόντων για τα όρ-
γανα της Αρχής και τον Εµπειρογνώµονα και ότι η παρά-
βαση των σχετικών διατάξεων συνιστά σοβαρό πειθαρχι-
κό παράπτωµα, όπως εξάλλου προβλέπεται και για το
προσωπικό της αρχής, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης της
περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, ό-
πως ισχύει.

Επί του άρθρου 36
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι η Αρ-

χή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Διοι-
κητή της και παρίσταται αυτοτελώς, εκπροσωπώντας το
Δηµόσιο, σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµε-
νο πράξεις ή παραλείψεις της ή τις έννοµες σχέσεις που
την αφορούν. Οι επιδόσεις των δικογράφων στις δίκες
αυτές γίνονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις προς
τον Διοικητή της Αρχής, αντί του Υπουργού των Οικονο-
µικών. Ειδικώς για την εκπροσώπηση και την επίδοση
των δικογράφων σε δίκες που αφορούν σε φορολογικές
εν γένει διαφορές και σε διαφορές που αναφύονται κατά
είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, εφαρµόζονται, κατά
περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α’, σε
συνδυασµό προς το άρθρο 49 (παρ. 2 και 4) και 219 παρ.
2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄
97) και 85 παρ. 1, εδάφιο πρώτο, του ν.δ. 356/1974 (Α’
90). Η προβλεποµένη στο άρθρο 85 παρ. 1, εδάφιο δεύ-
τερο, του ν.δ. 356/1974 κοινοποίηση στον Υπουργό των
Οικονοµικών γίνεται προς τον Διοικητή της Αρχής, στην
Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ.. 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου

2 προβλέπεται ότι η εν γένει νοµική και δικαστική υπο-
στήριξη των υποθέσεων της Αρχής και το γνωµοδοτικό
έργο διεξάγεται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
(ΝΣΚ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού του (ν.
3086/2002, Α΄ 324). Το Ειδικό Γραφείο Νοµικού Συµβού-
λου Φορολογίας µετονοµάζεται σε Ειδικό Νοµικό Γρα-
φείο Δηµοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.), αποτελεί υπηρε-
σιακή µονάδα του Ν.Σ.Κ., λειτουργεί στην Αρχή και δια-
τηρεί τις καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητές του,
στις οποίες προστίθενται και οι αρµοδιότητες που άπτο-
νται των υποθέσεων που αναφύονται από πράξεις ή πα-
ραλείψεις της Αρχής ή αφορούν σε έννοµες σχέσεις της
και δεν ανήκουν στην κατά τόπο και καθ΄ ύλην αρµοδιό-
τητα άλλων οργανικών µονάδων του Ν.Σ.Κ.. Για τις υπο-
θέσεις εκτός της καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότη-
τας του Ε.Ν.Γ.Δ.Ε. εφαρµόζονται οι διατάξεις του Οργα-
νισµού του Ν.Σ.Κ.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2

ορίζεται ότι η γραµµατεία του Ειδικού Νοµικού Γραφείου
Δηµοσίων Εσόδων στελεχώνεται από υπαλλήλους της
Αρχής, οι οποίοι αποσπώνται στο Γραφείο αυτό για ορι-
σµένο ή αόριστο χρόνο. Η απόσπαση, η παράταση της
χρονικής διάρκειάς της και η διακοπή της γίνεται µε από-
φαση του Διοικητή της Αρχής.

Επί του άρθρου 37
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι µε την

επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων, στην Αρχή µε-
ταφέρονται όλες οι αρµοδιότητες και οι πόροι που αφο-
ρούν σε δεδοµένα και Πληροφοριακά Συστήµατα Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που προβλέπο-
νται: α) στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 της υ-
ποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), β) στα άρθρα 63, 66 και
67 του ΠΔ 111/2014 (Α΄ 178), όπως ισχύουν µέχρι τη θέ-
ση σε ισχύ του παρόντος νόµου, γ) στις αποφάσεις του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, που εκδόθηκαν:
αα) κατ’ εξουσιοδότηση του δεύτερου εδαφίου της υπο-
παραγράφου γ’ της παρ. 5 του άρθρου 55 του           ν.
4002/2011, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της υποπαρα-
γράφου δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013
(Α’ 174), της περ. δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν.
4141/2013 (Α’ 81) και ββ) σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 54 του π.δ. 111/2014 (Α’ 178) και δ) στην αριθ. Δ6Α
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1117082ΕΞ2013 (Β΄ 1779) απόφαση του Υπουργού Οι-
κονοµικών «Μεταφορά αρµοδιοτήτων, προσωπικού και
διαθέσιµων πόρων οργανικών µονάδων της Γενικής Δι-
εύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραµµατείας Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων στην Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Εσόδων και καθορισµός οργανικών θέσεων προσωπικού
αυτής», όπως ισχύει.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι

το λογισµικό εφαρµογών των Πληροφοριακών Συστηµά-
των και υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ά-
πτονται των αρµοδιοτήτων της Αρχής σχεδιάζεται και α-
ναπτύσσεται µόνο από την Αρχή και τίθενται σε παραγω-
γική λειτουργία κατ’ εντολή της.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται ότι η

Αρχή έχει την αποκλειστική διαχείριση των δεδοµένων
και του λογισµικού εφαρµογών των Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων της και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησής της. Τα δεδοµένα που διαχειρίζεται η Αρχή α-
νήκουν στο Υπουργείο Οικονοµικών. Οι διαδικασίες τή-
ρησης, πρόσβασης, διάθεσης, χορήγησης και δηµοσιο-
ποίησης των δεδοµένων διέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του
άρθρου 11 του Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και από τις
διατάξεις περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι η

Αρχή έχει την αποκλειστική διαχείριση των δικτυακών
τόπων που χρησιµοποιεί για την παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές της. Το λογι-
σµικό εφαρµογών των Πληροφοριακών συστηµάτων, οι
υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οποιοδήπο-
τε άλλο θέµα αρµοδιότητας της Αρχής που παρέχονται
µέσω δικτυακών τόπων της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. ή άλλων υπη-
ρεσιών µεταφέρονται σε δικτυακούς τόπους της Αρχής
το αργότερο µέχρι την 31.3.2017.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 προβλέπεται ότι οι

πληροφορίες και τα δεδοµένα, ο πηγαίος και εκτελέσι-
µος κώδικας του λογισµικού εφαρµογών των Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων, των δικτυακών τόπων και των υπη-
ρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής, φιλο-
ξενούνται, φυλάσσονται, εγκαθίστανται και λειτουργούν
σε υπολογιστικές υποδοµές της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων & Διοικητικής Υποστήρι-
ξης (Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονοµικών, η ο-
ποία υποχρεούται να λαµβάνει τα κατάλληλα και ανα-
γκαία µέτρα για: (α) την αδιάλειπτη και αποτελεσµατική
λειτουργία των υπολογιστικών υποδοµών, (β) την απο-
κλειστικά κατά λόγο αρµοδιότητας προσπέλαση και πρό-
σβαση σύµφωνα µε την άδεια της αρµόδιας υπηρεσίας
της Αρχής, (γ) την τήρηση των αντιγράφων ασφαλείας
και (δ) την προστασία τους από κάθε παραβίαση, καθώς
και από σκόπιµη ή τυχαία απειλή. Η Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. εγκα-
θιστά, διαχειρίζεται και παραµετροποιεί τις υπολογιστι-
κές υποδοµές (κεντρικές – περιφερειακές – δικτυακές)
και το συστηµικό λογισµικό (λειτουργικό σύστηµα – πα-
κέτα λογισµικού υπολογιστικής υποδοµής) τους, µερι-
µνά για την αδειοδότησή του και ευθύνεται έναντι της
Αρχής για οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων
αυτών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται ότι προς

το σκοπό καθορισµού της φορολογικής πολιτικής και νο-
µοθεσίας, παρέχεται στην αρµόδια για τη φορολογική
πολιτική και νοµοθεσία υπηρεσία του Υπουργείου Οικο-
νοµικών και σε εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους της, α-

πευθείας και απρόσκοπτη πρόσβαση στα συγκεντρωτικά
δεδοµένα που τηρούνται στο Σύστηµα Διοικητικής Πλη-
ροφόρησης της Αρχής (Management Information System
- ΜΙS). Σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω ή δια-
φορετικά στοιχεία, αυτά χορηγούνται από την Αρχή κα-
τά προτεραιότητα. Η Αρχή παρέχει εξουσιοδοτηµένη
πρόσβαση και ανάλογη υποστήριξη στη Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ.
στα δεδοµένα του MIS που δεν άπτονται των αρµοδιοτή-
των της Αρχής. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 προβλέπεται ότι

το πλαίσιο και η πολιτική ασφάλειας που εφαρµόζονται
σε όλες τις συνεργασίες, διαδικασίες και λειτουργίες
της Αρχής καταρτίζονται και επικαιροποιούνται από το
Τµήµα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονοµικών. Για ε-
ξειδικευµένα θέµατα αρµοδιότητας της Αρχής το πλαί-
σιο ασφάλειας και η εφαρµογή του συνδιαµορφώνονται
µεταξύ του Τµήµατος Ασφάλειας του Υπουργείου Οικο-
νοµικών και του Γραφείου Ασφάλειας της Αρχής το αρ-
γότερο εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου. Το Γραφείο Ασφάλειας της Αρχής ε-
ρευνά και διαχειρίζεται περιστατικά παραβίασης ή απει-
λής της ασφάλειας που σχετίζονται µε τα δεδοµένα και
το λογισµικό εφαρµογών, υποχρεούται να ενηµερώνει
και να ενηµερώνεται από το Τµήµα Ασφάλειας του Υ-
πουργείου Οικονοµικών, το οποίο συντάσσει την τελική
αναφορά περιστατικού ασφάλειας και µεριµνά για την ε-
φαρµογή της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οι-
κονοµικών στο πλαίσιο της άσκησης των σχετικών αρµο-
διοτήτων της Αρχής. Το Τµήµα Ασφάλειας του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών ή/και η Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ., υποχρεούνται
να παρέχουν στις αρµόδιες υπηρεσίες της Αρχής όλες
τις σχετικές πληροφορίες και δεδοµένα, όπως αρχεία
καταγραφής ή προσβάσεων, που προκύπτουν από το συ-
στηµικό λογισµικό και απαιτούνται για τη διερεύνηση πε-
ριστατικών παραβίασης κανόνων ασφαλείας ή τακτικού
ή έκτακτου ελέγχου τήρησης των κανόνων ασφαλείας.

Επί του άρθρου 38
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται ότι

κατά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, οι υπηρετού-
ντες προϊστάµενοι οργανικών µονάδων επιπέδου Γενι-
κής Διεύθυνσης, καθώς και Διεύθυνσης και Υποδιεύθυν-
σης των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενι-
κό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, της Κεντρικής Υπηρε-
σίας, των Ειδικών Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών και των
Ειδικών Δ.Ο.Υ., (ΦΑΕ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερι-
κού, Δ.Ο.Υ. Πλοίων, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης),
καθώς και των Τελωνείων: Α΄ Εισαγωγών-Εξαγωγών
Θεσσαλονίκης, Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών, Ε΄ Εισαγω-
γής Πειραιά και ΣΤ΄ Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά, συ-
νεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις αντίστοιχες
οργανικές µονάδες της Αρχής για το υπόλοιπο της θη-
τείας τους, εφόσον κριθούν κατάλληλοι µετά από αξιο-
λόγηση πριν την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, άλλως
µεταφέρονται ως υπάλληλοι. Οι προϊστάµενοι που επι-
λέγονται και τοποθετούνται εντός του 2016, καθώς και
οι προϊστάµενοι που δεν ανήκουν στην κατηγορία του
πρώτου εδαφίου, µεταφέρονται αυτοδίκαια στις αντί-
στοιχες θέσεις της Αρχής για το υπόλοιπο της θητείας
τους, χωρίς προηγούµενη αξιολόγηση. 
Με σκοπό την εύρυθµη λειτουργία της νέας Αρχής, µε

τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται η αυτοδί-
καιη µεταφορά των όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων
και προϊσταµένων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Ε-
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σόδων είτε αυτοί κατέχουν οργανική θέση είτε όχι, σε α-
ντίστοιχες θέσεις της νέας Αρχή και µε την ίδια σχέση
εργασίας. Επίσης, προβλέπεται ότι το προσωπικό µε
σχέση δηµοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου ή ορισµένου χρόνου ή µε σχέση έµµισθης εντο-
λής που µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου έχει µετακι-
νηθεί από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε σε άλλες υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονοµικών και αντιστρόφως καταλαµ-
βάνει οργανικές θέσεις από τις υφιστάµενες κενές ορ-
γανικές θέσεις στις υπηρεσίες, στις οποίες έχει µετακι-
νηθεί.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται ότι η

Αρχή υπεισέρχεται σε κάθε στάδιο των εκκρεµών διαδι-
κασιών διορισµών, προσλήψεων και πάσης φύσεως υπη-
ρεσιακών µεταβολών, χωρίς να απαιτείται επανάληψή
τους, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων
της Αρχής. Η περίπτωση καταλαµβάνει και την υποβολή
αιτηµάτων αναπλήρωσης καθώς και υποβολής συµπλη-
ρωµατικών αιτηµάτων διορισµών από τους ίδιους οριστι-
κούς πίνακες επιτυχόντων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι οι

αποσπάσεις προσωπικού από και προς την Γενική Γραµ-
µατεία Δηµοσίων Εσόδων διατηρούνται σε ισχύ και µετά
την έναρξη λειτουργίας της Αρχής µέχρι τη λήξη τους.
Ορίζεται όµως ρητά ότι η παράγραφος 7 του άρθρου 25
καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις παράτασης των απο-
σπάσεων, που θα λήξουν µετά την έναρξη λειτουργίας
της νέας Αρχής. 
Με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιµων

ανθρώπινων πόρων και την προαγωγή της αποτελεσµα-
τικότητας στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρη-
σιακών στόχων της νέας Αρχής, µε τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 5, προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι που θα αξιο-
λογηθούν ως ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς κατά τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας της Αρχής, µεταφέρονται από αυτήν.
Η διαδικασία, ο τρόπος και τα ειδικότερα ζητήµατα της
µεταφοράς από την Αρχή καθορίζονται µε Κοινή Απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 διασφαλίζεται ότι

κατά την έναρξη λειτουργίας της νέας Αρχής το προσω-
πικό της κατατάσσεται στα ίδια µισθολογικά κλιµάκια,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, διατηρεί το σύνολο
των αποδοχών του, συµπεριλαµβανοµένης της προσωπι-
κής διαφοράς, και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο α-
σφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, που είχε ως
προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονοµικών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 προβλέπεται ότι α-

πό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οι προϊστά-
µενοι οργανικών µονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυν-
σης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τµήµατος των υπη-
ρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και των υπευθύνων Αυτοτε-
λών Γραφείων όλων των υπηρεσιών αυτής, επιλέγονται,
τοποθετούνται, µετακινούνται και απαλλάσσονται των
καθηκόντων τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
26.

Επί του άρθρου 39
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 προβλέπεται

ότι τα Υπηρεσιακά Συµβούλια της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων λειτουργούν ως Υπηρεσιακά Συµβού-
λια της Αρχής, εφόσον έχουν συγκροτηθεί µετά από την
ισχύ του ν.4369/2016 (Α΄ 33). Επίσης, οι Ειδικές Επιτρο-

πές Αξιολόγησης της Γ.Γ.Δ.Ε. λειτουργούν ως Ειδικές
Επιτροπές Αξιολόγησης της Αρχής, εφόσον έχουν συ-
σταθεί και συγκροτηθεί µετά από την ισχύ του
ν.4369/2016 (Α’ 33). Οι εκκρεµείς υποθέσεις των υφιστά-
µενων Υπηρεσιακών Συµβουλίων και οι τυχόν εκκρεµείς
υποθέσεις των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης της
Γ.Γ.Δ.Ε. αποτελούν υποθέσεις των Υπηρεσιακών Συµ-
βουλίων και των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης της
Αρχής, αντίστοιχα, εάν αφορούν σε προσωπικό αυτής
και εξετάζονται από αυτά, διαφορετικά, διαβιβάζονται ε-
ντός ενός (1) µηνός στο αρµόδιο για τον υπάλληλο Υπη-
ρεσιακό Συµβούλιο ή στην αρµόδια Επιτροπή, αντίστοι-
χα. 
Επίσης, στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι για το µε-

ταβατικό διάστηµα µέχρι την έναρξη λειτουργίας του
Πειθαρχικού Συµβουλίου της Αρχής αρµόδια για τα πει-
θαρχικά θέµατα του προσωπικού αυτής ορίζονται τα Α΄
και Β΄ κοινά Πειθαρχικά Συµβούλια του Υπουργείου Οι-
κονοµικών, κατά λόγο αρµοδιότητας. 
Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι τυχόν εκκρε-

µείς υποθέσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων του Υ-
πουργείου Οικονοµικών, που αφορούν σε πειθαρχικά θέ-
µατα του προσωπικού της Αρχής, µέχρι την έναρξη λει-
τουργίας του Πειθαρχικού Συµβουλίου αυτής, θα διαβι-
βαστούν σε αυτό το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από
την συγκρότησή του και θα κρίνονται από αυτό. Επίσης,
προβλέπεται ότι οι τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις στο Δευ-
τεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του
Υπαλληλικού Κώδικα, που αφορούν σε προσωπικό της
Γ.Γ.Δ.Ε. που υπηρετεί στην Αρχή, συνεχίζουν να κρίνο-
νται από αυτό µε την συγκρότηση που προβλέπεται στο
δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου β’ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 31.

Επί του άρθρου 40 
Στο άρθρο 40 περιέχονται µεταβατικές διατάξεις επί

οικονοµικών θεµάτων.
Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η συνέχιση της άσκη-

σης των αρµοδιοτήτων οικονοµικού ενδιαφέροντος που
αφορούν την Αρχή από τη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οι-
κονοµικών έως τη σύσταση και πλήρη λειτουργία της
Γ.Δ.Ο.Υ. της Αρχής και για χρονικό διάστηµα όχι µεγα-
λύτερο των δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Από την πλήρη λειτουργία της, η Γ.Δ.Ο.Υ. της
Αρχής αναλαµβάνει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης των
οικονοµικών θεµάτων. 
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι ειδικά, για τον

πρώτο προϋπολογισµό της Αρχής το συνολικό ύψος των
πιστώσεων της Αρχής που θα περιληφθεί στο σχέδιο
Κρατικού Προϋπολογισµού του 2017, δεν δύναται να εί-
ναι κατώτερο του 100% των συνολικών πιστώσεων που
προβλέπονται στον τρέχοντα ψηφισθέντα ετήσιο Κρατι-
κό Προϋπολογισµό 2016 για τις υπηρεσίες της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Το συνολικό ύψος των
πιστώσεων της Αρχής για τα έτη 2018 - 2019 που θα πε-
ριληφθεί στα αντίστοιχα ΜΠΔΣ και σχέδια Κρατικού
Προϋπολογισµού, δεν δύναται να είναι κατώτερο του
100% των συνολικών πιστώσεων που θα προβλέπονται
στον ψηφισθέντα ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό έτους
2017 για τις υπηρεσίες της Αρχής, µε εξαίρεση την από-
δοση οριζόντιων µέτρων.
Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυ-

νο η επίτευξη των στόχων του εκάστοτε ισχύοντος
ΜΠΔΣ για τη Γενική Κυβέρνηση και ταυτόχρονα να τηρη-
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θούν τα ανωτέρω, αναζητούνται οι τυχόν αναγκαίες εξι-
σορροπητικές παρεµβάσεις στο σύνολο των προϋπολο-
γισµών και το ΜΠΔΣ της Γενικής Κυβέρνησης.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι οι εκκρεµείς διαδι-

κασίες για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης που αφο-
ρούν σε υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. ή σε εποπτευόµενους
φορείς της, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την Αρχή, σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί στέγασης δηµο-
σίων υπηρεσιών.
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι τα έργα προµηθει-

ών που αφορούν σε Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. ή σε επο-
πτευόµενους φορείς της και είναι σε εξέλιξη υλοποιού-
µενα από άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµι-
κών από την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζονται
από την Αρχή η οποία καθίσταται η δικαιούχος των έρ-
γων. Η Αρχή συνεχίζει και ολοκληρώνει τις διαδικασίες
που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων, σύµφω-
να µε τις ισχύουσες περί προµηθειών διατάξεις. 
Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται ό-

τι µε την έναρξη λειτουργίας της Αρχής ασκείται η διοί-
κηση και διαχείριση υλικών και άυλων περιουσιακών
στοιχείων του Δηµοσίου, τα οποία χρησιµοποιούνται στο
πλαίσιο του σκοπού και της εξυπηρέτησης των αναγκών
αυτής, µε εξαίρεση τη διοίκηση και διαχείριση των περι-
ουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου που αφορούν σε κε-
ντρικό εξοπλισµό και συστηµικό λογισµικό πληροφορι-
κής, καθώς και τη διαχείριση του περιφερειακού εξοπλι-
σµού.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 προβλέπεται ότι οι

µισθωτικές συµβάσεις που έχουν συναφθεί για τη στέγα-
ση υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. συνεχίζονται για λογαριασµό
της Αρχής, ενώ το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις στέ-
γασης σε δηµόσια ακίνητα. 

Επί του άρθρου 41
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 διασφαλίζεται ότι

γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική
Γραµµατεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό
αυτής ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό
της Αρχής, που ασκούν τις αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, οι οποίες µεταφέρθη-
καν από το Σ.Δ.Ο.Ε..
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2, προκειµένου να

διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια της Διοίκησης
στον τοµέα των δηµοσίων εσόδων, καθώς και η άµεση
λειτουργία των υπηρεσιών της νέας Αρχής, προβλέπεται
η µεταφορά στην Αρχή όλων των οργανικών µονάδων,
που υπάγονται, κατά την ηµεροµηνία έναρξης της λει-
τουργίας της, στην Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσό-
δων (Γ.Γ.Δ.Ε.), όπως καθορίζονται στις διατάξεις του
π.δ. 111/2014 (Α΄ 178/2014 και 25/2015), όπως ισχύουν
και µε τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, οι οποίες εκδόθηκαν
κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του δευτέρου εδα-
φίου της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 5 του άρθρου 55
του ν. 4002/2011 -Α’ 180, όπως ισχύουν, σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 6 του
άρθρου 54 του ν. 4178/2013 -Α’ 174, όπως ισχύει, καθώς
και των συλλογικών οργάνων αυτής.
Επίσης, θεσπίζεται τεκµήριο αρµοδιότητας υπέρ του

Διοικητή σε περίπτωση αµφιβολίας. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται ότι οι

αρµοδιότητες που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν, µέ-

χρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, µε διατάξεις νό-
µων ή µε Υπουργικές αποφάσεις στον Γενικό Γραµµατέα
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, ισχύουν για
τον Διοικητή της Αρχής, εκτός αν ρυθµίζεται διαφορετι-
κά µε το παρόν προτεινόµενο σχέδιο νόµου. 
Επίσης στην ίδια παράγραφο, ορίζεται ότι εξακολου-

θούν να ισχύουν: α) όλες οι πράξεις του Γενικού Γραµµα-
τέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, µε τις
οποίες µεταβιβάσθηκαν αρµοδιότητες ή ανατέθηκαν κα-
θήκοντα ή παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση υπογραφής, οι
οποίες ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουρ-
γίας της Αρχής, µέχρι την ανάκληση ή την τροποποίησή
τους, εκτός αν ρυθµίζεται διαφορετικά µε το παρόν προ-
τεινόµενο σχέδιο νόµου β) όλες οι κανονιστικές αποφά-
σεις και οι λοιπές πράξεις του Γενικού Γραµµατέα και
των λοιπών οργάνων αυτής, που βρίσκονται σε ισχύ, κα-
τά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής, ως
πράξεις του Διοικητή, µέχρι την έκδοση από τον Διοικη-
τή ή από τα λοιπά αρµόδια όργανα της Αρχής, των αντί-
στοιχων κανονιστικών αποφάσεων ή λοιπών πράξεων,
που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του
παρόντος νόµου.
Επιπλέον, στην περίπτωση δ΄ της ίδιας παραγράφου

προβλέπεται ότι γενικές και ειδικές διατάξεις, που ισχύ-
ουν για την Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, τις υ-
πηρεσίες και το προσωπικό αυτής, ισχύουν και για τις υ-
πηρεσίες και το προσωπικό της Αρχής, ανάλογα. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4, προκειµένου να

διασφαλιστεί η συνέχεια και αποτελεσµατικότητα της
Διοίκησης, προβλέπεται ότι η Αρχή υπεισέρχεται αυτοδι-
καίως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση στα δικαιώµατα,
στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις πάσης φύσε-
ως έννοµες σχέσεις και στις εκκρεµείς δικαστικές υπο-
θέσεις της καταργούµενης Γενικής Γραµµατείας Δηµο-
σίων Εσόδων και συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς να
επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται ο-
ποιαδήποτε άλλη ενέργεια για τη συνέχισή τους.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 προβλέπεται η αυ-

τοδίκαιη µεταφορά στην Αρχή των φυσικών αρχείων των
Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και των υποθέσεων που εκκρε-
µούν στα δικαστήρια, καθώς και η παραχώρηση προς
διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων σε µεταφερόµενα
µέσα αποθήκευσης στην Αρχή από το Υπουργείο Οικο-
νοµικών.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 προβλέπεται

ότι ο διορισµός των µελών του πρώτου Συµβουλίου Διοί-
κησης της Αρχής θα πραγµατοποιηθεί τρείς µήνες πριν
από την έναρξη λειτουργίας αυτής και ότι το Συµβούλιο
Διοίκησης κατά το διάστηµα αυτό θα προετοιµάσει τον
Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό της Αρχής, οι
οποίοι θα εκδοθούν αµέσως µετά από την έναρξη λει-
τουργίας της Αρχής. Επίσης, κατά την πρώτη συνεδρία-
ση του Συµβουλίου Διοίκησης, µετά από την έναρξη λει-
τουργίας της Αρχής, αυτό υποχρεούται να εγκρίνει τον
Οργανισµό αυτής, ο οποίος εκδίδεται µε απόφαση του
Διοικητή της. Μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισµού
της Αρχής ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 111/2014, όπως
ισχύουν, κατά την ηµεροµηνία έναρξη λειτουργίας της
Αρχής, για τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, οι
οποίες καταργούνται από την ηµεροµηνία αυτή. Επιπλέ-
ον, τα άρθρα του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128), που αφορούν
σε συλλογικά όργανα της Γενικής Γραµµατείας Δηµο-
σίων Εσόδων και βρίσκονται σε ισχύ κατά την προηγού-
µενη ηµεροµηνία της έναρξης λειτουργίας της Αρχής ι-
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σχύουν και για την Αρχή.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 προβλέπεται ότι οι

διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178), ό-
πως αποσαφηνίστηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 13
του ν. 2346/1995 (Α΄ 220), καθώς και οι διατάξεις της πα-
ραγράφου 27 του άρθρου 5 του ν. 2324/1995 (Α΄ 211) οι
οποίες ισχύουν και για τα συλλογικά όργανα της
Γ.Γ.Δ.Ε., ισχύουν και για την σύσταση των συλλογικών
οργάνων της Αρχής, τα οποία συνιστώνται µε αποφά-
σεις του Διοικητή αυτής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 προβλέπεται ότι οι

Δ.Ο.Υ. εκδίδουν µόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώ-
σεις, που περιλαµβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικο-
νοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, οι
οποίες ισχύουν κατά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής
και µετά από την έναρξη αυτής σε αποφάσεις που εκδί-
δει ο Διοικητής αυτής ή σε κοινές αποφάσεις του Διοικη-
τή και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 προβλέπεται ότι

κατά την πρώτη λειτουργία της Αρχής, Διοικητής αυτής
ορίζεται ο υπηρετών, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ι-
σχύος του παρόντος, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, για το υπόλοιπο της θη-
τείας του, η οποία ανανεώνεται για δύο ακόµη έτη, µε
µόνη απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, που λαµβάνε-
ται δύο µήνες πριν από τη λήξη της. Σε περίπτωση µη α-
νανέωσης, το Συµβούλιο εκδίδει ειδικά αιτιολογηµένη α-
πόφασή του, µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των
µελών του. Σε κάθε περίπτωση, µετά την κατά το προη-
γούµενο εδάφιο ανανέωση, η θητεία του Διοικητή µπο-
ρεί να ανανεωθεί µε τη διάρκεια και τις λοιπές προϋπο-
θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 προβλέπεται ότι

έως 31.6.2016 υπογράφεται µεταξύ του Υπουργού Οικο-
νοµικών και των Γενικών Γραµµατέων της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ.
και της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονοµικών Συµφωνία
Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Σ.Ε.Ε.), στην οποία περιγρά-
φεται το πλαίσιο συνεργασίας των συµβαλλόµενων µε-
ρών σε ό,τι αφορά ζητήµατα πληροφορικής. Η Σ.Ε.Ε. θα
τεθεί σε εφαρµογή το αργότερο έως την 31.12.2016.

Επί του άρθρου 42
Στο άρθρο 42 προβλέπεται ότι από την ηµεροµηνία έ-

ναρξης λειτουργίας της Αρχής καταργούνται οι διατά-
ξεις της Υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), µε την επιφύλαξη
των οριζοµένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 περί
των αρµοδιοτήτων της Αρχής.
Επί του άρθρου 43

Στο άρθρο 43 ορίζεται ως έναρξη ισχύος του παρό-
ντος Κεφαλαίου η 1η Ιανουαρίου 2017, εκτός και αν ορί-
ζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 44
Ρυθµίσεις θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου αυτού αυξάνεται, για τα εισοδήµατα που αποκτώ-
νται από το φορολογικό έτος 2016 και επόµενα, ο τρό-
πος υπολογισµού της αγοραίας αξίας της παραχώρησης
οχήµατος από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντό-
τητα προς εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο, από ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) σε ποσοστό ογδόντα τοις εκα-
τό (80%) του κόστους του οχήµατος που εγγράφεται ως
δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη, ανάλογα µε το εάν α-
ποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης ή αντικείµενο µί-
σθωσης. 

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζονται οι
προϋποθέσεις για τον υπολογισµό µειώσεων φόρου σε
περίπτωση που αποκτάται εισόδηµα από αγροτική επι-
χειρηµατική δραστηριότητα. Ειδικότερα, επισηµαίνεται
ότι η µείωση φόρου στην περίπτωση α΄ υπολογίζεται για
τους αποκτώντες εισόδηµα γενικά από αγροτική δρα-
στηριότητα ενώ στην περίπτωση β΄ για τους κατ΄ επάγ-
γελµα αγρότες.

3. Με την διάταξη της παραγράφου 4 γίνεται αναγκαία
νοµοτεχνική βελτίωση της παραγράφου 11 του άρθρου
112 του ν. 4387/2016, ώστε η παρακράτηση του φόρου
από τους µισθούς και τις συντάξεις να διενεργείται οµοί-
ως µε την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης από
τους µισθούς και τις συντάξεις, και ορίζεται χρόνος έ-
ναρξης ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 8 του ίδι-
ου ως άνω άρθρου και νόµου, οι οποίες αφορούν την αλ-
λαγή του συντελεστή παρακράτησης φόρου επί µερι-
σµάτων. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τροποποιήσεις διατάξεων για οργανισµούς

συλλογικών επενδύσεων

Άρθρο 45
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων

Χαρτοφυλακίου (άρθρο 39 ν. 3371/2005)

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καταργείται
η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005, καθό-
σον µε τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 46 του
ν.4172/2013 που ισχύουν από 1.1.2014 οι Εταιρείες Ε-
πενδύσεων Χαρτοφυλακίου απαλλάσσονται από τον φό-
ρο εισοδήµατος για τα κάθε είδους εισοδήµατά τους, µη
εφαρµοζοµένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
39 του ν. 3371/2005.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προβλέπε-
ται ότι ο οφειλόµενος φόρος κάθε εξαµήνου δεν µπορεί
να είναι µικρότερος από του 0,375% του εξαµηνιαίου µέ-
σου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίµων
σε τρέχουσες τιµές. Περαιτέρω, καταργούνται το τέταρ-
το και πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39
του ν.3371/2005 καθόσον µε τις διατάξεις του
ν.4172/2013 δεν προβλέπεται φόρος επί της υπεραξίας
κατά την πώληση εισηγµένων µετοχών. Τέλος, για νοµο-
τεχνικούς λόγους καταργείται η αναφορά στα άρθρα
113 και 116 του ν.2238/1994 και γίνεται µνεία σε αναλο-
γική εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4174/2013. 

Άρθρο 46
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων

σε Ακίνητη Περιουσία (άρθρο 31 ν. 2778/1999)

1. Με την παράγραφο 1 τροποποιούνται οι διατάξεις
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της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 και
διευκρινίζεται ότι οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία δεν απαλλάσσονται από την παρακράτηση
φόρου επί των µερισµάτων ηµεδαπής, όπως προκύπτει
και από τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 31
του ν.2778/1999. 

2. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι ο οφειλόµε-
νος φόρος κάθε εξαµήνου δεν µπορεί να είναι µικρότε-
ρος του 0,375% του µέσου όρου των επενδύσεών τους,
πλέον των διαθεσίµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως απει-
κονίζονται στους εξαµηνιαίους πίνακες επενδύσεων που
προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του
ν. 2778/1999. Επίσης, επικαιροποιείται το άρθρο 31 του
ν. 2778/1999 καθόσον µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013
δεν προβλέπεται φόρος επί της υπεραξίας κατά την πώ-
ληση εισηγµένων µετοχών και επιπλέον, από 1.1.2014
και µετά η παρακράτηση επί των διανεµοµένων µερισµά-
των ορίζεται µε τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του
ν. 4172/2013. Επίσης, καταργείται για νοµοτεχνικούς λό-
γους η αναφορά στα άρθρα 113 και 116 του ν.2238/1994
και γίνεται µνεία σε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων
του ν. 4174/2013.

3. Με την παράγραφο 3 επικαιροποιείται η παράγρα-
φος 7 του άρθρου 31 του ν.2778/1999, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4172/2013.

Άρθρο 47
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τα Αµοιβαία Κεφάλαια Ακι-

νήτων (άρθρο 20 ν .2778/1999)

Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται οι διατάξεις της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2778/1999 και προβλέ-
πεται ότι ο φόρος που υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου
µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κε-
φαλαίου δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 0,375% του
εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του
αµοιβαίου κεφαλαίου. Περαιτέρω προβλέπεται ότι οι δια-
τάξεις του ν.4174/2013 εφαρµόζονται ανάλογα και για
τον φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις αυτού του
άρθρου.

Άρθρο 48
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τους ΟΣΕΚΑ

(άρθρο 103 ν.4099/2012)

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καταργείται
η παράγραφος 2 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, καθό-
σον µε τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 46 του
ν.4172/2013 που ισχύουν από 01.01.2014 οι ΟΣΕΚΑ α-
παλλάσσονται από τον φόρο εισοδήµατος για τα κάθε
είδους εισοδήµατά τους, µη εφαρµοζοµένων των όσων
ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού τροποποιεί-
ται η παράγραφος 3 του άρθρου 103 του ν.4099/2012 και
προβλέπεται ότι ο οφειλόµενος φόρος κάθε εξαµήνου
δεν µπορεί να είναι µικρότερος από:
α) το 0,025% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθα-

ρού ενεργητικού προκειµένου για ΟΣΕΚΑ χρηµαταγο-
ράς, 
β) το 0,175% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθα-

ρού ενεργητικού προκειµένου για οµολογιακούς ΟΣΕΚΑ, 
γ) το 0,25% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού

ενεργητικού προκειµένου για µικτούς ΟΣΕΚΑ,
δ) το 0,375% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθα-

ρού ενεργητικού προκειµένου για µετοχικούς και λοι-
πούς ΟΣΕΚΑ.».

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού επικαιρο-
ποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 103 του
ν.4099/2012 καθόσον πλέον δεν προβλέπεται φόρος επί
της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγµένων µετοχών
και περαιτέρω, οι ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται από τον φόρο
εισοδήµατος για τα κάθε είδους εισοδήµατά τους. 

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού επικαιρο-
ποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 103 του
ν.4099/2012 καθόσον από 1.1.2014 και µετά η παρακρά-
τηση επί των διανεµοµένων µερισµάτων ορίζεται µε τις
διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013.

5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού προβλέπε-
ται ότι οι διατάξεις του ν.4174/2013 εφαρµόζονται ανά-
λογα και για τον φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατά-
ξεις αυτού του άρθρου.

Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος

Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ως έναρξη  ι-
σχύος των διατάξεων των άρθρων 45 έως 48 η 1.6.2016.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Τροποποιήσεις διατάξεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας

Ακινήτων και Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Άρθρο 50
Τροποποιήσεις διατάξεων Ενιαίου Φόρου

Ιδιοκτησίας
Ακινήτων

Μετά την αναπροσαρµογή των τιµών του αντικειµενι-
κού συστήµατος προσδιορισµού της φορολογητέας α-
ξίας ακινήτων θεωρήθηκε απαραίτητο να τροποποιηθούν
οι διατάξεις περί υπολογισµού του συµπληρωµατικού
ΕΝ.Φ.Ι.Α., ώστε να µην υπάρξει µείωση στα έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισµού. 
Συγκεκριµένα, και για λόγους φορολογικής δικαιοσύ-

νης, αναπροσαρµόζονται οι συντελεστές υπολογισµού
του συµπληρωµατικού φόρου φυσικών και νοµικών προ-
σώπων, ο οποίος, επειδή υπολογίζεται προοδευτικά βά-
σει του ύψους της ακίνητης περιουσίας, είναι δικαιότε-
ρος. Για λόγους ισονοµίας, στη συνολική αξία των δικαι-
ωµάτων τα οποία λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογι-
σµό του συµπληρωµατικού φόρου των φυσικών προσώ-
πων συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωµάτων επί
των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, όπως ι-
σχύει ήδη για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού
φόρου των νοµικών προσώπων. Σηµειώνεται βέβαια ότι
στο µεγαλύτερο ποσοστό η συνολική αξία της περιου-
σίας είναι µειωµένη.
Καταργείται η απαλλαγή των ιδιοχρησιµοποιούµενων

ακινήτων των κερδοσκοπικών νοµικών προσώπων, για τα
οποία επιβάλλεται συµπληρωµατικός φόρος µε χαµηλό
συντελεστή (0,1%). Σηµειώνεται ότι στο µεγαλύτερο πο-
σοστό η συνολική αξία της περιουσίας και των νοµικών
προσώπων είναι µειωµένη λόγω της αναπροσαρµογής
των τιµών του αντικειµενικού συστήµατος. 
Όσον αφορά τον υπολογισµό του κύριου φόρου, ανα-

προσαρµόζονται οι συντελεστές του κύριου φόρου των
οικοπέδων, επειδή τα οικόπεδα, στις περιοχές στις οποί-
ες µειώθηκε η Τ.Ζ. και ο Σ.Ε., υπέστησαν µεγαλύτερες
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µειώσεις στην αντικειµενική τους αξία. Ως προς τον κύ-
ριο φόρο κτισµάτων εφαρµόζονται οι νέες Τ.Ζ. και δεν ε-
πέρχεται ουδεµία µεταβολή των συντελεστών.

Άρθρο 51
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται ουσιαστικά η
δυνατότητα στους φορολογουµένους να υποβάλουν, να
διορθώσουν ή να συµπληρώσουν τη δήλωση στοιχείων
ακινήτων (Ε9) µε τα επιβαλλόµενα πρόστιµα µειωµένα
στο µισό, µέσα στις οριζόµενες προθεσµίες, ώστε να υ-
πάρξει ορθή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης
αυτών. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ 
και διατάξεις τελών και έµµεσων φόρων

Άρθρο 52
Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 2859/2000

"Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας"

1. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1
αυξάνεται το ύψος του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά
µία ποσοστιαία µονάδα, δηλαδή από 23% σε 24% επί της
φορολογητέας αξίας. Με την µεταβολή αυτή επιδιώκεται
η αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ, για την επίτευξη του
στόχου της δηµοσιονοµικής προσαρµογής της χώρας
µας. 

2. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2 ο-
ρίζεται ως έναρξη ισχύος της αύξησης του κανονικού
συντελεστή ΦΠΑ κατά την παράγραφο 1 η 1.6.2016.

3. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3
προστίθεται νέα παράγραφος 6α στο άρθρο 21 του Κώδι-
κα ΦΠΑ, στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του ν. 4334/2015, ό-
πως τροποποιήθηκε µε τον ν. 4336/2015, για τη σταδιακή
κατάργηση των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ. Ο µειω-
µένος συντελεστής διατηρείται µέχρι το τέλος του 2016
στη νήσο Σκόπελο, λόγω των φυσικών καταστροφών
που υπέστη, και στα νησιά των ανατολικών συνόρων της
χώρας που πλήττονται από την προσφυγική κρίση. 

Άρθρο 53
Φόρος Διαµονής

Με την εν λόγω διάταξη εισάγεται από την 1.1.2018
φόρος διαµονής σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόµενα δωµά-
τια και διαµερίσµατα που λειτουργούν στο εσωτερικό
της χώρας, ο οποίος βαρύνει το πρόσωπο στο όνοµα του
οποίου εκδίδεται το σχετικό φορολογικό στοιχείο. Ο φό-
ρος επιβάλλεται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά το
χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου και αποδίδε-
ται από αυτές µε µηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται
στη Φορολογική Διοίκηση µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του εποµένου µήνα από αυτόν της έκδοσης του
φορολογικού στοιχείου, ανεξάρτητα από το χρόνο εξό-
φλησής του. Ο φόρος ορίζεται ως πάγιο ποσό ανά δωµά-
τιο και ανά ηµερήσια χρήση του δωµατίου, σουίτας, δια-
µερίσµατος ή ενιαίας κατοικίας, ανάλογα µε την κατηγο-
ρία του καταλύµατος, µειωµένο κατά το ήµισυ σε περί-
πτωση διηµέρευσης. 

Άρθρο 54
Τέλος στη συνδροµητική τηλεόραση

Με την εν λόγω διάταξη εισάγεται ειδικό τέλος, από
1.6.2016, το οποίο βαρύνει τους συνδροµητές των επι-
χειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρα-
σης και αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του Δηµοσίου. 

Άρθρο 55
Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας 

Με την εν λόγω διάταξη εισάγεται ειδικό τέλος, από
1.1.2017, το οποίο βαρύνει τους συνδροµητές των επι-
χειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας
και αποτελεί εξολοκλήρου έσοδο του Δηµοσίου.

Άρθρο 56
Ρυθµίσεις επί των τυχερών παιγνίων

Με τις διατάξεις του άρθρου 56 αντικαθίστανται οι δια-
τάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 5 του
άρθρου 50 του ν. 4002/2011 και αυξάνεται η συµµετοχή
του Ελληνικού Δηµοσίου από 30% έως 35%,κλιµακωτά,
στα έσοδα επί του µικτού κέρδους που αφορά στα ποσά
τα οποία προέρχονται από την εκµετάλλευση της δρα-
στηριότητας τυχερών παιγνίων του κατόχου της επίγει-
ας ή διαδικτυακής αδείας.

Άρθρο 57
Κατάργηση φόρου επί του ζύθου

Με την προτεινόµενη διάταξη καταργείται η επιβολή
φόρου 3% υπέρ του Δηµοσίου επί της αξίας του πωλού-
µενου στο εσωτερικό ζύθου. Με τον τρόπο αυτό εξορθο-
λογίζεται η επιβολή φορολόγησης επί της αξίας του πω-
λούµενου στο εσωτερικό ζύθου.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Τροποποιήσεις Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 58
Προσθήκη άρθρου 53Α στο ν. 2960/2001 

«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265)

1.Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου
προστίθεται µετά το άρθρο 53 του ν.2960/2001 «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας», νέο άρθρο 53Α, µε το οποίο ει-
σάγονται εθνικές διατάξεις για την επιβολή φόρου κατα-
νάλωσης στα υγρά που περιέχονται στα ηλεκτρονικά
τσιγάρα ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φια-
λίδια µίας χρήσης που προορίζονται να ενσωµατωθούν
σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς και στον κα-
φέ. 
Ειδικότερα, στα υγρά που περιέχονται στα ηλεκτρονι-

κά τσιγάρα ο συντελεστής φόρου κατανάλωσης ορίζεται
σε 10 λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος,
στον καβουρδισµένο καφέ, σε 3 ευρώ ανά κιλό καθαρού
βάρους, στον µη καβουρντισµένο καφέ, σε 2 ευρώ ανά
κιλό καθαρού βάρους, στον στιγµιαίο καφέ, σε 4 ευρώ α-
νά κιλό καθαρού βάρους και στα παρασκευάσµατα µε βά-
ση τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα του
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καφέ ή µε βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. EX 2101 12
92 και 2101 12 98, σε 4 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους
που περιέχεται στο τελικό προϊόν. 
Επιπλέον, για την εφαρµογή των προτεινόµενων δια-

τάξεων, δίνονται οι απαραίτητοι ορισµοί για το ηλεκτρο-
νικό τσιγάρο, τον περιέκτη επαναπλήρωσης, την παρα-
γωγή καφέ και τον εγκεκριµένο αποθηκευτή. Ακόµη,
προβλέπεται η δυνατότητα να τίθενται τα προϊόντα αυτά
είτε παράγονται εγχωρίως είτε παραλαµβάνονται από
άλλα Κράτη-Μέλη είτε εισάγονται από Τρίτες Χώρες σε
καθεστώς φορολογικής αποθήκης και να τελούν σε ανα-
στολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του
Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστηµα που παραµένουν στο κα-
θεστώς αυτό, µε σκοπό αφενός µεν τη διευκόλυνση των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, αφετέρου δε τη βέλτι-
στη παρακολούθηση της φορολογητέας ύλης από τις αρ-
µόδιες τελωνειακές αρχές.
Αναφορικά µε το απαιτητό του φόρου κατά τη θέση σε

ανάλωση, καθώς και τη διαδικασία και τις διατυπώσεις
βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου προβλέπεται ότι ε-
φαρµόζονται κατ’ αναλογία και στα προϊόντα του προ-
τεινόµενου άρθρου οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 56
και 109 του ν.2960/01. Επιπλέον, καθορίζεται ρητά µε τις
προτεινόµενες διατάξεις, η γένεση της υποχρέωσης κα-
ταβολής του εν λόγω φόρου κατά την παραλαβή προϊό-
ντων από άλλα Κράτη-Μέλη. Η γένεση της υποχρέωση
καταβολής του φόρου στην περίπτωση αυτή δεν δύναται
να εφαρµοστεί κατ΄αναλογία µε λοιπά υποκείµενα σε
Ε.Φ.Κ. προϊόντα. 
Καθορίζεται µε σαφήνεια το πρόσωπο που είναι υπό-

χρεο για την καταβολή του φόρου σε κάθε περίπτωση,
κατά την εισαγωγή, την απόκτηση από άλλο Κράτος-Μέ-
λος, την εγχώρια παραγωγή και την έξοδο από την φο-
ρολογική αποθήκη. Επιπλέον, καθορίζεται µε σαφήνεια η
χρονική στιγµή βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου στις
αντίστοιχες ως άνω περιπτώσεις.
Επιπλέον, καθορίζεται ότι, όπως σε όλα τα υποκείµενα

σε Ε.Φ.Κ. ή τέλος ταξινόµησης προϊόντα, εισπράττεται
και στην περίπτωση αυτή µαζί µε τον φόρο κατανάλωσης
και ο αναλογών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
Φ.Π.Α. Ακόµη προβλέπεται η έκπτωση του Φ.Π.Α. εισρο-
ών των εγκεκριµένων αποθηκευτών στην αρµόδια τελω-
νειακή αρχή.
Τέλος, προβλέπεται η αναγκαία εξουσιοδοτική διάτα-

ξη για την έκδοση Αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµι-
κών, µε την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις για την χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης
και αποθηκευτών του προτεινόµενου άρθρου, οι διαδικα-
σίες επιβολής του φόρου κατανάλωσης, η παρακολούθη-
ση και ο έλεγχος των προϊόντων του παρόντος άρθρου
καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατά-
ξεων αυτού.

Οι ρυθµίσεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες στα πλαίσια
της επίτευξης των δηµοσιονοµικών στόχων του κράτους
και ενίσχυσης των δηµοσίων εσόδων. 

2. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι οι διατάξεις της
παραγράφου 1 ισχύουν από 1.1.2017.

Άρθρο 59
Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 120, 121, 123,
126 και 141 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός

Κώδικας» και του άρθρου 17 του ν. 3833/2010

Με τις προτεινόµενες διατάξεις προστίθεται περίπτω-
ση κ΄ στο άρθρο 120, αντικαθίσταται οι παράγραφοι 2, 3,
4, 5 και 7, καθώς και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 8 του άρθρου 121, αντικαθίσταται το άρθρο
123 και η παράγραφος 1 του άρθρου 126 του
ν.2960/2001 (265 Α΄), για την αναµόρφωση της φορολο-
γικής µεταχείρισης των επιβατικών αυτοκινήτων και των
κλειστών φορτηγών µικτού βάρους µέχρι και 3,5 τόνους,
ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόµησης. Επίσης,
µε την αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν.3833/2010
(40 Α΄) καταργείται ο φόρος πολυτελείας που επιβάλλο-
νταν στα επιβατικά αυτοκίνητα, ανάλογα µε την αξία
τους. 
Αναλυτικότερα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις λαµ-

βάνεται πλέον υπόψη, για τη διαµόρφωση της φορολο-
γητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης, η
λιανική τιµή πώλησης προ φόρων, βάσει τιµοκαταλόγων
οι οποίοι υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές, αντί
της τιµής χονδρικής πώλησης, µε σκοπό τη διασφάλιση,
σε µεγαλύτερο βαθµό, της βάσης επιβολής του τέλους
ταξινόµησης, καθώς και για την καλύτερη ενηµέρωση
των ενδιαφεροµένων. 
Ορίζονται επίσης, νέοι συντελεστές για την επιβολή

του τέλους ταξινόµησης στα επιβατικά αυτοκίνητα, οι ο-
ποίοι κυµαίνονται από 4% έως 32%, ανάλογα µε τη φο-
ρολογητέα αξία των αυτοκινήτων και καταργείται το κρι-
τήριο του κυλινδρισµού. 
Οι ως άνω συντελεστές διαφοροποιούνται περαιτέρω

ανάλογα µε την εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άν-
θρακα (CO2), ώστε να ευνοούνται τα αυτοκίνητα µε τις
χαµηλότερες εκποµπές. 
Επιπλέον, οι συντελεστές διαφοροποιούνται, ανάλογα

µε τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπο-
µπών ρύπων (Euro) που πληρούν εκ κατασκευής τα αυ-
τοκίνητα, ώστε να ευνοούνται τα λιγότερο ρυπογόνα αυ-
τοκίνητα. 
Για τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, διατηρείται η απο-

µείωση της φορολογητέας αξίας, ανάλογα µε την ηλικία
και την κατηγορία αµαξώµατος του αυτοκινήτου και µει-
ώνεται ο συντελεστής για την περαιτέρω ποσοστιαία α-
ποµείωση, λόγω διανυθέντων χιλιοµέτρων από 0,30 σε
0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόµετρα που έχουν διανυ-
θεί πέρα του ετησίου µέσου όρου, µε σκοπό ο συντελε-
στής αυτός να αντιπροσωπεύει καλύτερα την πραγµατι-
κή αποµείωση, λόγω χιλιοµέτρων. Επιπλέον, η αποµείω-
ση βάσει των διανυθέντων χιλιοµέτρων δεν πρέπει να
ξεπερνά το 10%, αντί του µέχρι τώρα ισχύοντος 30%,
της αξίας που προσδιορίζεται µετά τη αποµείωση, ανά-
λογα µε την ηλικία και την κατηγορία αµαξώµατος, για
τους ίδιους λόγους.
Ειδικότερα, για τα µεταχειρισµένα κοινοτικά επιβατικά

αυτοκίνητα, µε πρώτη άδεια κυκλοφορίας κράτους µέ-
λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα πριν από την
1η Ιουνίου του 2016, ηµεροµηνία προτεινόµενης ισχύος
των διατάξεων, προβλέπεται η δυνατότητα εναλλακτι-
κού τρόπου υπολογισµού του τέλους ταξινόµησης, µε
τις διατάξεις που ίσχυαν στη χώρα µας (ιστορικό τέλος
ταξινόµησης), κατά την ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφο-
ρίας τους στην Ε.Ε., µε σκοπό την αποφυγή κάθε διάκρι-
σης στη φορολογική µεταχείριση µεταξύ καινούργιων
και µεταχειρισµένων επιβατικών αυτοκινήτων στη σχε-
διαζόµενη πρόταση και λαµβάνοντας υπόψη σχετικές α-
ποφάσεις του Δικαστηρίου της Ε.Ε., σύµφωνα µε τις ο-
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ποίες το ποσό του προς επιβολή φόρου σε ένα µεταχει-
ρισµένο όχηµα δεν πρέπει να ξεπερνάει αυτό που είναι
ενσωµατωµένο σε ένα ήδη κυκλοφορούν και φορολογη-
µένο στη χώρα όχηµα, καθώς επίσης και ότι η επιβολή ε-
νός φόρου δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει την αγορά ό-
µοιων µεταχειρισµένων αυτοκινήτων από άλλο κ-µ. Ανε-
ξάρτητα από την εν λόγω πρόβλεψη, η αποφυγή διακρί-
σεων, διασφαλίζεται από τη σηµαντική µείωση των συ-
ντελεστών του τέλους ταξινόµησης, η οποία αντισταθµί-
ζει την αύξηση της βάσης επιβολής του. 
Παράλληλα µε τις προτεινόµενες αλλαγές στο τέλος

ταξινόµησης, προτείνεται η κατάργηση του φόρου πολυ-
τελείας των επιβατικών αυτοκινήτων, ο οποίος έµµεσα
ενσωµατώνεται στο τέλος ταξινόµησης, το οποίο πλέον
θα υπολογίζεται µε συντελεστές, ανάλογα µε την φορο-
λογητέα αξία. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις, για τα υβριδικά αυτο-

κίνητα καταργείται η πλήρης απαλλαγή από το τέλος τα-
ξινόµησης και προβλέπεται µερική απαλλαγή κατά 50%,
καθόσον για τα εν λόγω αυτοκίνητα δεν προβλεπόταν α-
παλλαγή από τον φόρο πολυτελείας. Θα πρέπει να λη-
φθεί υπόψη ότι τα υπό κρίση αυτοκίνητα έχουν χαµηλές
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και υπόκεινται στους
χαµηλότερους συντελεστές. 
Επίσης, καταργούνται οι διατάξεις που αναφέρονται

σε αυτοκίνητα «τύπου Jeep» της Δ.Κ. 87.04, καθόσον τα
εν λόγω οχήµατα κατατάσσονται, ούτως ή άλλως, στη
δασµολογική κλάση 87.03 της Συνδυασµένης Ονοµατο-
λογίας, ως επιβατικά αυτοκίνητα για τη µεταφορά προ-
σώπων. 
Δεν προβλέπεται πλέον ειδική φορολογική µεταχείρι-

ση για τα αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, καθόσον, µε την
κατάργηση του κριτηρίου του κυλινδρισµού, αυτά παύ-
ουν να υπάγονται στους υψηλούς συντελεστές από 50%
έως 346%, που αντιστοιχούσαν στα αυτοκίνητα κυλιν-
δρισµού από 2001 κυβικά εκατοστά και άνω, µε µείωση
κατά 50%. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις, για κλειστά και ανοι-

χτά φορτηγά µικτού βάρους µέχρι και 3,5 τόνους ορίζο-
νται νέοι συντελεστές 10% και 8% αντίστοιχα, ανεξάρ-
τητα κυλινδισµού, ενώ για όλες τις βάσεις των φορτη-
γών, ανεξάρτητα του µικτού βάρους ορίζεται ενιαίος συ-
ντελεστής 5%. Για επιβατικά διπλοκάµπινα οχήµατα µε
µικτό βάρος µέχρι 3,5 τόνους που διαθέτουν χωριστό α-
νοικτό χώρο φόρτωσης εµπο-ρευµάτων, ορίζεται συντε-
λεστής 8%. Τέλος, καθορίζεται ότι η φορολογητέα αξία
για τα εν λόγω οχήµατα διαµορφώνεται µε βάση τη λια-
νική τιµή πώλησης προ φόρων. 
Τέλος, µε την παράγραφο 13 ορίζεται ότι οι διατάξεις

του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.6.2016 και καταλαµβά-
νουν αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόµησης κα-
θίσταται απαιτητό από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.

Άρθρο 60
Τροποποιήσεις των άρθρων 73, 81, 87 και 97 

του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

1. Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της παραγράφου 1
αυξάνεται η φορολογία των βιοµηχανοποιηµένων κα-
πνών και ειδικότερα των τσιγάρων και του λεπτοκοµµέ-
νου καπνού.
Ειδικότερα:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου αυ-

τού αυξάνεται ο συντελεστής του αναλογικού φόρου
των τσιγάρων από 20% σε 26%, ο οποίος υπολογίζεται

στην τιµή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεµαχίων τσι-
γάρων (1 φορολογική µονάδα). Με τον τρόπο αυτό επέρ-
χεται επιβάρυνση είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (0,22) α-
νά πακέτο τσιγάρων των 20 τεµαχίων, λαµβάνοντας υ-
πόψη τη Σταθµισµένη Μέση Τιµή (Σ.Μ.Τ.) των τσιγάρων
που έχει καθοριστεί για το έτος 2016. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου αυ-

τού αυξάνεται ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατα-
νάλωσης που επιβάλλεται στο λεπτοκοµµένο καπνό για
την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, από
τα 156,70 στα 170 ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βά-
ρους, στον οποίο επέρχεται επιβάρυνση είκοσι έξι λε-
πτών του ευρώ (0,26) ανά συσκευασία των 20 γραµµα-
ρίων.

2. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2α
αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 81 του
ν.2960/2001 µε σκοπό την κατάργηση της εφαρµογής
µειωµένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αι-
θυλικής αλκοόλης που εφαρµόζεται στην περιοχή της
Δωδεκάνησου. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της πα-
ραγράφου 2β αντικαθίστανται η παράγραφος 2 καθώς
και το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 87 του ν.2960/2001 και αναπροσαρµόζεται ο συντε-
λεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται
στη µπύρα σε 5 ευρώ ανά βαθµό PLATO κατά όγκο και ε-
κατόλιτρο µπύρας και αντίστοιχα σε 2,5 ευρώ ανά βαθµό
PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο µπύρας ο µειωµένος
κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής ειδικού φό-
ρου κατανάλωσης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συ-
ντελεστή, που επιβάλλεται στην µπύρα που παράγεται
στη χώρα µας ή στα άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από ανεξάρτητα µικρά ζυθοποιεία, εφόσον η
παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα
µπύρας ετησίως. 

3. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3α
αναπροσαρµόζονται οι συντελεστές ειδικού φόρου κα-
τανάλωσης (ΕΦΚ) ορισµένων ενεργειακών προϊόντων
της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001. Ει-
δικότερα, ο συντελεστής ΕΦΚ της βενζίνης των περι-
πτώσεων β΄ και γ΄, αυξάνεται από 670 σε 700 ευρώ ανά
1000 λίτρα, ο συντελεστής ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτε-
ρικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, θέρµανσης και λοι-
πών χρήσεων, των περιπτώσεων στ΄, ζ΄ και η΄, αυξάνε-
ται από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα και ο συντελε-
στής ΕΦΚ των υγραερίων (LPG) που χρησιµοποιούνται
ως καύσιµα κινητήρων της περίπτωσης ιγ΄ αυξάνεται α-
πό 330 σε 430 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραµµα. Επιπλέον,
στο πλαίσιο καθιέρωσης ενιαίου συντελεστή ΕΦΚ για το
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και για το φωτι-
στικό πετρέλαιο (κηροζίνη), αναπροσαρµόζεται ο συντε-
λεστής ΕΦΚ του φωτιστικού πετρελαίου των περιπτώσε-
ων ι’, ια΄ και ιβ΄, από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Ε-
πίσης αναπροσαρµόζεται ο συντελεστής ΕΦΚ του βιο-
ντήζελ της περίπτωσης κστ), της παραγράφου 1, του άρ-
θρου 73, καθόσον η φορολογία του προϊόντος αυτού α-
κολουθεί εκείνη του πετρελαίου κίνησης.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3β, ο

συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ)
του πετρελαίου θέρµανσης και του φωτιστικού πετρελαί-
ου (κηροζίνη) θέρµανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά
τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου µέχρι και την
30η Απριλίου κάθε έτους, αναπροσαρµόζεται από 230
ευρώ το χιλιόλιτρο, σε 280 ευρώ το χιλιόλιτρο. 

4. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 4
καθορίζεται η έναρξη ισχύος των προτεινόµενων ρυθµί-
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σεων. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel θέρ-
µανσης) και για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη θέρ-
µανσης) ορίζεται ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της
διάταξης της παραγράφου 3β η 15.10.2016, λόγω έναρ-
ξης της χειµερινής περιόδου διάθεσης των εν λόγω
προϊόντων µε µειωµένο συντελεστή ΕΦΚ κατά την ηµε-
ροµηνία αυτή. Επιπλέον, προκειµένου να αποφευχθούν
φαινόµενα αποθεµατοποίησης τα οποία θα οδηγήσουν
σε µεγάλη καθυστέρηση στην είσπραξη των αναµενόµε-
νων δηµοσίων εσόδων, εισάγεται µεταβατική διάταξη ε-
νόψει της έναρξης ισχύος των αυξήσεων των συντελε-
στών στα τσιγάρα και στον λεπτοκοµµένο καπνό από
1.1.2017, σύµφωνα µε την οποία περιορίζονται οι ποσό-
τητες που θα αναλωθούν κατά τη µεταβατική περίοδο
µέχρι την έναρξη ισχύος των αυξήσεων σύµφωνα µε το
µέσο όρο των αναλωθεισών ποσοτήτων του προηγουµέ-
νου έτους. 
Οι ως άνω προτεινόµενες ρυθµίσεις εντάσσονται στα

πλαίσια της επίτευξης των δηµοσιονοµικών στόχων του
κράτους και της ενίσχυσης των δηµοσίων εσόδων.

Άρθρο 61
Τροποποιήσεις των άρθρων 73 και 78

του ν. 2960/2001 (Α΄ 265)
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 

1. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1
χορηγείται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
στο φυσικό αέριο των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711
21 00, που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την παρα-
γωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Το προτεινόµενο µέτρο
αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
εγχώριας βιοµηχανίας.

2. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2, α-
ναπροσαρµόζονται οι συντελεστές ειδικού φόρου κατα-
νάλωσης (ΕΦΚ) του φυσικού αερίου των κωδικών Σ.Ο.
2711 11 00 και 2711 21 00, των περιπτώσεων ιζ) και ιη),
της παρ. 1 του άρθρου 73, του ν.2960/2001.
Ειδικότερα: 
α) Στην περίπτωση ιζ) που αφορά στο φυσικό αέριο

που χρησιµοποιείται ως καύσιµο θέρµανσης, γίνεται δια-
χωρισµός µεταξύ της οικιακής χρήσης και της χρήσης α-
πό τους λοιπούς καταναλωτές. Όσον αφορά την οικιακή
χρήση ο συντελεστής ΕΦΚ µειώνεται από 1,5 σε
0,30€/Gigajoule, ενώ για την χρήση από τους λοιπούς
καταναλωτές παραµένει σε 1,50 €/Gigajoule. Το προτει-
νόµενο µέτρο αποσκοπεί στη φορολογική ελάφρυνση
των καταναλωτών φυσικού αερίου για οικιακή χρήση.
β) Στην περίπτωση ιη) που αφορά στο φυσικό αέριο

που χρησιµοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές
που καθορίζονται στις περιπτώσεις ιστ) και ιζ) της παρα-
γράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, αναπροσαρ-
µόζεται ο συντελεστής ΕΦΚ και πλέον επιβάλλεται κλι-
µακωτά, αναλόγως της κατανάλωσης που πραγµατοποι-
είται. Το προτεινόµενο µέτρο αποσκοπεί αφενός µεν
στην ενίσχυση των ενεργειοβόρων επιχειρήσεων που
χρησιµοποιούν φυσικό αέριο στην χώρα µας, δεδοµένου
ότι ο συντελεστής ΕΦΚ µειώνεται, όσο αυξάνεται η κα-
τανάλωση φυσικού αερίου, αφετέρου δε στην παροχή κι-
νήτρων για την χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον
ενεργειακών προϊόντων.

3. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 η
περίπτωση ιβ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν.
2960/2001, όπως προστέθηκε µε το άρθρο έκτο του ν.
4379/2016 (Α΄63), η οποία προέβλεπε την απαλλαγή α-

πό τον ΕΦΚ του φυσικού αερίου που παραλαµβάνεται α-
πό βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιµο-
ποιηθεί αποκλειστιξκά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή
των προϊόντων τους, εξαιρουµένων των ενεργειακών
προϊόντων αναδροµικά από 1.6.2016, καταργείται από
τότε που ίσχυσε.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι οι
διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.6.2016, ενώ
οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από 1.1.2017.

Άρθρο 62
Λοιπές φορολογικές διατάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η φορολο-
γική µεταχείριση της ωφέλειας που αποκτούν τα νοµικά
πρόσωπα, νοµικές οντότητες καθώς και τα φυσικά πρό-
σωπα από τη διαγραφή µέρους ή του συνόλου του χρέ-
ους τους.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Λοιπές ρυθµίσεις αρµοδιότητας 

Υπουργείου Οικονοµικών

Άρθρο 63
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4093/2012

Προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικότερη η λει-
τουργία του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα της Γενι-
κής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), για την
καλύτερη υποβοήθηση στο έργο του, συνιστάται στο
Γραφείο αυτού, επιπλέον των υφιστάµενων θέσεων, κα-
τά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 55 του π.δ.
63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν, µία θέση ειδικού συνερ-
γάτη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, καθώς και θέση Διευθυντή, ο οποίος προΐσταται
του Γραφείου και η οποία καλύπτεται από έναν εκ των ει-
δικών συνεργατών. Ο Διευθυντής ασκεί, κατ΄ αντιστοι-
χία, τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις
της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005, ε-
φαρµοζοµένης της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. 
Για τις αποδοχές των υπηρετούντων στις θέσεις της υ-

ποπερίπτωσης ε΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου
Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α΄ 222), όπως αναριθµήθηκε και ισχύει, ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), που
αφορούν στους µετακλητούς υπαλλήλους, οι οποίοι υ-
πηρετούν στα πολιτικά γραφεία των µελών της Κυβέρνη-
σης και των Υφυπουργών. Επίσης, στην παρούσα διάτα-
ξη προβλέπεται ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

Άρθρο 64

Η προτεινόµενη ρύθµιση προωθείται για βελτιστοποίη-
ση του προγραµµατισµού-σχεδιασµού των προσλήψεων
στους φορείς του δηµόσιου τοµέα υπό το πρίσµα των
δηµοσιονοµικών συνθηκών της χώρας στο πλαίσιο της
προσπάθειας για εξορθολογισµό του ανθρώπινου δυνα-
µικού της δηµόσιας διοίκησης.
Η εξαίρεση από τους τιθέµενους µε την προωθούµενη

διάταξη περιορισµούς κρίνεται αναγκαία καθόσον το
προσωπικό που θα διορίζεται σε εκτέλεση αµετάκλητων
δικαστικών αποφάσεων, προσφέρει ήδη τις υπηρεσίες
του ως ορισµένου χρόνου βάσει προσωρινά εκτελεστών
δικαστικών αποφάσεωνκαι ως εκ τούτου µε το διορισµό
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τους δεν προκαλείται επιπρόσθετη δηµοσιονοµική επι-
βάρυνση και δεν αυξάνεται ο αριθµός των υπηρετού-
ντων υπαλλήλων. 
Άλλωστε σύµφωνα µε το σκεπτικό της αρ. πρωτ.

85/2012 γνωµοδότησης του ΣΤ’ Τµήµατος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει ήδη αποδε-
κτή και από τον τότε Υπουργό και Υφυπουργό Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού και από τον Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι προσλήψεις σε συµ-
µόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις δεν εµπίπτουν
στους περιορισµούς του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, ως
ισχύει. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ

Άρθρο 65
Με τις προτεινόµενες διατάξεις επιχειρείται 

η ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Ειδικότερα:
α) Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 65 τρο-

ποποιούνται διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3874/2010
«Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων»
(Α΄151) και του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 «Μέτρα για
τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισµού Γεωργικής Ε-
παγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχό-
λησης και άλλες διατάξεις» (Α΄173), σε εφαρµογή του ν.
4336/2015 (Α΄ 94), µε σκοπό την τροποποίηση του ορι-
σµού του επαγγελµατία αγρότη. 
Ο ορισµός του επαγγελµατία αγρότη αφορά την επαγ-

γελµατική δραστηριότητα των αγροτών της χώρας. Κρί-
νεται απαραίτητο να γίνει πιο αυστηρός ο ορισµός αυ-
τός, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι όσα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα κατέχουν τον τίτλο του επαγγελµατία αγρότη
αντλούν το κυριότερο µέρος του ετήσιου εισοδήµατός
τους (τουλάχιστον το 50%) από την ενασχόληση τους
στον αγροτικό χώρο. 
β) Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι εξουσίες των εκ-

καθαριστών της εκκαθάρισης της Εταιρείας Αξιοποίησης
Αγροτικής Γης ΑΕ (ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ) που συνεστήθη µε τα
άρθρα 46 επ. του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200Α), όπως τροπο-
ποιήθηκε µε τις παραγράφους 23 και 24 του άρθρου 24
του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223Α), η οποία είχε λυθεί και τε-
θεί σε εκκαθάριση µε το άρθρο 2 του ν. 3895/2010 (ΦΕΚ
206Α), ανατίθενται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, η δε δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της
υπό εκκαθάριση ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ ανατίθεται στο Νοµικό Συµ-
βούλιο του Κράτους. Αν και έχει παρέλθει πενταετία από
τη θέση της εταιρείας (ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ) σε καθεστώς εκκα-
θάρισης η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω εκ-
κρεµών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εµπλέκεται η
υπό εκκαθάριση ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ, άλλοτε ως ενάγουσα και
άλλοτε ως εναγόµενη, όπως προκύπτει και από όλες τις
εκθέσεις διαχείρισης των εκκαθαριστών της. Η συνέχιση
του έργου της εκκαθάρισης µε τον τρόπο που διενεργεί-
ται σήµερα ( αµοιβές εκκαθαριστών, ορκωτών ελεγκτών,
δικηγόρων, λογιστών) παρουσιάζει δυσανάλογα υψηλό
κόστος, αν σκεφτεί κανείς ότι η εξουσία των υφιστάµε-
νων σήµερα εκκαθαριστών περιορίζεται αποκλειστικά

στην επιµέλεια για δικαστική εκπροσώπηση της υπό εκ-
καθάριση ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ και στην παρακολούθηση της πο-
ρείας των δικών που έχουν διανοιγεί. Ειδικώς µάλιστα ό-
ταν ουδείς µπορεί να προβλέψει τον χρόνο που θα απαι-
τηθεί έως την τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών,
πολλές από τις οποίες βρίσκονται ακόµα στον πρώτο
βαθµό δικαιοδοσίας. 
γ) Με τις παραγράφους 5, 6, 7, 8 και 9, προτείνονται οι

ακόλουθες τροποποιήσεις για την προγραµµατική περίο-
δο 2014 – 2020, και σε ό,τι αφορά τα Προγράµµατα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Πρό-
γραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ), που είναι α-
παραίτητες τόσο για την εναρµόνιση ορισµένων θεµά-
των µε τα οριστικοποιηµένα κείµενα των προγραµµάτων
ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) όσο και για τη
βέλτιστη υλοποίησή τους.
δ) Ειδικότερα, µε την παράγραφο 5, επιδιώκεται η προ-

σθήκη νέου εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 2 του
άρθρου 27 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), η οποία κρίνεται
σκόπιµη για την απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής
στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων πράξεων στο
πλαίσιο του LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και για
την εναρµόνιση µε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 
ε) Με την παράγραφο 6 επιδιώκεται η προσθήκη νέας

παραγράφου στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 4314/2014,
η οποία κρίνεται σκόπιµη προκειµένου να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη λειτουργία τόσο των ΟΤΔ όσο και των Υπο-
στηρικτικών Μηχανισµών για το µεταβατικό αυτό διά-
στηµα, για την υλοποίηση των ανειληµµένων υποχρεώ-
σεων του εγκεκριµένου ΠΑΑ 2014-2020 ώστε να ολο-
κληρωθούν τα συνεχιζόµενα έργα της περιόδου 2007 –
2013 µε γρήγορο και αποτελεσµατικό τρόπο και να ενερ-
γοποιηθεί το νέο ΠΑΑ 2014 - 2020 χωρίς καθυστερήσεις,
προς όφελος ανάπτυξης της υπαίθρου. Οι ρυθµίσεις αυ-
τές δεν επιφέρουν καµία επιβάρυνση στον κρατικό προϋ-
πολογισµό καθόσον για την ολοκλήρωση των έργων των
ανειληµµένων υποχρεώσεων δεν θα καταβληθεί πρό-
σθετο ποσό στις ΟΤΔ, ενώ το ποσό που αφορά στην προ-
παρασκευαστική φάση του νέου LEADER / CLLD καθώς
και στους Υποστηρικτικούς Μηχανισµούς θα καλυφθεί α-
πό τους συγχρηµατοδοτούµενους πόρους που προβλέ-
πονται στο εγκεκριµένο ΠΑΑ 2014 – 2020. 
στ) Με την παράγραφο 7 επιδιώκεται η προσθήκη νέας

παραγράφου στο άρθρο 66 του ν. 4314/2014, η οποία
κρίνεται σκόπιµη προκειµένου να υλοποιηθεί η πρόβλε-
ψη του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) του ΠΑΑ
2014-2020 και του άρθρου 13 του Ν. 4314/14 για εκχώ-
ρηση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες.
ζ) Με την παράγραφο 8 επιδιώκεται η προσθήκη νέας

παραγράφου στο άρθρο 69 του ν. 4314/2014, η οποία
κρίνεται σκόπιµη για την επιτάχυνση υλοποίησης µέτρων
του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στο πλαίσιο του νέου LEADER /
CLLD.
η) Τέλος, µε την παράγραφο 9, επιδιώκεται η διευκό-

λυνση της υλοποίησης του Προγράµµατος Αγροτικής Α-
νάπτυξης 2014-2020 αναφορικά µε τις πληρωµές των
δηµοσίων έργων µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων και ειδικότερα, παρέχοντας τη δυνατότητα
καταβολής των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους
λογαριασµούς, εκτός των δικαιούχων και των αναδόχων
των έργων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΡΓΑΛΙΟΘΗΚΗ ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Άρθρο 66

Με τις προτεινόµενες διατάξεις επέρχονται ορισµένες
τροποποιήσεις και συµπληρώσεις στο ν. 2969/2001 «Αι-
θυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄ 281), ως
και στο ν.δ. της 29-12-1923 «Περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόµων»
(Α΄384) και συγκεκριµένα:

1) Με την παράγραφο 1, προτείνεται η τροποποίηση
των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του
ν.2969/2001 και η ελάττωση του προβλεπόµενου από αυ-
τές ορίου στην ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα των
οινοπνευµατοποιείων Β’ κατηγορίας, προκειµένου για
την αδειοδότησή τους, από 15.000 σε 10.000 λίτρα ανύ-
δρου αλκοόλης.

Η διάταξη προτείνεται για λόγους ενίσχυσης της επι-
χειρηµατικότητας.

2) Με την παράγραφο 2, προτείνεται η αντικατάσταση
και συµπλήρωση της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του
ν.δ. της 29.2.1923 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώ-
σεως των περί φορολογίας του ζύθου νόµων» και καθο-
ρίζονται, κατά τρόπο ρητό και σαφή, οι διαδικασίες και
διατυπώσεις όσον αφορά στην επιβολή κυρώσεων για
τις παραβάσεις των νόµων περί φορολογίας του ζύθου,
την κατάσχεση, δήµευση και απόδοση (ως και την παρα-
γραφή τούτων), θέµατα για τα οποία οι εν λόγω διατά-
ξεις (άρθρο 9 παρ.5) παραπέµπουν στις σχετικές διατά-
ξεις (άρθρα 22 και 27) του β.δ. της 14/18.2.1939 περί κώ-
δικος των νόµων «περί φορολογίας του οινοπνεύµα-
τος», το οποίο όµως καταργήθηκε στο σύνολό του, αντι-
κατασταθέν από το ν. 2969/2001 (άρθρο 16 αυτού). 
Με την προτεινόµενη, λοιπόν, διάταξη (περίπτωση α΄

αυτής) προβλέπεται ότι όσον αφορά στα θέµατα αυτά, ε-
φαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις (άρθρα 13 και 14) του
ισχύοντος σήµερα ν. 2969/2001, µε την επιφύλαξη των
περί λαθρεµπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα (ν.2960/2001) στις παραβάσεις για τις οποίες συ-
ντρέχει περίπτωση εφαρµογής αυτών. 
Η διάταξη προτείνεται για λόγους σαφήνειας, διαφά-

νειας και ασφάλειας του δικαίου.
Περαιτέρω, προτείνεται (περίπτωση β’ της εν λόγω

διάταξης) η εξαίρεση του τοµέα του ζύθου και των προϊ-
όντων ζύθου, από το πεδίο εφαρµογής (άρθρο 1, παρ. 1)
του ν. 4235/2014, για τους ίδιους ως άνω λόγους σαφή-
νειας, διαφάνειας και ασφάλειας του δικαίου, αλλά και
για ουσιαστικούς λόγους διασφάλισης του φορολογικού
αντικειµένου, καθ’ όσον ο ζύθος και τα προϊόντα ζύθου
ως προϊόντα υποκείµενα σε ΕΦΚ καταλαµβάνονται, κατά
τρόπο ολιστικό, σε όλα τα στάδια παραγωγής (από της
εισαγωγής και κατεργασίας των πρώτων υλών µέχρι των
τελικών προϊόντων), κατοχής, αποθήκευσης, µεταποίη-
σης, διακίνησης και διάθεσης αυτών -συνεπώς δε και ό-
σον αφορά στα θέµατα που ρυθµίζονται από τον προα-
ναφερθέντα ν. 4235/2014 -από τις ρυθµίσεις των νόµων
περί της φορολογίας του ζύθου, καθώς και του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001).
Και τούτο διότι για λόγους αντικειµενικούς, οφειλόµε-

νους στην ίδια τη φύση των εν λόγω προϊόντων και στον
τρόπο επιβολής του ΕΦΚ – όπως άλλωστε και προκειµέ-
νου για τον τοµέα της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκο-
ολούχων ποτών (που έχει ήδη ρητά εξαιρεθεί από το πε-
δίο εφαρµογής του ν. 4235/2014) – ο έλεγχος για τη δια-

σφάλιση του φορολογικού αντικειµένου (ορθή επιβολή
του ΕΦΚ και σύλληψη της φορολογητέας ύλης) είναι άρ-
ρηκτα συνυφασµένος µε τον έλεγχο της ποιότητας και
ταυτότητάς τους.

Άρθρο 67 

Με την προτεινόµενη διάταξη, επέρχονται ορισµένες
τροποποιήσεις σε διατάξεις του ν. 4303/2014 (Α’ 231),
[Παραγωγή και διάθεση ξυδιού] οι οποίες είναι απαραίτη-
τες για λόγους διασφάλισης του φορολογικού αντικειµέ-
νου ύστερα από την επιβολή - µε τον ν. 4346/2015 (άρ-
θρο 13) ΕΦΚ - µε µη µηδενικό συντελεστή στον οίνο κα-
θώς και στα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2206 (άλλα ποτά
από ζύµωση εκτός από το κρασί και τη µπύρα), προϊόντα
που περιλαµβάνονται µεταξύ των πρώτων υλών παρα-
γωγής ξυδιού και οι οποίες, παραλαµβανόµενες από τα
οξοποιεία προς κατεργασία και οξοποίηση, απαλλάσσο-
νται του ΕΦΚ. 
Έτσι, µε την προτεινόµενη διάταξη, προβλέπεται η ε-

πέκταση των ήδη προβλεποµένων από τις εν λόγω δια-
τάξεις του ν. 4303/2014 όρων και διαδικασιών ελέγχου
ως και κυρώσεων, για την παραλαµβανόµενη (επίσης µε
απαλλαγή από τον ΕΦΚ) από τα οξοποιεία προς κατερ-
γασία και οξοποίηση αιθυλική αλκοόλη (αιθυλική αλκοό-
λη γεωργικής προέλευσης, αποστάγµατα, προϊόντα α-
πόσταξης κλπ), και για τις λοιπές πρώτες ύλες παραγω-
γής όξους στις οποίες, αυτούσιες ή στα παραγόµενα εν-
διαµέσως από την κατεργασία αυτών στα οξοποιεία
προϊόντα, επιβάλλεται πλέον (µε την εφαρµογή του    ν.
4346/2015) ΕΦΚ µε µη µηδενικό συντελεστή.

Άρθρο 68

Η προτεινόµενη διάταξη εισάγει επέκταση της λιανι-
κής πώλησης ορισµένης ειδικής κατηγορίας φαρµάκων
για τα οποία δεν απαιτείται συνταγογράφηση
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.). Αυτή η επέκταση κρίνεται επωφελής, για
τον τελικό καταναλωτή, καθώς διευρύνονται τα σηµεία
της πρόσβασης σε συγκεκριµένα φαρµακευτικά προϊό-
ντα. 
Δεδοµένου του αναλυτικού και αυστηρού νοµικού

πλαισίου που προβλέπεται στα άρθρα 12 παρ. 1 και 13
παρ. 1του ν.δ. 96/1973 (A’172), 4 παρ. 1 του ν. 1963/1991
(A’138) και άλλες διατάξεις που επιφυλάσσει το µονο-
πώλιο στην πώληση φαρµάκων από φαρµακεία, κρίνεται
απαραίτητο να υπάρχει πρόβλεψη για την δηµιουργία µία
νέα υποκατηγορίας εντός της ήδη θεσπισµένης από την
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία κατηγορίας των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Αυτή
η υποκατηγορία λαµβάνει την νέα ονοµασία: Γενικής
Διάθεσης Φάρµακα (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.)

Με την προτεινόµενη διάταξη, ρυθµίζονται ζητήµατα
της διαδικασίας κατάταξης σε εναρµόνιση προς το ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο και την εθνική νοµοθεσία περί νόµιµης
παραγωγής και κυκλοφορίας φαρµάκων που προορίζο-
νται για ανθρώπινη χρήση. Ο ΕΟΦ αποτελεί τον βασικό
εθνικό φορέα για την έκδοση των σχετικών αδειών, βά-
σει των οποίων θα γίνει η κατάταξη των προϊόντων αυ-
τών. 
Επίσης παρέχεται ειδική νοµοθετική εξουσιοδότηση

στον Υπουργό Υγείας για την έκδοση κανονιστικής πρά-
ξης, που θα ορίζει λεπτοµέρειες ως προς τα επιστηµονι-
κά κριτήρια κατάταξης αυτών των φαρµάκων, τη διαδικα-
σία έγκρισης, τα σηµεία πώλησης και τις λοιπές συνθή-
κες-όρους της διάθεσής τους στο κοινό. Ως προς το τµή-
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µα της απόφασης ή των αποφάσεων του Υπουργού Υγεί-
ας που καθορίζουν τα σηµεία πώλησης δεν απαιτείται
τήρηση της προδικασίας του άρθρου 14 παρ.4 του
ν.1316/1983 (A΄ 3), δηλ. γνωµοδότηση του ΕΟΦ.
Η παρ.5 προβλέπει την δυνατότητα επικαιροποίησης

του καταλόγου των ΓΕΔΙΦΑ, σύµφωνα µε την ισχύουσα
διαδικασία κατάταξης.
Οι παρ.6 και 7 απαγορεύουν ρητώς την πώληση των

ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ., από συγκεκριµένη κατηγορία φορέων και
ρυθµίζουν το πλαίσιο διοικητικών και ποινικών κυρώσε-
ων για την παράβαση της νοµοθεσίας περί λιανικής πώ-
λησης ΓΕΔΙΦΑ, αλλά και νοµοθετική εξουσιοδότηση για
ειδικότερες χρηµατικές κυρώσεις για τις παραβάσεις.
Η παρ.8 εισάγει την εφαρµογή των συνόλου της φαρ-

µακευτικής νοµοθεσίας και για τα ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ, για τα οποία
η µοναδική παρέκκλιση εκ της κείµενης νοµοθεσίας που
επιτρέπεται είναι η πώλησή τους σε καταστήµατα εκτός
των φαρµακείων.

Άρθρο 69

Με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου
58 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού για την έκδοση απόφασης για
την αναδιάρθρωση και των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών
του Μέρους Ι του ν. 4314/14. 
Με την προσθήκη της παραγράφου 12 παρέχεται εξου-

σιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και στον εκάστοτε συναρµόδιο Υπουργό για
έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη ρύθµιση
διαχειριστικών θεµάτων και ζητηµάτων σχετιζόµενων µε
την χρηµατοδότηση και υλοποίηση συγχρηµατοδοτού-
µενων πράξεων.
Με την προσθήκη της παραγράφου 13 παρέχεται εξου-

σιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού για τη σύσταση οµάδων εργασίας µε αντικεί-
µενο σχετικό µε την εφαρµογή του ν. 4314/2014. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 4354/2015 (Α΄176) –

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Γενικές Παρατηρήσεις
Με τις παρούσες διατάξεις τροποποιείται το υπάρχον

θεσµικό πλαίσιο για την πώληση απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις που χορηγήθηκαν από αδειοδοτούµενα α-
πό την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά και χρηµατοδο-
τικά ιδρύµατα προς την κατεύθυνση της εναρµόνισής
του µε τις ευρωπαϊκές καλύτερες πρακτικές και ταυτό-
χρονα της ενίσχυσης της υφιστάµενης προστασίας των
δανειοληπτών, είτε φυσικών προσώπων είτε νοµικών,
κατοχυρώνοντας τα υφιστάµενα δικαιώµατά τους και
παρέχοντας ουσιαστικές εγγυήσεις τόσο κατά την πώ-
ληση των εις βάρος τους απαιτήσεων όσο και στο επίπε-
δο της µετέπειτα διαχείρισής της από τους νέους απο-
κτώντες. Η θεσµοθέτηση της πώλησης από τα παραπά-
νω αναφερόµενα ιδρύµατα απαιτήσεων και από δάνεια
και πιστώσεις που εξυπηρετούνται, πραγµατοποιείται
στο πλαίσιο του γενικότερου πνεύµατος εκσυγχρονι-
σµού και εναρµόνισης µε τις ευρωπαϊκές αλλά και διε-
θνείς πρακτικές, διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό την
δηµιουργία µίας αγοράς, η οποία λειτουργεί µε όρους

διαφάνειας και ορθολογικά αποσκοπώντας στη δηµιουρ-
γία ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου για την ελληνική οι-
κονοµία. Υπ’ αυτή την έννοια παρέχονται στα πιστωτικά
ιδρύµατα τα θεσµικά εργαλεία αξιοποίησης του χαρτο-
φυλακίου τους, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-
ξουν είτε την εφαρµογή του νόµου περί τιτλοποίησης α-
παιτήσεων (Ν. 3156/2003) όπου επιτρέπεται και η τιτλο-
ποίηση απαιτήσεων που εξυπηρετούνται, είτε το θεσµικό
πλαίσιο που προκρίνεται µε το παρόν σχέδιο νόµου. 
Στο πλαίσιο αυτό και δεδοµένης ωστόσο της έντονα α-

νταγωνιστικής αγοράς του ευρωπαϊκού χώρου, κρίνεται
απαραίτητη η θέσπιση ενός σύγχρονου, πλήρους, αλλά
και συµβατού µε την οικογένεια δικαίων στην οποία ανή-
κει το ελληνικό δίκαιο πλέγµατος διατάξεων, που θα δια-
σφαλίσει τη δηµιουργία µίας εξωχρηµατιστηριακής αγο-
ράς απαιτήσεων και θα κατοχυρώνει ταυτόχρονα τα υφι-
στάµενα δικαιώµατα όλων των οφειλετών, µε ιδιαίτερη
πρόνοια για τη διασφάλιση των ουσιαστικών και δικονο-
µικών δικαιωµάτων τους.
Η δηµιουργία µίας τέτοιας αγοράς θα είναι ωφέλιµη

τόσο για τα πιστωτικά ιδρύµατα όσο και για τους οφειλέ-
τες. Το πιστωτικό ίδρυµα θα µπορεί να ενισχύσει άµεσα
τη ρευστότητά του εισπράττοντας άµεσα ένα τµήµα της
αίτησής του, το οποίο είναι αµφίβολο αν θα το εισέπρατ-
τε µε αναγκαστική εκτέλεση και σε κάθε περίπτωση θα
το εισέπραττε πολύ αργότερα. Παράλληλα, το ήδη θε-
σµοποιηµένο αυστηρό καθεστώς εποπτείας των εται-
ριών διαχείρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος ενισχύε-
ται και ρητά καθορίζεται µεταξύ άλλων και η υποχρέωσή
τους να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, ώ-
στε να διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα χει-
ροτερεύσει η νοµική ή πραγµατική θέση του οφειλέτη
µόνο και µόνο λόγω της µεταβίβασης της οφειλής του ή
της ανάθεσής της προς διαχείριση.
Ταυτόχρονα, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις παρέχε-

ται ειδική µέριµνα σχετικά µε τη µεταβίβαση δανείων τα
οποία έχουν εξασφάλιση την κύρια κατοικία του δανειο-
λήπτη, ανεξαρτήτως της φύσης του δανείου. Ειδικότε-
ρα, για όλα τα δάνεια µε υποθήκη ή προσηµείωση υποθή-
κης σε πρώτη κατοικία, η αντικειµενική αξία της οποίας
δεν υπερβαίνει τις 140.000 €, αναστέλλεται πλήρως η
δυνατότητα µεταβίβασης µέχρι τις 31/12/2017. Το µετα-
βατικό αυτό χρονικό διάστηµα, δίδεται ώστε να υπάρξει
σταδιακή απελευθέρωση της σχετικής αγοράς και να δο-
θεί η δυνατότητα ενίσχυσης του υπάρχοντος προστα-
τευτικού πλαισίου. 

Αιτιολογική Έκθεση κατ’ άρθρο:

Άρθρο 70 
Με την παράγραφο 1 αντικαθίστανται 
τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 4354/2015. 

Με το νέο άρθρο 1 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε
την αδειοδότηση και την εποπτεία των εταιριών διαχείρι-
σης απαιτήσεων από δάνεια πιστώσεις που χορηγούν πι-
στωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που αδειοδοτού-
νται από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και ζητήµατα
µε τις εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πι-
στώσεις. 
Με την παράγραφο 1 α του νέου άρθρου 1 καθορίζεται

το είδος των εταιρειών στις οποίες δύναται να ανατεθεί
η διαχείριση των απαιτήσεων ή προς τις οποίες δύναται
να µεταβιβασθούν απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις.
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Συγκεκριµένα, η διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και
πιστώσεις θα επιτρέπεται να λαµβάνει χώρα µόνο από α-
νώνυµες εταιρείες ειδικού και αποκλειστικού σκοπού,
που θα εδρεύουν στην Ελλάδα ή από εταιρίες που έχουν
νοµικό τύπο που επιτρέπεται για τα πιστωτικά και χρηµα-
τοδοτικά ιδρύµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτό
καθορίζεται στην Οδηγία 2013/36 ΕΕ. Οι τελευταίες θα
πρέπει να διατηρούν υποκατάστηµα στην Ελλάδα µε βά-
ση και την παράγωγο της οδηγίας ευρωπαϊκή νοµολο-
γία. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνεχής, αδιά-
λειπτη και ουσιαστική εποπτεία των εταιριών διαχείρισης
από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η προϋπόθεση οι εται-
ρίες αυτές να είναι αποκλειστικού σκοπού, διασφαλίζει
το ακέραιο της δραστηριότητάς και λειτουργίας τους και
δρα προληπτικά αποκλείοντας γεγονότα που θα µπορού-
σαν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό
και µονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές καταστάσεις.
Με την παράγραφο 1 β του νέου άρθρου 1 καθορίζεται

το είδος των εταιριών οι οποίες δύναται να αγοράσουν
απαιτήσεις από τα παραπάνω ιδρύµατα εξαιρώντας ρητά
τις εταιρίες που έχουν έδρα σε κράτη µη συνεργάσιµα
και σε κράτη µε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, όπως
αυτά ορίζονται κάθε φορά στις σχετικές Αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµικών. 
Με τις παραγράφους 2 έως 9 του νέου άρθρου 1 ρυθ-

µίζονται σε γενικές γραµµές οι όροι, προϋποθέσεις και
τα δικαιολογητικά χορήγησης της σχετικής άδειας για
την άσκηση των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο
πλαίσιο της διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ για την εξειδί-
κευση αυτών παρέχεται εξουσιοδότηση στην Τράπεζα
της Ελλάδος (παράγραφος 23). Η άδεια χορηγείται από
την Τράπεζα της Ελλάδος, ύστερα από εξέταση της τή-
ρησης των τιθέµενων προδιαγραφών και αφού προηγη-
θεί η απλή γνώµη Τριµελούς Επιτροπής που συστήνεται
µε Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας Ανά-
πτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών. Για τη λήψη της
σχετικής άδειας, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της
ταυτότητας των φυσικών και νοµικών προσώπων που κα-
τέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό ή δικαιώµατα ψήφου ί-
σα ή µεγαλύτερα από 10% στο µετοχικό κεφάλαιο της ε-
ταιρίας, της ταυτότητας των νοµικών και φυσικών προ-
σώπων που ασκούν έλεγχο στην εταιρία κατά την έννοια
του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 4261/2014, ώστε να δια-
σφαλίζεται η διαφάνεια των εν λόγω εταιριών και να πε-
ριορίζεται ο κίνδυνος νοµιµοποίησης εσόδων από εγκλη-
µατικές δραστηριότητες. Συµπεριλαµβάνεται ακόµα η πι-
στοποίηση της ταυτότητας των µελών του διοικητικού
συµβουλίου ή των διοικούντων της εταιρείας. Με σκοπό
τη διασφάλιση της µέγιστης προστασίας των δικαιωµά-
των των δανειοληπτών, για τη χορήγηση της άδειας κα-
τατίθεται στην ΤτΕ εµπεριστατωµένη έκθεση στην οποία
καταγράφονται διεξοδικά οι βασικές αρχές και µέθοδοι
που θα εφαρµόζονται κατά τη διαχείριση των απαιτήσε-
ων. 
Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητο, κατά το στάδιο α-

δειοδότησης, οι ενδιαφερόµενες για λήψη άδειας για
λειτουργία εταιρίας διαχείρισης από την Τράπεζα της
Ελλάδος, να προσκοµίζουν επιχειρηµατικό πλάνο στο ο-
ποίο θα παραθέτουν αφενός µεθόδους αναδιάρθρωσης
δανείων εναλλακτικές της εκτέλεσης, και αφετέρου θα
παρουσιάζουν επιτυχείς αναδιαρθρώσεις δανείων που έ-
χουν κάνει στο παρελθόν, αποδεικνύοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο την εµπειρία τους στον τοµέα αυτό, που εξ α-

ντικειµένου δεν θα πρέπει να περιορίζεται στη διά ανα-
γκαστικής εκτέλεσης είσπραξη των οφειλόµενων.
Ειδική µνεία πρέπει να προβλέπεται για δανειολήπτες

που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες σύµφω-
να και µε τις ρυθµίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4224/2013. 
Για τη χορήγηση της άδειας είναι απαραίτητη επίσης η

θεµελίωση της αξιοπιστίας της αιτούµενης εταιρείας, ό-
σον αφορά τόσο την καταλληλότητα των στελεχών της,
όσο και την κεφαλαιακή της επάρκεια, ώστε να διαφυλα-
χθεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και η τήρηση των
κανόνων του ανταγωνισµού. Αλλαγές στη σύνθεση του
µετοχικού κεφαλαίου, οφείλουν να γνωστοποιούνται
στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία τις εξετάζει υπό το
πρίσµα της ανάγκης διασφάλισης της ορθής και συνε-
τούς διοίκησης της εταιρίας. Για λόγους δηµοσιότητας
και διαφάνειας, η ΤτΕ διατηρεί στην επίσηµη ιστοσελίδα
της πλήρως ενηµερωµένο κατάλογο µε όλες τις αδειο-
δοτηµένες εταιρείες.
Με τις παραγράφους 10 έως 13 του νέου άρθρου 1

ρυθµίζονται οι όροι τερµατισµού των δραστηριοτήτων
της εταιρείας και αναστολής και ανάκλησης της άδειας
της εταιρείας. Όσον αφορά τον τερµατισµό δραστηριο-
τήτων, ισχύον τα όσα προβλέπονται για όλες τις ανώνυ-
µες εταιρίες. Αναστολή της χορηγηθείσας άδειας απο-
φασίζει η ΤτΕ σε περίπτωση παράβασης είτε του τιθέµε-
νου ρυθµιστικού πλαισίου, των Πράξεων της ΤτΕ ή των
όρων της σύµβασης µεταβίβασης ή διαχείρισης δανεια-
κών απαιτήσεων. Κατά την περίοδο αναστολής η εταιρία
θα προβαίνει µόνο σε όσες πράξεις της επιτρέπονται ρη-
τώς από τη σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλά-
δος. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της εταιρείας, η
ΤτΕ δύναται να προβεί στην ανάκληση της σχετικής ά-
δειας. Η ανάκληση δύναται να επισπευτεί και στις περι-
πτώσεις όπου ότι η εταιρεία εξασφάλισε την άδεια βάσει
ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή µε οποιοδήποτε
άλλο αντικανονικό τρόπο ή υπέβαλε, γνωστοποίησε ή
άλλως δηµοσιοποίησε µε οποιοδήποτε τρόπο ψευδείς ή
παραπλανητικές πληροφορίες ή ψευδή ή παραπλανητικά
στοιχεία ή έντυπα. Επίσης προβλέπεται ανάκληση της ά-
δειας λειτουργίας, αν διαπιστώνεται ότι η εταιρία χρησι-
µοποιείται ως µέσο για νοµιµοποίηση εσόδων από ε-
γκληµατικές δραστηριότητες ή αν τα έσοδά της χρησι-
µοποιούνται για την τέλεση εγκληµατικών δραστηριοτή-
των. Σε περίπτωση ανάκλησης λειτουργίας εφαρµόζεται
το άρθρο 145 του Ν. 4261/2014 «Ειδική Εκκαθάριση πι-
στωτικών ιδρυµάτων».
Με την παράγραφο 14 του νέου άρθρου 1 θεσπίζεται

το πλαίσιο εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης απαιτή-
σεων δανείων και πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος µε στόχο τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας στη χώρα.
Με την παράγραφο 15 του νέου άρθρου 1 ορίζεται το

ύψος του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου το οποίο ο-
φείλει να διατηρεί η εταιρεία η οποία εξαγοράζει δανεια-
κές συµβάσεις / πιστώσεις από δάνεια, στις εκατό χιλιά-
δων (100.000) Ευρώ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα ε-
λάττωσης του κεφαλαίου αυτού στα πλαίσια εγκεκριµέ-
νου σχεδίου τερµατισµού δραστηριότητας.
Με την παράγραφο 16 του νέου άρθρου 1 ρυθµίζονται

ζητήµατα του διοικητικού συµβουλίου, και συγκεκριµέ-
να, η δυνατότητα παύσης εκ µέρους της ΤτΕ µελών του
ΔΣ, εντός του πλαισίου της άσκησης εποπτείας. 
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Με την παράγραφο 17 του νέου άρθρου 1 θεσπίζεται η
υποχρέωση υποβολής στην ΤτΕ αντιγράφου του ισολο-
γισµού, του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως και
άλλων στοιχείων που ενδεικτικά απαριθµούνται στο εδά-
φιο α. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να εξειδικευτούν µε α-
πόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και θεωρούνται απα-
ραίτητα για τους σκοπούς της άσκησης του προληπτικού
ελέγχου και εποπτείας. 
Με την παράγραφο 18 του νέου άρθρου 1 ενισχύονται

οι αρµοδιότητες της ΤτΕ στο πλαίσιο άσκησης της σχετι-
κής εποπτείας, καθώς της παρέχεται η δυνατότητα διε-
ξαγωγής επιτόπιων ελέγχων και πρόσβασης στα αρχεία
της εταιρείας. 
Στην παράγραφο 19 του νέου άρθρου 1 προβλέπεται

καταβολή ετήσιου τέλους από κάθε εταιρία προς την
Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη των εξόδων που
σχετίζονται µε τη διεξαγωγή των εποπτικών της λει-
τουργιών και εξουσιοδοτείται η ΤτΕ να προσδιορίσει το
ύψος, το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του τέλους αυ-
τού.
Με την παράγραφο 20 του νέου άρθρου 1 θεσπίζεται η

δυνατότητα χορήγησης εκ µέρους των εταιρειών του
προτεινόµενου πλαισίου, και ύστερα από λήψη άδειας α-
πό την ΤτΕ, δανείων ή πιστώσεων µε σκοπό την αναχρη-
µατοδότηση των οφειλών. Εισάγεται αποκλειστική δικαι-
οδοσία των αρµόδιων κατά τόπο Ελληνικών Δικαστη-
ρίων για τις διαφορές που προκύπτουν από τη σύµβαση
και η οποία καλύπτει και τις συναφείς αξιώσεις που α-
πορρέουν από τη συγκεκριµένη έννοµη σχέση καθώς και
σε αυτές που στηρίζονται στις περί αδικοπραξιών διατά-
ξεις. Επίσης τα δάνεια αυτά λογίζονται ως τραπεζικά και
συνεπώς εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 128/1975 α-
ναφορικά µε την εισφορά που προβλέπεται σε αυτόν. Υ-
πεύθυνες για την απόδοση της εισφοράς αυτής είναι οι
εταιρίες διαχείρισης, όπως ρητά προβλέπεται και στο άρ.
3 παρ. 3 του παρόντος.
Με την παράγραφο 21 του νέου άρθρου 1 προβλέπεται

άρση του τραπεζικού απορρήτου, στο µέτρο που η άρση
είναι αναγκαία για τις ανάγκες της διαχείρισης. Η ρύθµι-
ση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η προβολή τραπεζικού α-
πορρήτου θα µπορούσε να οδηγήσει σε αδυναµία της ε-
ταιρίας να διεκπεραιώσει τη διαχείριση. Ταυτόχρονα ό-
µως τίθενται όρια στην άρση τόσο του τραπεζικού απορ-
ρήτου όσο και στην ανακοίνωση προσωπικών δεδοµένων
του οφειλέτη στην εταιρία διαχείρισης, καθώς αυτά επι-
τρέπονται µόνο στο µέτρο που είναι αναγκαία για τους
σκοπούς της διαχείρισης. Εφαρµόζονται κατ’ αναλογία
οι διατάξεις της παρ. 20 και 21 του άρθρου 10 του Ν.
3156/2003.
Η παράγραφος 22 του νέου άρθρου 1 ενισχύει τη θέση

του δανειολήπτη, καθώς διασφαλίζεται ότι τόσο η εφαρ-
µογή του ρυθµιστικού πλαισίου προστασίας του κατανα-
λωτή, όσο και η ειδική µέριµνα που προβλέπεται σε δια-
τάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για ευπαθείς οµάδες,
ενδεικτικά στο Ν. 4224/2014 (Κώδικας Δεοντολογίας),
θα εφαρµόζεται και στην περίπτωση µεταβίβασης ή ανά-
θεσης της διαχείρισης σε εταιρία, η οποία χωρίς ειδική
διάταξη θα ήταν αµφίβολο αν υπάγεται στα πεδία εφαρ-
µογής των ρυθµίσεων αυτών. 
Η παράγραφος 23 του νέου άρθρου 1 εξουσιοδοτεί

την Τράπεζα της Ελλάδος να εξειδικεύσει τα κριτήρια,
τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και όλα τα έγγραφα
που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας της παρα-
γράφου 1. 

Με την παράγραφο 24 του νέου άρθρου 1 ρυθµίζεται
το ζήτηµα της δικαστικής προστασίας κατά των πράξεων
της ΤτΕ, που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου αυ-
τού. 
Με την παράγραφο 25 του νέου άρθρου 1 επιδιώκεται

να διασφαλιστεί ότι η εκχώρηση απαιτήσεων δεν θα συ-
γκαλύπτει νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δρα-
στηριότητες υποχρεώνοντας τις Εταιρίες Διαχείρισης να
λάβουν όλα τα µέτρα επιµέλειας που βαρύνουν τα χρη-
µατοπιστωτικούς οργανισµούς κατά το Ν. 3691/2008.
Προβλέπεται πως οι πληροφορίες της περ. β της παρ. 1
του άρ. 13 του Ν. 3691/2008 (δηλαδή η ταυτότητα του
πραγµατικού δικαιούχου της εταιρίας–πελάτη) είναι δια-
θέσιµες στον δανειολήπτη, ώστε να µπορεί να εξακριβώ-
σει µήπως ο πραγµατικός δικαιούχος της απαίτησης εί-
ναι κάποια ανταγωνιστική επιχείρηση. 
Με την παράγραφο 1 του νέου άρθρου 2 ορίζεται απο-

κλειστικώς και περιοριστικά το πεδίο εφαρµογής της
ρύθµισης, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται ότι η δια-
χείριση απαιτήσεων από συµβάσεις δανείων και πιστώ-
σεων, δύναται να ανατίθεται σε εταιρείες του άρθρου 1
παρ. 1α του νόµου. 
Με την παράγραφο 2 του νέου άρθρου 2 προβλέπεται

ως συστατικός τύπος της σύµβασης ανάθεσης διαχείρι-
σης ο έγγραφος καθώς και το ελάχιστο περιεχόµενο αυ-
τής. Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιχειρείται η κατ΄ ε-
λάχιστον ρύθµιση του πλαισίου, η τυποποίηση και εξειδί-
κευση των απαιτουµένων στοιχείων ώστε να διασφαλί-
ζεται η προστασία των µικρών δανειοληπτών. Ιδιαίτερης
σηµασίας χρήζει το σηµείο (β) στο οποίο ορίζεται το πε-
ριεχόµενο της διαχείρισης, το οποίο µπορεί να συνίστα-
ται ιδίως στην νοµική και λογιστική παρακολούθηση, την
είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγµατεύσεων µε τους ο-
φειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων και τη σύνα-
ψη συµβάσεων συµβιβασµού κατά την έννοια των άρ-
θρων 871-872 ΑΚ ή ρύθµισης και διακανονισµού οφειλών
σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπι-
σθεί µε την υπ’ αριθ. 116/25.8.2014 Απόφαση της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τρά-
πεζας της Ελλάδος κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 παρ. 2
του ν. 4224/2013, όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης, εν συ-
νεχεία στο σηµείο (γ) προβλέπεται ότι στη σύµβαση θα
πρέπει να υπάρχει όρος ο οποίος θα ορίζει την καταβλη-
τέα αµοιβή διαχείρισης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν
θα µπορεί να µετακυλίεται στον υπόχρεο καταβολής της
απαίτησης. Αντίγραφο της συµβάσεως κοινοποιείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός δέκα ηµερών από την
υπογραφή της. 
Με την παράγραφο 3 του νέου άρθρου 2 παρέχεται νο-

µοθετική εξουσιοδότηση στην Τράπεζα της Ελλάδος να
εξειδικεύει περαιτέρω µε απόφασή της το ελάχιστο πε-
ριεχόµενο της σύµβασης ανάθεσης διαχείρισης και της
ανατίθεται η αρµοδιότητα να ελέγχει προληπτικά τα
σχέδια των συµβάσεων πριν την υπογραφή τους. Σηµει-
ώνεται, ωστόσο, ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν υποκαθιστά
τη δικαστική κρίση. 
Με την παράγραφο 4 του νέου άρθρου 2 ρυθµίζονται

τα θέµατα ενεργητικής και παθητικής νοµιµοποίησης για
την εξωδικαστική και ενώπιον των Δικαστηρίων παρά-
σταση των Εταιρειών Διαχείρισης οι οποίες θα νοµιµο-
ποιούνται, ως µη δικαιούχοι διάδικοι, να ασκούν κάθε έν-
δικο βοήθηµα και να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική
ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσε-
ων, καθώς και να κινούν, παρίστανται ή συµµετέχουν σε
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προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές
διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης
οφειλών και ειδικής διαχείρισης των άρθρων 61 επ. του
ν. 4307/2014. 
Με την παράγραφο 5 του νέου άρθρου 2 ορίζεται ότι οι

Εταιρείες Διαχείρισης δύνανται για τους σκοπούς του
παρόντος κεφαλαίου να προσλαµβάνουν Εταιρείες Ενη-
µέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσµες Οφειλές, που
λειτουργούν σύµφωνα µε τον ν. 3758/2009, ή αντίστοι-
χου σκοπού εταιρίες που λειτουργούν σε κράτος µέλος
της ΕΕ ή κράτος του ΕΟΧ, και ότι δεσµεύονται και οι ί-
διες από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, αλλά και α-
πό τις προστατευτικές για τον δανειολήπτη διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας του κατανα-
λωτή, του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών και τους κα-
νόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων
από πιστωτικά ιδρύµατα.
Με την παράγραφο 1 του νέου άρθρου 3 ορίζεται ο έγ-

γραφος τύπος ως ο συστατικός των συµβάσεων πώλη-
σης και µεταβίβασης απαιτήσεων και το αντικείµενο αυ-
τών, το οποίο, κατά περίπτωση, δύναται να είναι µεµονω-
µένες απαιτήσεις ή οµάδες απαιτήσεων. Επίσης, προ-
βλέπεται ρητά ότι στην περίπτωση των οµάδων απαιτή-
σεων δεν εφαρµόζεται το άρθρο 479 ΑΚ για την ευθύνη
αποκτώντος περιουσία ή επιχείρηση. Τέλος, ρυθµίζονται
διάφορα θέµατα δια παραποµπής στον Αστικό Κώδικα.
Με την παράγραφο 2 του νέου άρθρου 3 προβλέπεται

ρητά ότι εντός δώδεκα (12) µηνών πριν την προσφορά
προς πώληση των απαιτήσεων των πιστωτικών ή χρηµα-
τοδοτικών ιδρυµάτων, πρέπει να έχει προσκληθεί µε ε-
ξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής να
διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης
ρύθµισης µε συγκεκριµένους όρους αποπληρωµής. Η
ρύθµιση αποσκοπεί στο να αποτρέψει τον αιφνιδιασµό
των οφειλετών, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να
ρυθµίσουν την οφειλή τους πριν η κατ’ αυτών απαίτηση
εκχωρηθεί στις εταιρείες µεταβίβασης του άρθρου 1 του
νοµοσχεδίου. Στην ίδια αποτροπή του αιφνιδιασµού απο-
σκοπεί και η απαίτηση µεσολάβησης ενός µέγιστου χρο-
νικού διαστήµατος 12 µηνών ανάµεσα στην πρόταση και
την εκχώρηση, ώστε να µην απέχουν τα δύο γεγονότα
µεταξύ τους ιδιαίτερα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Από τη
ρύθµιση εξαιρούνται οι επίδικες και οι επιδικασθείσες α-
παιτήσεις, καθώς και οι απαιτήσεις κατά µη συνεργάσι-
µων δανειοληπτών, καθώς στη µεν πρώτη περίπτωση δεν
µπορεί να γίνει λόγος για αιφνιδιασµό, στη δε περίπτω-
ση των µη συνεργάσιµων δανειοληπτών δεν θα εξυπηρε-
τούσε σε τίποτε η αποστολή πρόσκλησης. Επιπλέον,
προβλέπεται ρητά ότι κάθε νέος εκδοχέας απαιτήσεων
από µη εξυπηρετούµενα δάνεια και πιστώσεις του άρ-
θρου 1 παρ. 1 του παρόντος νοµοσχεδίου οφείλει να εκ-
κινεί εκ νέου τη Διαδικασία Επίλυσης Απαιτήσεων (ΔΕΚ)
του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013. Η ρύθµιση
αυτή χορηγεί στους δανειολήπτες µία νέα δυνατότητα
εξεύρεσης εξωδικαστικής λύσης, µε ευνοϊκότερους ό-
ρους αποπληρωµής της οφειλής τους, κάθε φορά που η
απαίτηση κατ’ αυτών αποκτάται από νέο δικαιούχο.
Με τις παραγράφους 3 και 4 του νέου άρθρου 3 ρυθµί-

ζονται τα θέµατα της καταχώρησης της περίληψης των
συµβάσεων πώλησης ή µεταβίβασης απαιτήσεων και των
αποτελεσµάτων αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις του νό-
µου 2844/2000 για συµβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων
υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παρο-
χής ασφάλειας. Επίσης, προβλέπεται ρητά ότι ειδικές

συµφωνίες περί ανεκχώρητου των απαιτήσεων µεταξύ
µεταβιβάζοντος πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµα-
τος και δανειοληπτών δεν αντιτάσσονται στον εκδοχέα.
Έτσι αποτρέπεται η κατ’ άρθρο 466 Α.Κ. εµπράγµατη ε-
νέργεια της συµφωνίας περί ανεκχώρητου, διατηρούµε-
νης πάντως της ενοχικής της ενέργειας κατά τη γενική
διάταξη του άρθρου 177 Α.Κ. Περαιτέρω, προβλέπεται ό-
τι ο εκχωρητής καθίσταται αντίκλητος του εκδοχέα, ώ-
στε να µην δυσχεραίνεται η επίδοση οποιουδήποτε εγ-
γράφου από τον οφειλέτη. Τέλος, ρυθµίζονται θέµατα
της αναγγελίας και της καταχώρησης στο δηµόσιο βι-
βλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 και ειδικότερα ότι
αυτή γίνεται προς τους οφειλέτες και τους εγγυητές µε
κάθε πρόσφορο µέσο, ότι πριν από την καταχώρηση δεν
αποκτώνται έναντι τρίτων δικαιώµατα που απορρέουν α-
πό τη µεταβίβαση και ότι η καταβολή προς το πιστωτικό
ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα πριν από την αναγγελία ελευθε-
ρώνει τον δανειολήπτη έναντι του µεταβιβάζοντος και
των ελκόντων δικαιώµατα από την εφαρµογή των διατά-
ξεων του παρόντος νοµοσχεδίου. Επίσης ρητά προβλέ-
πεται ότι την εισφορά του Ν. 128/1975 για τα µεταβιβα-
ζόµενα δάνεια, οφείλουν να αποδίδουν οι Εταιρίες Δια-
χείρισης.
Με την παράγραφο 5 του νέου άρθρου 3 προβλέπεται

ρητά η απαγόρευση της καταπιστευτικής µεταβίβασης
των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
παρόντος νοµοσχεδίου. Επίσης, ορίζεται ότι επιτρέπεται
η αναπροσαρµογή ή πίστωση του τιµήµατος της πώλη-
σης και η υπαναχώρηση από τη σύµβαση πώλησης κατά
τους όρους της συµβάσεως και των σχετικών διατάξεων
του Αστικού Κώδικα.
Με την παράγραφο 6 του νέου άρθρου 3 ρυθµίζονται

οι διατυπώσεις δηµοσιότητας που πρέπει να τηρούνται
όταν η µεταβιβαζόµενη απαίτηση ασφαλίζεται µε υποθή-
κη ή προσηµείωση υποθήκης ή ενέχυρο ή άλλο παρεπό-
µενο δικαίωµα ή προνόµιο, το οποίο έχει υποβληθεί σε
δηµοσιότητα µε καταχώριση σε δηµόσιο βιβλίο ή αρχείο.
Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές για
τη σηµείωση της µεταβολής του δικαιούχου είναι απα-
ραίτητη η καταχώριση της βεβαίωσης στο δηµόσιο βιβλίο
του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 και σχετική µνεία σε πε-
ρίληψη του εµπράγµατου βάρους, του παρεπόµενου δι-
καιώµατος ή του προνοµίου και ότι από την καταχώριση
για κάθε ενέχυρο σε σχέση µε τις µεταβιβαζόµενες α-
παιτήσεις επέρχονται τα αποτελέσµατα των άρθρων 39
και 44 του ν.δ/τος 17.7/13.8.1923.
Με την παράγραφο 7 του νέου άρθρου 3 προβλέπεται

ρητά η απαγόρευση της χειροτέρευσης της θέσης του ο-
φειλέτη και του εγγυητή, τόσο από ουσιαστική όσο και
από δικονοµική άποψη, ως συνέπεια της πώλησης ή της
µεταβίβασης των απαιτήσεων. Εξασφαλίζεται µε τον
τρόπο αυτό ότι οι δανειολήπτες θα διατηρήσουν όλα τα
δικαιώµατά τους καθώς και τις δικονοµικές και ουσιαστι-
κές ενστάσεις τους έναντι του εκδοχέα των απαιτήσεων
από συµβάσεις χορήγησης δανείων και πιστώσεων. Η
διάταξη αυτή προσπαθεί να καλύψει οποιαδήποτε κενά
προστασίας του δανειολήπτη, που θα µπορούσαν να
προκύψουν από την εφαρµογή είτε των γενικών διατά-
ξεων (άρθρο 463 Α.Κ.) είτε από τις υπόλοιπες διατάξεις
του προτεινόµενου νοµοσχεδίου (εφαρµογή των διατά-
ξεων περί προστασίας καταναλωτή, εφαρµογή του Κώδι-
κα Δεοντολογίας Τραπεζών, ιδιότητα του εκχωρητή ως
αντικλήτου του εκδοχέα κλπ.). Επίσης, προβλέπεται ρη-
τά ότι στην περίπτωση µεταβίβασης απαίτησης από εξυ-
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πηρετούµενο δάνειο, για την εξυπηρέτηση του οποίου έ-
χει συµφωνηθεί κυµαινόµενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν
επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να προσδιορίσει περι-
θώριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο ε-
κείνου που είχε προσδιορίσει το πιστωτικό ή χρηµατοδο-
τικό ίδρυµα κατά το χρόνο καταχώρισης της µεταβίβα-
σης, ακόµα κι αν τέτοιο δικαίωµα προβλεπόταν για τον
εκχωρητή. Με τη ρύθµιση αυτή προστατεύονται οι δανει-
ολήπτες από την αιφνίδια αύξηση του επιτοκίου των δα-
νειακών τους συµβάσεων, που θα µπορούσε να συµβεί
ως συνέπεια της αλλαγής του δικαιούχου της απαίτη-
σης. Δηλαδή οι αποδόσεις των µεταβιβαζόµενων απαι-
τήσεων, σε ό,τι αφορά τα επιτόκια και τα περιθώρια, θα
παραµείνουν ως είχαν κατά τη στιγµή της µεταβίβασης
από την τράπεζα, από την οποία έγινε η αγορά των απαι-
τήσεων, για κάθε κατηγορία δανείων (στεγαστικά, κατα-
ναλωτικά, επιχειρηµατικά, κάρτες, υπεραναλήψεις).
Με την παράγραφο 8 του νέου άρθρου 3 εξαιρούνται

από το πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νοµοσχεδίου
έως τις 31 Δεκεµβρίου 2017 όλες οι απαιτήσεις από δα-
νειακές συµβάσεις και πιστώσεις µε υποθήκη ή προση-
µείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, αντικειµενικής α-
ξίας έως 140.000 ευρώ, καθώς και, χωρίς τον ανωτέρω
χρονικό περιορισµό, τα δάνεια µε εγγυήσεις του Ελληνι-
κού Δηµοσίου.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του

νοµοσχεδίου προστίθεται νέο άρθρο 3Α στον ν.
4354/2015, το οποίο ρυθµίζει φορολογικά και άλλα θέµα-
τα στο πλαίσιο της διαχείρισης και µεταβίβασης δανείων
και πιστώσεων στις εταιρείες του ως άνω νόµου. Ειδικό-
τερα ορίζεται ότι φορολογείται µε βάση τις γενικές δια-
τάξεις φορολογίας εισοδήµατος η τυχόν υπεραξία που
αποκτούν νοµικά πρόσωπα από τη µεταβίβαση απαιτήσε-
ων που αφορούν δάνεια και πιστώσεις τους προς εται-
ρεία του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, καθώς επίσης και
της υπεραξίας που αποκτούν οι εταιρείες του άρθρου 1
του ν. 4354/2015 από τη µεταγενέστερη µεταβίβαση των
ίδιων απαιτήσεων, στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής τους
δραστηριότητας. Επιπλέον, οι πληρωµές τόκων που κα-
ταβάλλονται σε εταιρείες του άρθρου 1 του ν.4354/2015
από απαιτήσεις που έχουν αποκτήσει κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του ίδιου νόµου, καθώς και από δάνεια που
χορηγούν οι ίδιες προς τρίτους αντιµετωπίζονται φορο-
λογικά ως πληρωµές τόκων που καταβάλλονται προς πι-
στωτικά ιδρύµατα. Επίσης, αποσαφηνίζεται η φορολογι-
κή µεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των µεταβιβάσεων α-
παιτήσεων και της διαχείρισης απαιτήσεων µη εξυπηρε-
τούµενων δανείων, ενώ οι συµβάσεις δανείων ή πιστώ-
σεων που χορηγούν οι εταιρείες του ν. 4354/2015 εξο-
µοιώνονται από πλευράς τελών χαρτοσήµου µε τις αντί-
στοιχες των τραπεζικών ιδρυµάτων. Τέλος, για να διευ-
κολυνθεί η ανάπτυξη της προβλεπόµενης στο ν.
435/2015 νέας χρηµατοοικονοµικής αγοράς και να µην
καταστεί οικονοµικά ασύµφορη η συγκεκριµένη µορφή
συναλλαγής, η προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπει για κά-
θε εγγραφή σε δηµόσιο βιβλίο, µητρώο ή κτηµατολόγιο
την καταβολή µειωµένων αναλογικών δικαιωµάτων σε
σχέση µε τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 71

Με το άρθρο 71 του νοµοσχεδίου εισάγονται µεταβα-

τικές διατάξεις σχετικές µε την εφαρµογή του τροποποι-
ούµενου νόµου 4354/2015. 
Συγκεκριµένα, µε την παράγραφο 1 ορίζεται ότι οι δια-

τάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου εφαρµόζονται και σε
αιτήσεις χορήγησης άδειας που έχουν υποβληθεί σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015,
πριν την τροποποίησή του µε το άρθρο … του παρόντος.
Επίσης, προβλέπεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί
εγγράφως τις εταιρίες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση
να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του παρόντος νοµο-
σχεδίου εντός εύλογης προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης και ότι µετά την παρέλευση
της παραπάνω προθεσµίας εκκινούν εκ νέου οι προθε-
σµίες της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόµου
4354/2015.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ρητά ότι οι κανονι-

στικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των
διατάξεων των άρθρων 1 έως 3 του ν. 4354/2015, πριν
την τροποποίησή τους µε το άρθρο 70 του παρόντος, ε-
ξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες µε
τις νέες τροποποιούµενες διατάξεις. 
Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι διατάξεις του νέ-

ου άρθρου 3Α του ν. 4354/2015 έχουν εφαρµογή για
συµβάσεις που καταρτίζονται, εισοδήµατα που αποκτώ-
νται και πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τη δηµο-
σίευση του παρόντος και µετά.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Β΄ - ΣΤ΄
Γενικά επί των άρθρων 72 - 99

Η οικονοµική ύφεση των τελευταίων ετών, σε συνδυα-
σµό µε τον υπερδανεισµό που είχε προηγηθεί, οδήγησε
σε µία εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο έχει α-
ναδειχθεί σε µείζον κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα.
Από τη µία πλευρά, η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτι-
κού συστήµατος απειλείται από τις µεγάλες ζηµίες που
καταγράφουν τα πιστωτικά ιδρύµατα λόγω των µη εξυ-
πηρετούµενων δανείων, από την άλλη πλευρά, οι δανει-
ολήπτες, λόγω της υπερχρέωσής τους, αδυνατούν να ε-
πιστρέψουν στην οικονοµική δραστηριότητα, µε αποτέ-
λεσµα αφενός οι ίδιοι να φτάνουν στα όρια της απόγνω-
σης, αφετέρου να επιτείνεται η οικονοµική ύφεση.
Λόγω του µεγέθους του, αλλά και λόγω της σηµασίας

των συνεπειών του, το πρόβληµα του ιδιωτικού χρέους
απαιτεί ένα µόνιµο µηχανισµό για τη διαχείρισή του. Μία
πρώτη προσπάθεια δηµιουργίας ενός τέτοιου µηχανι-
σµού έγινε µε το άρθρο 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), το
οποίο προέβλεψε τη σύσταση του Κυβερνητικού Συµ-
βουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.). Η
σύσταση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. έγινε µε την π.υ.σ. 6/2014 (Α΄
39). Εν συνεχεία, µε το άρθρο 5 της υποπαραγράφου Α4
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) συστήθηκαν η Ει-
δική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς
και τριάντα (30) Κέντρα Ενηµέρωσης Δανειοληπτών.
Με τις εν λόγω διατάξεις, επιχειρείται αφενός µία κω-

δικοποίηση, µε κάποιες βελτιώσεις, του νοµικού πλαισί-
ου που διέπει το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και την οµάδα υποστήριξης
αυτού, η οποία µετονοµάζεται σε Συντονιστική Επιτροπή
για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, αφετέρου η
πληρέστερη ρύθµιση των ζητηµάτων που αφορούν την
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οργάνωση και τη λειτουργία της Ειδικής Γραµµατείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), καθώς και των
Κέντρων Ενηµέρωσης Δανειοληπτών, τα οποία µετονο-
µάζονται σε Κέντρα Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειο-
ληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), ώστε να καταστεί εφικτή η έναρξη
λειτουργίας τόσο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. όσο και των Κ.Ε.Υ.Δ. σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Επί του άρθρου 72:
Το άρθρο 72 επαναλαµβάνει την παράγραφο 1 του άρ-

θρου 1 της Π.Υ.Σ. 6/2014, όπως η παράγραφος αυτή α-
ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 της Π.Υ.Σ. 23/2015 (Α΄
122), µε την οποία συστήθηκε το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ..

Επί του άρθρου 73:
Το άρθρο 73 απαριθµεί τις αρµοδιότητες του

ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., όπως αυτές προβλέπονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 και στην παράγραφο 4
του άρθρου 1 της π.υ.σ. 6/2014. Προβλέπεται δηµοσίευ-
ση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης
του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. περί ορισµού του «συνεργάσιµου δανειο-
λήπτη» και της εκτίµησής του για τις «εύλογες δαπάνες
διαβίωσης», ώστε οι πράξεις αυτές να γίνονται ευρύτερα
γνωστές, ενόψει της σηµασίας που έχουν οι έννοιες αυ-
τές, ιδίως στα πλαίσια του ν. 3869/2010. Περαιτέρω, η
έκθεση προόδου που συντάσσει το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., γίνεται ε-
τήσια (από τριµηνιαία), ώστε να αξιοποιούνται και οι ετή-
σιες εκθέσεις προόδου της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (κατά την περίπτω-
ση ιστ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 79, διατηρούµε-
νης πάντως της υποχρέωσης υποβολής συνοπτικών τρι-
µηνιαίων αναφορών, ενώ επιπλέον προβλέπεται υποβο-
λή τόσο της ετήσιας έκθεσης όσο και των τριµηνιαίων α-
ναφορών στον Πρωθυπουργό και στη Διαρκή Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, ώστε να υ-
πάρχει ενηµέρωση τόσο σε ανώτατο κυβερνητικό επίπε-
δο όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. 

Επί του άρθρου 74:
Το άρθρο 74 ρυθµίζει τη λειτουργία του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. Η

προεδρία του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. µεταφέρεται από τον Υπουργό
Οικονοµικών στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, καθώς ο τελευταίος Υπουργός θεωρείται
πλέον αρµόδιος καθ’ ύλη για το ζήτηµα του ιδιωτικού
χρέους. Τα διαδικαστικά ζητήµατα των συνεδριάσεων
του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. ρυθµίζονται µε όµοιο τρόπο, όπως στο
άρθρο 1 της Π.Υ.Σ. 6/2014. Επαναλαµβάνεται η ισχύου-
σα (άρθρο 1 παρ. 1 ν. 4224/2013) δυνατότητα του
ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. να συµβουλεύεται ειδικούς εµπειρογνώµο-
νες, ενώ, προς ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς του,
θεσπίζεται αρµοδιότητά του να συνιστά επιτροπές και ο-
µάδες εργασίας. Επειδή το άρθρο 21 του ν. 4354/2015
προβλέπει καθορισµό της αποζηµίωσης των επιτροπών
και των οµάδων εργασίας από τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υ-
πουργό, διευκρινίζεται, προς αποφυγή αµφιβολιών, ότι
ως τέτοιος νοείται ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, ο οποίος προεδρεύει του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. Πε-
ραιτέρω, η γραµµατειακή υποστήριξη και τεχνική εξυπη-
ρέτηση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. µεταφέρεται από το Γραφείο του
Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού (άρθρο 1 παρ. 6 της
Π.Υ.Σ. 6/2014) σε συνιστώµενο τµήµα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. λό-
γω της υπαγωγής της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. (Άρθρο
78). Τέλος, προβλέπεται ότι οι δαπάνες λειτουργίας του
ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. θα εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού.

Επί του άρθρου 75:
Με το άρθρο 75 ρυθµίζονται ζητήµατα οργάνωσης και

λειτουργίας της Οµάδας Υποστήριξης του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., η
οποία συστήθηκε µε το άρθρο 2 της Π.Υ.Σ. 6/2014 και η
οποία µετονοµάζεται πλέον σε Συντονιστική Επιτροπή
για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους. Ως Πρόεδρος
της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζεται ο Ειδικός Τοµεα-
κός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ώστε να
επιτυγχάνεται ενότητα των δράσεων αφενός της Συντο-
νιστικής Επιτροπής, αφετέρου της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Προκειµέ-
νου να αυξηθεί η ευελιξία της Συντονιστικής Επιτροπής,
ο αριθµός των µελών της µειώθηκε από δεκαοκτώ σε πέ-
ντε. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι οι τέσσερις
Διοικητικοί και Τοµεακοί Γραµµατείς, οι οποίοι θα αντικα-
ταστήσουν τους Γενικούς Γραµµατείς που συµµετείχαν
στην Οµάδα Υποστήριξης, καθώς και ο Ειδικός Τοµεακός
Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ως Πρόε-
δρος, ενώ δικαιούνται να ορίσουν εκπροσώπους ως πα-
ρατηρητές ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυ-
βέρνησης, οι Υπουργοί που συµµετέχουν στο
ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., ο Τοµεακός Γραµµατέας Συντονισµού και η
Τράπεζα της Ελλάδος. Η γραµµατειακή υποστήριξη και
τεχνική εξυπηρέτηση της Συντονιστικής Επιτροπής µε-
ταφέρεται από τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού σε συ-
νιστώµενο τµήµα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., ενώ, τέλος, προβλέπε-
ται ότι οι δαπάνες λειτουργίας της Συντονιστικής Επι-
τροπής θα εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού.

Επί του άρθρου 76:
Το άρθρο 76 περιγράφει τις αρµοδιότητες της Συντονι-

στικής Επιτροπής. Ουσιαστικά επαναλαµβάνονται οι δια-
τάξεις των άρθρων 3 και 4 της π.υ.σ. 6/2014.

Επί του άρθρου 77:
Το άρθρο 77 προβλέπει την αρµοδιότητα των Διοικητι-

κών και των Τοµεακών Γραµµατέων, που είναι µέλη της
Συντονιστικής Επιτροπής, να σχεδιάζουν και να υλοποι-
ούν, εντός του πλαισίου των αρµοδιοτήτων του Υπουρ-
γείου τους, επιµέρους δράσεις σχετικές µε την Εθνική
Στρατηγική για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους. Επι-
πλέον, προκειµένου να διευκολυνθεί η άµεση υλοποίηση
των αποφάσεων του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., θεσπίζεται υποχρέωση
των υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα και των εµπλεκοµέ-
νων φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα να συνερ-
γάζονται µε τη Συντονιστική Επιτροπή και το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.

Επί του άρθρου 78:
Με το άρθρο 78 ορίζεται ότι η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. είναι αυτοτε-

λής δηµόσια υπηρεσία, υπαγόµενη στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. Ως έ-
δρα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ορίζεται η Αθήνα, παρέχεται όµως ε-
ξουσιοδότηση στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. να τη µεταβάλει.

Επί του άρθρου 79:
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 79 περιγράφεται η α-

ποστολή της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., η οποία έγκειται στην υποστήρι-
ξη του έργου του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., στην οργάνωση και δια-
µόρφωση της πολιτικής για την ενηµέρωση και την υπο-
στήριξη προς τους δανειολήπτες και τους ενδιαφερόµε-
νους για τη λήψη δανείου και στον επιχειρησιακό συντο-
νισµό της Συντονιστικής Επιτροπής. Στην παράγραφο 2
παρατίθενται πιο αναλυτικά οι αρµοδιότητες της
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., στις οποίες περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων,
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η συνδροµή στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της Εθνι-
κής Στρατηγικής για την οργάνωση ενός ολοκληρωµέ-
νου µηχανισµού αποτελεσµατικής διαχείρισης του ιδιω-
τικού χρέους, η µέριµνα για την οµαλή λειτουργία του
δικτύου ενηµέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών, ο
συντονισµός του έργου των εµπλεκόµενων κρατικών
φορέων και υπηρεσιών, ο σχεδιασµός προγραµµάτων
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόµε-
νων φορέων και του κοινού, η ευθύνη λειτουργίας τηλε-
φωνικού κέντρου για την καθοδήγηση και ενηµέρωση
των δανειοληπτών, καθώς και των ενδιαφεροµένων για
τη λήψη δανείου, η ευθύνη λειτουργίας ενηµερωτικής ι-
στοσελίδας, µε διαδικτυακό εργαλείο υπολογισµού των
«εύλογων δαπανών» και διαχείρισης δηλώσεων, και η
σύνταξη και υποβολή στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων του Κοινοβουλίου (µέσω του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.) ε-
πικαιροποιηµένου κειµένου της Εθνικής Στρατηγικής για
τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, συνο-
πτικών τριµηνιαίων αναφορών και αναλυτικών ετήσιων
εκθέσεων προόδου.

Επί του άρθρου 80:
Το άρθρο 80 ρυθµίζει ζητήµατα σχετικά µε τον Ειδικό

Τοµεακό Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο ο-
ποίος προΐσταται της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Σε συµφωνία µε τη γενι-
κότερη µεταρρύθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης, ο Ειδικός
Τοµεακός Γραµµατέας επιλέγεται µε τη διαδικασία και
για τη θητεία του ν. 4369/2016. Προκειµένου να µην υφί-
σταται κενό σε περίπτωση λήξης της θητείας του Γραµ-
µατέα, δεδοµένου ότι η Ειδική Γραµµατεία δεν υπάγεται
σε κάποιο συγκεκριµένο Υπουργείο, προβλέπεται παρά-
ταση της θητείας µέχρι το διορισµό νέου Γραµµατέα, µέ-
χρι έξι µήνες. Προκειµένου να µην υφίστανται νοµικά κε-
νά, προβλέπεται στην παράγραφο 3 προβλέπεται πως οι
αρµοδιότητες, που ανατίθενται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., ασκού-
νται από το Γραµµατέα. Τέλος, προκειµένου να µεγιστο-
ποιηθεί η αποτελεσµατικότητα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., προβλέπε-
ται αρµοδιότητα του Γραµµατέα να συµβουλεύεται ειδι-
κούς εµπειρογνώµονες και να συγκροτεί επιτροπές και
οµάδες εργασίας.

Επί του άρθρου 81:
Στο άρθρο 81 ρυθµίζεται η διάρθρωση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Πέραν του Γραφείου του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα
και των 30 περιφερειακών υπηρεσιών (Κ.Ε.Υ.Δ.), προ-
βλέπεται η διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας σε µία
διεύθυνση, που περιλαµβάνει δύο τµήµατα, τέσσερα αυ-
τοτελή τµήµατα και δύο γραφεία. Η διάρθρωση αυτή επι-
λέχθηκε ενόψει του µικρού σχετικά αριθµού οργανικών
θέσεων (79 κατά το άρθρο 90), προκειµένου να επιτευ-
χθεί µία εύλογη αναλογία προϊσταµένων προς υφιστα-
µένους και έτσι να µεγιστοποιηθεί η λειτουργικότητα της
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 

Επί των άρθρων 82-89:
Στα άρθρα 82-89 περιγράφονται οι ειδικότερες αρµο-

διότητες του Γραφείου του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα
και εκάστης οργανικής µονάδας της Κεντρικής Υπηρε-
σίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Επί του άρθρου 90:
Στο άρθρο 90 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη στε-

λέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Συνι-
στώνται 79 θέσεις, εκ των οποίων οκτώ θέσεις δικηγό-

ρων θα καλυφθούν µε προσλήψεις κατά τον Κώδικα περί
Δικηγόρων και οι υπόλοιπες 71 θέσεις θα καλυφθούν µε
µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις µόνιµων υπαλ-
λήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
του δηµόσιου τοµέα. Προκειµένου να στελεχωθεί η Κε-
ντρική Υπηρεσία στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα,
προβλέπεται ότι δεν απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη
γνώµη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Περαιτέρω, µε
σκοπό την εξασφάλιση ευελιξίας ως προς την εσωτερική
οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας, παρέχεται εξου-
σιοδότηση στο Γραµµατέα να κατανείµει τις θέσεις και
το προσωπικό στις οργανικές µονάδες της Κεντρικής Υ-
πηρεσίας, ανάλογα µε τις ανάγκες και το φόρτο εργα-
σίας εκάστου τµήµατος.

Επί του άρθρου 91:
Στο άρθρο 91 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τους

προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της Κεντρικής
Υπηρεσίας, µε παραποµπή στις διατάξεις του Κώδικα Κα-
τάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και του ν. 4369/2016.
Προκειµένου να παρασχεθούν κίνητρα για αποσπάσεις
στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. προβλέπεται επίσης υπολογισµός του
χρόνου υπηρεσίας των αποσπασµένων σε θέσεις προϊ-
σταµένων ως χρόνου υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου
της υπηρεσίας προέλευσης.

Επί του άρθρου 92:
Το άρθρο 92 κατανέµει τα τριάντα (30) Κέντρα Ενηµέ-

ρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ανά την
Επικράτεια. Η κατανοµή των Κ.Ε.Υ.Δ. έγινε µε βάση την
κατανοµή του πληθυσµού στις Περιφερειακές Ενότητες.
Για τον προσδιορισµό της έδρας των Κ.Ε.Υ.Δ. εντός των
ορίων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και για
το χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους, παρέχεται ε-
ξουσιοδότηση στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. Προκειµένου να µπορούν
να εξυπηρετηθούν και περιοχές, στις οποίες δεν ιδρύε-
ται Κ.Ε.Υ.Δ., προβλέπεται αρµοδιότητα του Γραµµατέα
να µετακινεί κλιµάκια υπαλλήλων σε πλησιέστερες Περι-
φερειακές Ενότητες.

Επί του άρθρου 93:
Το έργο της συγκρότησης και θέσης σε λειτουργία των

ΚΕΥΔ είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη χώρα µας που α-
ντιµετωπίζει οξύτατο πρόβληµα µε τα µη εξυπηρετούµε-
να δάνεια και διαθέτει περιορισµένους πόρους. Η υλο-
ποίηση θα πρέπει να είναι σταδιακή και απαιτείται ρεαλι-
στική προσέγγιση για την υλοποίηση των ειδικότερων
στόχων και δέσµευση ότι ο θεσµός θα αναπτυχθεί σε βά-
θος χρόνου.
Επωφελούµενοι των υπηρεσιών των Κ.Ε.Υ.Δ. θα είναι:
α) Δανειολήπτες, οι οποίοι παρουσιάζουν καθυστερή-

σεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα και περιγραφόµενα στο
σηµείο ΣΤ΄ («Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων»)
του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών του ν.
4224/2013 (Β΄ 2289/2014), οπότε το πιστωτικό ίδρυµα
σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κώδικα οφείλει να αποστείλει
γραπτή ειδοποίηση στον δανειολήπτη εντός των επόµε-
νων δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών. Οι δανειο-
λήπτες αυτοί δεν έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής
στις διατάξεις του ν. 3869/2010, ούτε -εφόσον έχουν την
εµπορική ιδιότητα- έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής
στην προπτωχευτική διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδι-
κα ή στις διατάξεις του ν. 4307/2014 και µπορούν να ε-

29



πωφεληθούν από τις υπηρεσίες και διαδικασίες που προ-
σφέρουν τα Κέντρα Ενηµέρωσης και Υποστήριξης Δα-
νειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).
β) Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικα-

νότητας και εµπορικής ιδιότητας και έχουν περιέλθει, σε
αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφει-
λών και τα οποία υπέβαλαν µεν την αίτηση του ν.
3869/2010 ενώπιον του αρµοδίου Ειρηνοδικείου, προκει-
µένου οι οφειλές τους να ρυθµισθούν βάσει των διατά-
ξεων του νόµου αυτού, πλην όµως οι συγκεκριµένες αι-
τήσεις τους δεν ευδοκίµησαν και απορρίφθηκαν.
γ) Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικα-

νότητας και εµπορικής ιδιότητας και έχουν περιέλθει, σε
µόνιµη και γενική αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων
χρηµατικών οφειλών τους, τα οποία πριν υποβάλουν την
αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, και σύµφωνα µε
το άρθρο 2 του νόµου αυτού, επιλέγουν την εξωδικαστι-
κή επίλυση της διαφοράς τους µέσω του θεσµού της δια-
µεσολάβησης του ν. 3898/2010. Τα Κ.Ε.Υ.Δ. µπορούν να
παρέχουν σφαιρική ενηµέρωση και υποστήριξη σχετικά
µε την εφαρµογή του άρθρου 2 του νόµου και στο πλαί-
σιο αυτό να συµβάλλουν στην αποτελεσµατική επίλυση
διαφορών των οφειλετών και ταυτόχρονα στη διαµόρ-
φωση κουλτούρας επιλογής των εξωδικαστικών µεθό-
δων, ως µέσων επιλύσεως της εκάστοτε διαφοράς.
δ) Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση ενώπιον αρµόδιου Ει-

ρηνοδικείου για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν.
3869/2010, οι οποίοι επιλέγουν, κατά το διάστηµα της
εκκρεµοδικίας και έως τη συζήτηση της αίτησής τους, να
προβούν σε προδικαστικό συµβιβασµό µε τους πιστωτές
τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 7 του
νόµου. Τα Κ.Ε.Υ.Δ. µπορούν να ενηµερώσουν και να υ-
ποστηρίξουν τους οφειλέτες στο πλαίσιο επίτευξης µιας
συµφωνίας προδικαστικού συµβιβασµού.
ε) Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν να

αποπληρώσουν τα χρέη τους ή επαπειλείται η περιέλευ-
ση τους σε κατάσταση αδυναµίας πληρωµών και δεν έ-
χουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε
από τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ή του ν.
4307/2014 ή οι υποβληθείσες αιτήσεις τους δεν ευδοκί-
µησαν.
στ) Εν δυνάµει (υποψήφιοι) δανειολήπτες, φυσικά και

νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιθυµούν να αναλάβουν δα-
νειακή υποχρέωση και επιθυµούν να λάβουν γνώση του
πλαισίου του δανεισµού τους, των δυνατοτήτων εξυπη-
ρέτησης και αποπληρωµής του, των υποχρεώσεων προ-
σωπικών και επιχειρηµατικών που η λήψη του δανείου
συνεπάγεται, καθώς και το σύνολο των επιπτώσεων (νο-
µικών και οικονοµικών) που θα ακολουθήσουν το δανει-
σµό.
Ειδικότερα, το άρθρο 93 περιγράφει τον επιχειρησιακό

στόχο των Κ.Ε.Υ.Δ. (ενηµέρωση και υποστήριξη νοικοκυ-
ριών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε την παροχή οι-
κονοµικών και νοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών για
ζητήµατα σύναψης δανείων και διαχείρισης οφειλών). Ο
στόχος αυτός θα εξειδικευτεί όταν εκδοθεί η πράξη του
ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., για την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 97. Επειδή ο χειρισµός
των αιτηµάτων των δανειοληπτών µπορεί σε κάποιες πε-
ριπτώσεις να είναι πολύπλοκος, προβλέπεται υποστήρι-
ξη των Κ.Ε.Υ.Δ. από τα Τµήµατα της Κεντρικής Υπηρε-

σίας, καθώς και έκδοση οδηγιών από το Γραµµατέα για
τον ειδικότερο τρόπο άσκησης των αρµοδιοτήτων των
Κ.Ε.Υ.Δ. 

Επί του άρθρου 94:
Με το άρθρο 94 ρυθµίζεται ο τρόπος στελέχωσης των

Κ.Ε.Υ.Δ. Οι θέσεις του προσωπικού προσδιορίζονται συ-
νολικά σε 200 και κατανέµονται στα Κ.Ε.Υ.Δ. µε απόφα-
ση του Γραµµατέα, ώστε να µπορεί το προσωπικό του
κάθε Κ.Ε.Υ.Δ. να προσαρµόζεται στο πλήθος των αιτη-
µάτων εκάστου Κέντρου. Σε κάθε Κ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει να
υπάρχουν τουλάχιστον δύο µόνιµοι υπάλληλοι ή υπάλ-
ληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµόσιου
τοµέα, ώστε να επιτυγχάνεται συνέχεια στο προσωπικό
του κάθε Κ.Ε.Υ.Δ. Οι θέσεις αυτών των υπαλλήλων, θα
καλυφθούν µε µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις,
για τις οποίες δεν απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώ-
µη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, προκειµέ-
νου να επιτευχθεί η άµεση στελέχωση των Κ.Ε.Υ.Δ. Για
τις υπόλοιπες θέσεις προβλέπεται πρόσληψη εξειδικευ-
µένων εξωτερικών συµβούλων, µε σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Η παροχή υπηρεσιών
των Κ.Ε.Υ.Δ., που θα διαθέτουν στελέχη µε δεξιότητες
και διαφορετική οπτική από αυτές των τραπεζικών στε-
λεχών, αναµένεται να συµβάλλει καθοριστικά στο έργο
της εφαρµογής του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπε-
ζών του ν. 4224/2013.

Επί του άρθρου 95:
Με το άρθρο 95 ρυθµίζονται τα ζητήµατα των δαπα-

νών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Οι δαπάνες λειτουργίας της θα βαρύ-
νουν τον κρατικό προϋπολογισµό και θα εγγράφονται σε
ιδιαίτερο φορέα στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Η διαχείριση των
πιστώσεων θα γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονο-
µικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισµού, ενώ η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. θα είναι αρµόδια για
τη διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των κτιρίων της
και κάθε είδους εξοπλισµού που της διατίθεται για της α-
νάγκες των υπηρεσιών της. Προς εξοικονόµηση δαπα-
νών αφενός παρέχεται η δυνατότητα στα Κ.Ε.Υ.Δ. να ε-
γκατασταθούν σε κτίρια των Δήµων, των Περιφερειών,
άλλων δηµόσιων υπηρεσιών ή ν.π.δ.δ., αφετέρου προ-
βλέπεται ότι η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. µπορεί να λειτουργεί ως δικαι-
ούχος συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

Επί του άρθρου 96:
Το άρθρο 96 ρυθµίζει τον ευρύτερο συντονισµό των ε-

µπλεκόµενων φορέων και ενδιαφεροµένων. Προς το
σκοπό αυτό προβλέπεται αρµοδιότητα της Τράπεζας της
Ελλάδος να διευκολύνει και να υποστηρίζει το συντονι-
σµό αυτό, να παρακολουθεί την πρόοδο ως προς το σχε-
διασµό και την υλοποίηση της στρατηγικής για τη διαχεί-
ριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, καθώς και να
λαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες. Πε-
ραιτέρω, προβλέπεται σύνταξη µνηµονίου συνεργασίας
µεταξύ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Υπουρ-
γείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

Επί του άρθρου 97:
Το άρθρο 97 παρέχει εξουσιοδοτήσεις για έκδοση κα-
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νονιστικών πράξεων, προκειµένου η δοµή και η λειτουρ-
γία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και των Κ.Ε.Υ.Δ. να είναι πιο ευέλικτη.
Ειδικότερα:
α) Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Δηµο-

κρατίας για δηµιουργία, κατάργηση και συγχώνευση ορ-
γανικών µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας, ανακατανο-
µή των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στις µονάδες και ανα-
προσαρµογή του αριθµού των θέσεων του προσωπικού
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κ.Ε.Υ.Δ. Προς µεγι-
στοποίηση της ευελιξίας προβλέπεται ότι απλή ανακατα-
νοµή των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στις οργανικές µονά-
δες της Κεντρικής Υπηρεσίας µπορεί να γίνει και µε από-
φαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.
β) Παρέχεται η δυνατότητα στο Γραµµατέα να εξου-

σιοδοτεί τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων
να υπογράφουν αντί αυτού κατηγορίες πράξεων σχετι-
ζοµένων µε τη Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
γ) Παρέχεται εξουσιοδότηση στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. να προσ-

διορίσει τις ακριβείς υπηρεσίες που θα παρέχουν τα
Κ.Ε.Υ.Δ., ώστε να είναι δυνατή η προσθήκη νέων υπηρε-
σιών χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του νόµου. Επί-
σης, προκειµένου να µπορεί η κατανοµή των Κ.Ε.Υ.Δ. να
παρακολουθεί τη ζήτηση των υπηρεσιών τους, προβλέ-
πεται αρµοδιότητα του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. να συνιστά, µετακινεί,
καταργεί και συγχωνεύει Κ.Ε.Υ.Δ.
δ) Παρέχεται εξουσιοδότηση στο Γραµµατέα να προσ-

διορίσει τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του
προσωπικού των Κ.Ε.Υ.Δ., καθώς και τις ώρες προσέλευ-
σης του κοινού.
ε) Παρέχεται η δυνατότητα στο Γραµµατέα να προσ-

διορίσει τα όργανα και τον τρόπο διαχείρισης των κτι-
ρίων και του εξοπλισµού της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Επί του άρθρου 98:
Το άρθρο 98 περιέχει τις καταργούµενες διατάξεις. Ει-

δικότερα, οι παράγραφοι 1, 1.α και 1.β. του ν. 4224/2013
και η π.υ.σ. 6/2014 καταργούνται ρητά, αφού το περιεχό-
µενό τους ενσωµατώθηκε, µε κάποιες τροποποιήσεις,
στο εισαγόµενο σχέδιο νόµου. 

Επί του άρθρου 99:
Το άρθρο 99 περιέχει µεταβατικές διατάξεις. Διασφα-

λίζεται ότι πράξεις, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση
των καταργούµενων διατάξεων, παραµένουν σε ισχύ, ε-
φόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του εισαγόµενου
σχεδίου νόµου. Επειδή η παράγραφος 1 του ν.
4224/2013 προέβλεπε αρµοδιότητα του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. να ο-
ρίσει το «συνεργάσιµο δανειολήπτη», δεν προέβλεπε ό-
µως δηµοσίευση του ορισµού αυτού (σε αντίθεση µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 73 του εισαγόµενου σχεδίου
νόµου), η παράγραφος 2 αποσαφηνίζει ότι ο ισχύων ορι-
σµός, όπως παρατίθεται στον Κώδικα Δεοντολογίας του
ν. 4224/2013, διατηρείται σε ισχύ ως την αντικατάστασή
του, προκειµένου να µην δηµιουργηθούν αµφιβολίες ως
προς την ισχύ ή µη του τρέχοντος ορισµού, ο οποίος κα-
θίσταται πλέον δηµοσιευτέα πράξη. Περαιτέρω, διευκρι-
νίζεται ότι οποιαδήποτε αναφορά στην Οµάδα Υποστήρι-
ξης του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. λογίζεται ότι γίνεται στη Συντονιστι-
κή Επιτροπή. Επιπλέον, επειδή τα Υποκεφάλαια Β΄και
Γ΄αναφέρονται σε Διοικητικούς Γραµµατείς και σε Τοµε-
ακούς Γραµµατείς, διευκρινίζεται ότι έως την πλήρωση
των θέσεων αυτών των Γραµµατέων, οι αναφορές λογί-
ζεται ότι γίνονται στους αντίστοιχους Γενικούς Γραµµα-
τείς. Επίσης, επειδή το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών

Δηµόσιας Διοίκησης δεν έχει λειτουργήσει ακόµη, και
προκειµένου να µην καθυστερήσει η έναρξη λειτουργίας
της Ειδικής Γραµµατείας, προβλέπεται ότι, έως τη λει-
τουργία του ως άνω µητρώου και τη σύσταση του Ειδι-
κού Συµβουλίου Επιλογής Διοικήσεων, οι αρµοδιότητες
του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους θα ασκούνται από Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους, διοριζόµενο κατά τις διατάξεις που ι-
σχύουν για τους Ειδικούς Γραµµατείς, µε τον περιορισµό
όµως ότι το επιλεγόµενο πρόσωπο θα έχει τα τυπικά
προσόντα εγγραφής στο Μητρώο και επιπλέον θα έχει
τα ουσιαστικά προσόντα για την αποτελεσµατική άσκη-
ση των καθηκόντων του. Τέλος, προβλέπεται υποβοήθη-
ση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, έως την αρχική στελέχωση της Κεντρικής
της Υπηρεσίας, καθώς η συνδροµή της ανωτέρω Διεύ-
θυνσης κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί
η αρχική στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 100
Τροποποιήσεις ν. 2469/1997

Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις της παρ. 11 του άρ-
θρου 15 του ν. 2469/1997 αποσκοπούν στη διασφάλιση
της άµεσης και αναλογικής εκπροσώπησης των φορέων
του Δηµοσίου τοµέα που συµµετέχουν στο Κοινό Κεφά-
λαιο στις γενικές συνελεύσεις των κατόχων τίτλων του
Ελληνικού Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που αφορούν απόφαση συµµετοχής ή µη του Κ.Κ.
Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. σε πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του
Ελληνικού Δηµοσίου, κατ` εφαρµογή προγράµµατος για
την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους. Η συµµετοχή των
φορέων που συµµετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο στις α-
νωτέρω γενικές συνελεύσεις και όχι του διαχειριστή
του, κρίνεται απαραίτητη λόγω της συστηµικής σηµαντι-
κότητας των θεµάτων που εισάγονται προς ψήφιση στις
συνελεύσεις αυτές. Επίσης, η διάταξη του άρθρου 36
του ν. 4320/2015 µε την οποία το Ελληνικό Δηµόσιο εγ-
γυάται την κάλυψη τυχόν κεφαλαιακών ζηµιών (θετική
ζηµία), που τυχόν θα προκληθούν από τις συναλλαγές
repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back στις ο-
ποίες είναι αντισυµβαλλόµενο, επαναλαµβάνεται προ-
κειµένου να καλύπτει σαφώς και την περίπτωση γ’ της
παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν.2469/1997. Με τον
τρόπο αυτό η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου εφαρ-
µόζεται σε όλες τις συναλλαγές repos, reverse repos,
buy/sell back, sell/buy back στις οποίες είναι αντισυµβαλ-
λόµενο και που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν.2469/1997, ενώ
προβλέπεται η ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων που ι-
σχύουν για τη διαχείριση του Κοινού Kεφαλαίου, δηλαδή
η δυνατότητα εξάµηνης κατανοµής καθαρών προσόδων,
ανάληψης συγκεκριµένων χρηµατικών ποσών που έχουν
ήδη επενδυθεί σε ρέπος, καθώς και η σύναψη σύµβασης
διαχείρισης µε την Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 101
Τροποποίηση διατάξεων ν. 3845/2010

Με τις προτεινόµενες διατάξεις εναρµονίζεται το Μη-
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τρώο Ανθρωπίνου Δυναµικού του Ελληνικού Δηµοσίου
που τηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης µε το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυ-
βέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
ώστε να διατίθενται πλήρη στοιχεία σχετικά µε το µισθο-
δοτούµενο προσωπικό και το αντίστοιχο µισθολογικό κό-
στος για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνη-
σης.

Άρθρο 102

Στον ισχύοντα Οργανισµό του Ταµείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων (Π.Δ 95/1996 (ΦΕΚ 76 A / 1996) - άρθρο
3) ορίζεται ότι το Ταµείο διοικείται από Διοικητικό Συµ-
βούλιο τριετούς θητείας, του οποίου η σύνθεση και η συ-
γκρότηση καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Αρχικά στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 αυ-
τού προβλεπόταν ότι: «Με την ίδια Υπουργική Απόφαση
ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του». Στη συνέ-
χεια µε την παρ.20 του άρθρου 16 του ν.2873/2000 αντι-
καταστάθηκε το ως άνω εδάφιο ως εξής: « Με την ίδια α-
πόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού
καθώς και οι αρµοδιότητές τους». Σε εκτέλεση αυτής
της διάταξης καθορίστηκαν από τον Υπουργό Οικονοµι-
κών διακριτές διοικητικές αρµοδιότητες του Προέδρου
και του Αντιπροέδρου. Ειδικότερα στον Αντιπρόεδρο α-
νατέθηκαν αρµοδιότητες που µέχρι τότε τις ασκούσε ο
Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης, όπως ρητά προβλε-
πόταν από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ως άνω ΠΔ
του Οργανισµού είτε µε βάση Υπουργική Απόφαση µετα-
βίβασης αρµοδιοτήτων του Δ.Σ προς αυτόν (ΦΕΚ
35Β/24-1-1997).
Επειδή διοικητικές/εκτελεστικές αρµοδιότητες ασκού-

νται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ
και την Προϊσταµένη Γενικής Διεύθυνσης, κρίνεται σκό-
πιµο για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Ταµεί-
ου Παρακαταθηκών και Δανείων: α) να καταργηθεί η θέ-
ση του Αντιπροέδρου και να επαναφερθεί η ιδιότητα του
Αναπληρωτή του Προέδρου χωρίς διακριτές διοικητικές
αρµοδιότητες - πέραν αυτών της αναπλήρωσης του Προ-
έδρου για οποιοδήποτε λόγο, β) οι µε βάση τις ισχύου-
σες Υπουργικές Αποφάσεις αρµοδιότητες του Αντιπροέ-
δρου να ασκούνται στο εξής από τον Προϊστάµενο Γενι-
κής Διεύθυνσης.
Με την παρούσα προκαλείται µείωση δαπάνης 56.000

ΕΥΡΩ -πλέον κόστους εργοδοτικών εισφορών- ετησίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ν. 3959/2011 (Α΄93)

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επί της αρχής:
Με τις προτεινόµενες διατάξεις επιδιώκεται η βελτίω-

ση του θεσµικού πλαισίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα της Επιτροπής
Ανταγωνισµού στην εκπλήρωση της αποστολής της. Οι
προτεινόµενες ρυθµίσεις αφορούν το πειθαρχικό δίκαιο
των µελών της Επιτροπής, την πρόσβαση σε υπηρεσίες
εξωτερικού δικηγόρου, καθώς και την εισαγωγή διαδικα-
σίας διευθέτησης διαφορών.

Επί των άρθρων:
Με το άρθρο 103 επέρχεται βελτίωση της πειθαρχικής

διαδικασίας, που εισήχθη µε το άρθρο 282 του ν.

4364/2016 (Α΄ 13). 
α) Με την παράγραφο 1 αποσαφηνίζεται, προς αποφυ-

γή ερµηνευτικών αµφισβητήσεων η ανεξαρτησία των µε-
λών του Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς και η δυνατό-
τητα προσβολής της πειθαρχικής απόφασης, καθώς και
της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σε εκτέλεση
αυτής, στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε αίτηση ακυρώ-
σεως.
β) Με τις παραγράφους 2 έως και 7 αναθεωρούνται οι

διατάξεις που προβλέπουν τα πειθαρχικά παραπτώµατα
και τις επιβαλλόµενες ποινές. Το γεγονός ότι η πειθαρχι-
κή διαδικασία κινείται είτε από το Υπουργικό Συµβούλιο
είτε από την Επιτροπή Ανταγωνισµού καθιστά σαφές ότι,
για να ξεκινήσει η πειθαρχική διαδικασία, θα πρέπει το α-
ποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα να έχει κάποια βαρύ-
τητα. Στην κατεύθυνση αυτή καταργείται η πειθαρχική
ποινή της έγγραφης επίπληξης. Ακολούθως, εφόσον κα-
ταργείται η ηπιότερη πειθαρχική ποινή, συνεπές είναι να
µην τιµωρούνται οι αµελητέες πειθαρχικές παραβάσεις.
Για το λόγο αυτό ως πειθαρχικό παράπτωµα θεωρείται
πλέον µόνο η ουσιώδης (και όχι η απλή) παράβαση του
νόµου, ενώ περαιτέρω τα πειθαρχικά παραπτώµατα δεν
διώκονται αν τελέστηκαν από ιδιαίτερα ελαφρά αµέλεια.
Η δε πληµµελής εκτέλεση των καθηκόντων και των αρ-
µοδιοτήτων απαλείφεται, καθώς εµπίπτει στο πειθαρχικό
παράπτωµα της ουσιώδους παράβασης του νόµου. Πε-
ραιτέρω, σε συνέπεια προς την παράγραφο 5 του άρ-
θρου 13Α του ν. 3959/2011, χαρακτηρίζεται στην παρά-
γραφο 2 του ίδιου άρθρου ως πειθαρχικό παράπτωµα, ε-
κτός από την απόκτηση του οικονοµικού οφέλους, και η
επιδίωξη απόκτησης αυτού, ενώ διευκρινίζεται ότι το ό-
φελος θα πρέπει να είναι αθέµιτο. Επιπλέον, κρίθηκε α-
νεπιεικές να τιµωρείται µε οριστική παύση το µέλος της
Επιτροπής, όταν από αµέλειά του διέρρευσαν εµπιστευ-
τικές πληροφορίες, γι’ αυτό προβλέπεται ότι η παράβαση
της υποχρέωσης εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας µπο-
ρεί να τιµωρηθεί µε την ποινή της οριστικής παύσης µό-
νο όταν τελείται εκ προθέσεως. Επίσης, σε συµφωνία µε
την αρχή της αναλογικότητας, προβλέπεται ότι η πρό-
κληση ζηµίας σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή της
Επιτροπής Ανταγωνισµού µπορεί να τιµωρηθεί µε οριστι-
κή παύση µόνο όταν τελείται εκ προθέσεως ή από βαριά
αµέλεια.
γ) Με τις παραγράφους 8 και 9 αποσαφηνίζονται ζητή-

µατα της πειθαρχικής διαδικασίας προς αποφυγή αµφι-
σβητήσεων. Διευκρινίζεται ότι η περιγραφή της αποδιδό-
µενης παράβασης στην κλήση προς τον πειθαρχικώς
διωκόµενο θα πρέπει να περιλαµβάνει και τα πραγµατικά
περιστατικά που τη στοιχειοθετούν. Περαιτέρω, προβλέ-
πονται ρητά τα δικαιώµατα του πειθαρχικώς διωκοµένου
για πρόσβαση στο φάκελο και για παράσταση µε δικηγό-
ρο της επιλογής του. Εξυπακούεται ότι όσα άλλα δικαιώ-
µατα προβλέπονται στο Μέρος Ε΄ («Πειθαρχικό Δίκαιο»)
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Υπαλλήλων εφαρµό-
ζονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 13Α.
Επιπλέον, προς αποτροπή καθυστερήσεων της διαδικα-
σίας, προβλέπεται υποχρέωση του Πειθαρχικού Συµβου-
λίου να ενηµερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την
πορεία της υπόθεσης, όποτε τούτο ζητείται, διασφαλιζο-
µένου φυσικά του εµπιστευτικού χαρακτήρα της διαδικα-
σίας. Τέλος, προς διευκόλυνση του Πειθαρχικού Συµβου-
λίου, προβλέπεται υποχρέωση της Επιτροπής να παρέ-
χει τις απόψεις της, συνοδευόµενες µε τα έγγραφα που
σχετίζονται µε την υπόθεση.
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Με το άρθρο 104 αναθεωρούνται οι ρυθµίσεις που ει-
σήχθησαν µε το άρθρο 282 του ν. 4364/2016 για τους ε-
ξωτερικούς δικηγόρους της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Σκοπός των νέων ρυθµίσεων είναι να αποφευχθούν τυ-
χόν πρακτικά προβλήµατα δυνάµενα να ανακύψουν είτε
ελλείψει µεταβατικών διατάξεων είτε λόγω πιθανών ερ-
µηνευτικών αµφισβητήσεων. Ταυτόχρονα όµως διασφα-
λίζεται ο σκοπός που επιδίωκαν οι υπό αναθεώρηση ρυθ-
µίσεις. Ειδικότερα:
α) Με την παράγραφο 1 διευκρινίζεται ότι το ανώτατο

όριο της ετήσιας αµοιβής των εξωτερικών δικηγόρων
(20.000 €) αφορά τη συνολική ετήσια αµοιβή ενός εκά-
στου δικηγόρου και όχι το ετήσιο σύνολο των αµοιβών ό-
λων των δικηγόρων, αφού σκοπός της τροποποιούµενης
διάταξης ήταν να αποτρέψει τη συγκέντρωση των υπο-
θέσεων σε περιορισµένο αριθµό εξωτερικών δικηγόρων
και όχι να περιορίσει την πρόσβαση της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού σε υπηρεσίες εξωτερικών δικηγόρων. Το ποσό
αυτό θα µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, ώστε να µπορεί να αντιµετωπιστεί η τυ-
χόν µελλοντική ανατίµηση των δικηγορικών υπηρεσιών,
χωρίς να απαιτείται νοµοθετική µεταβολή. Προκειµένου
όµως να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω κ.υ.α. θα εκδοθεί
για να αντιµετωπίσει αυτό το φαινόµενο και όχι για να
νοµιµοποιήσει εκ των υστέρων τυχόν υπέρβαση του ορί-
ου της αµοιβής, προβλέπεται ότι η απόφαση περί ανα-
προσαρµογής θα ισχύει για το επόµενο οικονοµικό έτος
σε σχέση µε αυτό της δηµοσίευσής της.
β) Με την ίδια παράγραφο (1) αναθεωρούνται οι διατά-

ξεις περί σύγκρουσης συµφερόντων των εξωτερικών δι-
κηγόρων, οι οποίες εισήχθησαν µε το άρθρο 282 του
ν. 4364/2016. Συγκεκριµένα, διατηρείται η απαγόρευση
ανάθεσης υπόθεσης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όταν
ο ίδιος δικηγόρος εκπροσωπεί άλλο µέρος στην ίδια ή σε
συναφή υπόθεση, ενώ παράλληλα διατηρούνται οι δια-
τάξεις, οι οποίες αποτρέπουν την καταστρατήγηση της
απαγόρευσης αυτής (π.χ. εκπροσώπηση ενός µέρους α-
πό το νοµικό πρόσωπο µιας δικηγορικής εταιρίας και ε-
νός άλλου µέρους από το φυσικό πρόσωπο-µέλος της ί-
διας δικηγορικής εταιρίας). Σε ό,τι αφορά µη συναφείς υ-
ποθέσεις, κρίθηκε ότι µία απόλυτη απαγόρευση ανάθε-
σης υπόθεσης θα περιόριζε υπερβολικά τις δυνατότητες
επιλογής της Επιτροπής Ανταγωνισµού ανάµεσα σε δι-
κηγόρους που ειδικεύονται στο Δίκαιο του Ανταγωνι-
σµού. Γι’ αυτό προβλέπεται ότι θα επιτρέπεται µεν η α-
νάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο, έστω κι αν άλλος, σχετι-
ζόµενος µε αυτόν δικηγόρος (π.χ. δικηγορική εταιρία,
στην οποία αυτός είναι µέλος) έχει αναλάβει την εκπρο-
σώπηση άλλου διαδίκου σε µη συναφή υπόθεση, σε αυ-
τήν την περίπτωση όµως λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα,
ώστε να διασφαλιστεί το απόρρητο όλων των πληροφο-
ριών και στοιχείων που λαµβάνει ο δικηγόρος της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού κατά το χειρισµό της ανατιθέµε-
νης σε αυτόν υπόθεσης.
γ) Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι το ανώτατο

όριο της ετήσιας αµοιβής των 20.000 ευρώ θα ισχύσει
µετά τη στελέχωση του Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης.
Και τούτο, προκειµένου να µη δηµιουργηθούν προβλήµα-
τα στη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού από το
γεγονός ότι έχει ήδη γίνει η ανάθεση του συνόλου των
υποθέσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε εξωτερι-
κούς δικηγόρους και υπάρχει ο κίνδυνος να µην µπορούν
να αµειφθούν υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν ή, σε

κάθε περίπτωση, για την παροχή των οποίων έχει ήδη α-
ναληφθεί υποχρέωση από τους εξωτερικούς δικηγό-
ρους.
δ) Με την παράγραφο 3 καταργείται η παράγραφος 5

του άρθρου 282 του ν. 4364/2016, µε την οποία τροπο-
ποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 21 ν. 3959/2011,
ώστε η τελευταία διάταξη να επανέλθει στην αρχική της
µορφή. Με αυτόν τον τρόπο, η θητεία του Γενικού Διευ-
θυντή και των προϊσταµένων των διευθύνσεων γίνεται
εκ νέου τετραετής (από τριετής), δυνάµενη, στην περί-
πτωση του Γενικού Διευθυντή να ανανεωθεί µία µόνο
φορά.
Με το άρθρο 105 εισάγεται διαδικασία διευθέτησης

διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η δια-
δικασία αυτή εφαρµόζεται µε επιτυχία τόσο από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. Κανονισµό (ΕΚ) 622/2008 της Ε-
πιτροπής, ΕΕ L 171 της 1.7.2008, σελ. 3) όσο και από άλ-
λες Εθνικές Αρχές Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην απλοποίηση και
την επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και
στον περιορισµό του αριθµού και του εύρους των προ-
σφυγών που ασκούνται εν συνεχεία ενώπιον των δικα-
στηρίων. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί στην Επιτροπή Α-
νταγωνισµού η δυνατότητα να επεξεργαστεί περισσότε-
ρες υποθέσεις, ελαττώνοντας τη διοικητική επιβάρυνση.
Ειδικότερα, µε τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών

δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις ελεγχόµενες από
την Επιτροπή Ανταγωνισµού να συµβιβαστούν, παραδε-
χόµενες τη συµµετοχή τους στην αποδιδόµενη παράβα-
ση. Εν συνεχεία, εφόσον οι παρατηρήσεις τους υιοθε-
τούνται από την Επιτροπή, εκδίδεται απόφαση, µε εκ
των πραγµάτων πιο συνοπτική αιτιολογία, η οποία κατα-
λογίζει την παράβαση και επιβάλλει τις ανάλογες κυρώ-
σεις.
Η προτεινόµενη ρύθµιση, η οποία προέκυψε κατόπιν

διαβούλευσης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού και υιοθε-
τεί κατά το πλείστον τις παρατηρήσεις της, αναµένεται
να συντείνει στη διεύρυνση του πλαισίου της συνεργα-
σίας της Επιτροπής µε τις επιχειρήσεις, πέραν του στα-
δίου της διερεύνησης της παράβασης που επιτυγχάνεται
µέσω του προγράµµατος επιείκειας, και στα µετέπειτα
στάδια του καταλογισµού της παράβασης και της έκδο-
σης απόφασης. Η διαδικασία διευθέτησης προσδοκάται
ότι θα οδηγήσει σε σύντµηση του χρόνου ολοκλήρωσης
της διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων και θα επιτρέ-
ψει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού να εξετάζει περισσό-
τερες υποθέσεις µε τους ίδιους πόρους, αυξάνοντας τον
αποτρεπτικό χαρακτήρα της δράσης της, µε την πραγµα-
τοποίηση νέων ερευνών και την εξέταση περισσότερων
υποθέσεων. Επίσης, η αναγνώριση από τις επιχειρήσεις
της συµµετοχής τους στη διαπιστωθείσα παράβαση θα
οδηγήσει και σε µείωση του αριθµού των ασκούµενων α-
πό µέρους τους προσφυγών κατά των αποφάσεων της
Επιτροπής, µε συνέπεια την εξοικονόµηση σηµαντικών
ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων της Επιτροπής.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού παρέχεται ε-

ξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού να θε-
σπίσει τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών. Η παροχή
εξουσιοδότησης προτιµήθηκε αντί της λεπτοµερούς
ρύθµισης της διαδικασίας στον ίδιο το νόµο, ώστε να
διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα, καθώς και η αρµο-
νική ένταξη της µέλλουσας να θεσπισθεί διαδικασίας
στο πλέγµα διατάξεων του ν. 3959/2011 και του Κανονι-
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σµού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού, αλλά και η ευχέρεια προσαρµογής επιµέρους
ρυθµίσεων της διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται τροπο-
ποίηση του νόµου. Προκειµένου να διασφαλιστεί η ειδι-
κότητα της εξουσιοδότησης απαριθµήθηκαν ενδεικτικά
κάποια θέµατα, τα οποία θα πρέπει να ρυθµίσει η Επιτρο-
πή. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξουσιοδοτεί-
ται να ρυθµίσει ιδίως τα εξής θέµατα:
α) Τους όρους και τις προϋποθέσεις, µε τους οποίους

µία ελεγχόµενη επιχείρηση µπορεί να υπαχθεί στη διαδι-
κασία διευθέτησης.
β) Το στάδιο της διαδικασίας ελέγχου, κατά το οποίο

µπορεί να υποβληθεί αίτηµα από τον ελεγχόµενο για υ-
παγωγή στη διαδικασία διευθέτησης. Προκειµένου να µη
µαταιωθεί ο σκοπός της ρύθµισης (απλοποίηση των δια-
δικασιών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού), το
στάδιο αυτό δεν µπορεί να είναι πολύ προχωρηµένο, γι’
αυτό ως απώτατο όριο υποβολής του αιτήµατος προβλέ-
πεται κατ’ εξαίρεση η κατάθεση από τον ελεγχόµενο του
πρώτου υποµνήµατος µετά την κοινοποίηση της εισήγη-
σης.
γ) Τη διαδικασία που θα ακολουθείται, προκειµένου να

επιτευχθεί η διευθέτηση της διαφοράς. Η διαδικασία αυ-
τή θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά την παραδοχή της απο-
διδόµενης παράβασης από τον ελεγχόµενο. Και τούτο
διότι θεµέλιος λίθος της διαδικασίας διευθέτησης είναι η
παραδοχή από τα εµπλεκόµενα µέρη, µε σαφείς όρους
που δεν επιδέχονται παρερµηνεία, της συµµετοχής τους
στην αποδιδόµενη παράβαση, όπως η παράβαση αυτή
περιγράφεται συνοπτικά ως προς το αντικείµενό της,
την ενδεχόµενη εφαρµογή της, τα κύρια πραγµατικά πε-
ριστατικά που τη στοιχειοθετούν, τον νοµικό χαρακτηρι-
σµό τους, το ρόλο του εκάστοτε µέρους, και τη διάρκεια
της συµµετοχής του στην εν λόγω παράβαση (βλ. και
την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ΕΕ C
167 της 2.7.2008, σελ. 1, αρ. 20 περ. α΄). Από την άλλη
πλευρά, η παραδοχή της συµµετοχής του ελεγχοµένου
στην παράβαση δεν πρέπει να αποθαρρύνεται από το
φόβο να µην επιτευχθεί η διευθέτηση και να χρησιµοποι-
ηθεί η δήλωση εναντίον του. Γι’ αυτό προβλέπεται ότι,
αν η διευθέτηση δεν επιτευχθεί, τότε η τυχόν δήλωση
περί παραδοχής της παράβασης θεωρείται ανακληθείσα
και δεν λαµβάνεται υπόψη (κατ’ αναλογία των ισχυό-
ντων επί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· βλ. αρ. 21 της ανω-
τέρω ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
δ) Την πρόσβαση των συµµετεχόντων στα στοιχεία

του φακέλου της υπόθεσης, καθώς και τη δυνατότητα ή
µη αξιοποίησης των αποδεικτικών στοιχείων που προ-
σκοµίστηκαν από τα µέρη κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας διευθέτησης.
ε) Τη δυνατότητα ή µη χωριστής διευθέτησης, σε περί-

πτωση που µόνο ορισµένες από τις ελεγχόµενες επιχει-
ρήσεις συναινούν στη διευθέτηση.
στ) Τη δυνατότητα της Επιτροπής να µειώσει τα επι-

βαλλόµενα πρόστιµα σε περίπτωση διευθέτησης της δια-
φοράς. Η δυνατότητα µείωσης των προστίµων είναι ση-
µαντική, προκειµένου να δοθεί κίνητρο στις ελεγχόµε-
νες επιχειρήσεις να συµµετάσχουν στη διαδικασία διευ-
θέτησης της διαφοράς και έτσι να επιτευχθεί ο επιδιωκό-
µενος σκοπός της σύντµησης του χρόνου ολοκλήρωσης
της διαδικασίας. Το ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό µεί-
ωσης προσδιορίστηκε στο 15%, ώστε, αφενός να παρα-
σχεθεί στην Επιτροπή ένα εύλογο περιθώριο στάθµισης
κατά την έκδοση της κανονιστικής της πράξης, αφετέ-

ρου να µην πλήττεται η ελκυστικότητα και αποτελεσµα-
τικότητα του Προγράµµατος Επιείκειας.
ζ) Ζητήµατα διαχρονικού δικαίου, προκειµένου η Επι-

τροπή Ανταγωνισµού να µπορεί να προσδώσει αναδροµι-
κή ισχύ στην κανονιστική της πράξη ή στις τροποποιητι-
κές της, εφόσον κρίνει ότι αυτό είτε επιβάλλεται από λό-
γους επιείκειας είτε διευκολύνει την επίτευξη των στό-
χων της διαδικασίας διευθέτησης.
η) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Διασφαλίζεται ό-

τι η απαρίθµηση των θεµάτων, για τα οποία παρέχεται ε-
ξουσιοδότηση, είναι ενδεικτική, ώστε, αν προκύψει κά-
ποιο ειδικότερο θέµα, το οποίο χρήζει ρύθµισης και δεν
περιλαµβάνεται στην απαρίθµηση, να µπορεί να ρυθµι-
στεί µε απόφαση της Επιτροπής, χωρίς να χρειάζεται
τροποποίηση του νόµου.
Με την παράγραφο 2 προστίθεται υποπερίπτωση εε)

στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14
του ν. 3959/2011, ώστε η απαρίθµηση των αρµοδιοτήτων
της Επιτροπής Ανταγωνισµού στο άρθρο 14 να περιλαµ-
βάνει και την αρµοδιότητα που παρέχεται µε το άρθρο
25α να καθορίσει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών.
Η διάταξη του άρθρου 106 εξυπηρετεί το δηµόσιο συµ-

φέρον µε την αποφυγή της σώρευσης επιβολής διοικητι-
κών και ποινικών κυρώσεων, λαµβάνοντας υπόψη την
αρχή ne bis in idem, η οποία βρίσκει έρεισµα τόσο στο
ελληνικό δίκαιο όσο και στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Σύµφωνα µε την αρχή αυ-
τή, όπως ερµηνεύεται και εφαρµόζεται από το Ευρωπαϊ-
κό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, αναγνω-
ρίζεται σε κάθε πρόσωπο το δικαίωµα να µη διώκεται, δι-
κάζεται ή τιµωρείται περισσότερες φορές για τα ίδια
πραγµατικά περιστατικά, ακόµη και εάν αυτά συγκρο-
τούν περισσότερες παραβάσεις, ανεξάρτητα από τον
ποινικό ή διοικητικό χαρακτηρισµό τους. Επιπρόσθετα, η
διάταξη παρέχει τα αναγκαία κίνητρα για την ταχύτερη
επεξεργασία των υποθέσεων ελεύθερου ανταγωνισµού
µέσω ευνοϊκών µέτρων ή/και διαδικασίας διευθέτησης,
καθώς και για την αποτελεσµατική εκτέλεση των αποφά-
σεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε την άµεση εί-
σπραξη των επιβαλλόµενων προστίµων.
Ειδικότερα, δίνεται κίνητρο στα φυσικά και νοµικά

πρόσωπα, τα οποία εµπλέκονται σε παραβάσεις του δι-
καίου του ελευθέρου ανταγωνισµού, αφενός να συµβάλ-
λουν στην ταχύτερη διερεύνηση και περάτωση της διαδι-
κασίας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού, προτιµώ-
ντας διαδικασίες ευνοϊκών µέτρων ή/και διευθέτησης, α-
φετέρου να συµµορφωθούν το ταχύτερο δυνατόν µε τις
αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού ώστε να απο-
φύγουν τυχόν περαιτέρω νοµικές συνέπειες. Επιπλέον,
η εξόφληση των επιβαλλόµενων προστίµων, τα οποία σε
περίπτωση υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκών µέτρων
ή/και διαδικασίας διευθέτησης είναι µειωµένα, οδηγεί σε
εξάλειψη του αξιοποίνου των εγκληµάτων, ενώ η τµηµα-
τική καταβολή του προστίµου συνεπάγεται την αναστο-
λή της ποινικής δίωξης καθώς και την αναστολή της πα-
ραγραφής των αδικηµάτων.
Σε ό,τι αφορά τον ποινικό κολασµό, η νέα διάταξη α-

νταποκρίνεται πλήρως στη βασική επιδίωξη της ποινικής
δίκης για την ταχύτερη αποκατάσταση της ασφάλειας
δικαίου και της κοινωνικής ειρήνης. Ωστόσο, ειδικά για
την ποινική ευθύνη που θα µπορούσε να γεννηθεί από τη
διαπιστωθείσα παράβαση διατάξεων περί ελεύθερου α-
νταγωνισµού, η εξάλειψη του αξιοποίνου και η αναστολή
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της δίωξης δεν καλύπτει κάθε έγκληµα, αλλά µόνον ε-
κείνα τα οποία προβλέπονται στον ν. 3959/2011 καθώς
και τα συρρέοντα εγκλήµατα που στρέφονται κατά της ι-
διοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων και τε-
λούνται χωρίς βία ή απειλή. Η επιλογή αυτή είναι εύλο-
γη, καθώς σκοπός της παρούσας διάταξης είναι να κατα-
στήσει ποινικώς µη ελέγξιµες µόνο αµιγώς επιχειρηµατι-
κές συµπεριφορές, ο έλεγχος των οποίων επιτυγχάνεται
κατά τρόπο αποτελεσµατικό µέσω των αποφάσεων της
Επιτροπής Ανταγωνισµού, οπότε δεν κρίνεται δικαιοπο-
λιτικά ορθή ούτε σύµφωνη µε την αρχή ne bis in idem η
σωρευτική τιµωρία τους και ως ποινικά κολάσιµων πρά-
ξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

α. Επί της αρχής
1. Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας αρχικά των

λιµενικών ταµείων και στη συνέχεια των οργανισµών λι-
µένων ήταν η σύµπτωση στον ίδιο φορέα αρµοδιοτήτων
αφενός εποπτικής και διαχειριστικής αρµοδιότητας, δη-
λαδή αρµοδιοτήτων δηµοσίου συµφέροντος, αφετέρου
παροχής λιµενικών υπηρεσιών, δηλαδή εµπορικών δρα-
στηριοτήτων. 
Το Εθνικό λιµενικό σύστηµα συµπεριλαµβάνει 16 Λιµέ-

νες Διεθνούς Ενδιαφέροντος και 12 εξ αυτών διοικού-
νται από ανώνυµες εµπορικές εταιρείες που ελέγχονται
από το Ελληνικό Δηµόσιο. Βασικός σκοπός των ανωτέ-
ρω κρατικών ανωνύµων εταιρειών ήταν αφενός η άσκη-
ση των εποπτικών αρµοδιοτήτων µιας λιµενικής αρχής,
αφετέρου η εµπορική αξιοποίηση των λιµένων σύµφωνα
µε συµβάσεις παραχώρησης που είχε συνάψει το Ελλη-
νικό Δηµόσιο µε κάθε µία από τις προαναφερόµενες α-
νώνυµες εταιρείες του. 
Βασικό προβληµατισµό σχετικά µε τη λειτουργία των

ελληνικών λιµένων ήταν η σύµπτωση αρµοδιοτήτων δια-
φορετικής φύσης και ποιότητας, ενίοτε και εξ ορισµού
συγκρουόµενων, στο ίδιο πρόσωπο. Η σύγχυση αυτή ή-
ταν έντονη στην περίπτωση των νοµικών εκείνων προ-
σώπων (Οργανισµών Λιµένος ή Λιµενικών Ταµείων) που
ενεργούσαν ταυτόχρονα τόσο ως φορείς εποπτικής και
διαχειριστικής αρµοδιότητας, δηλαδή ασκούσαν δηµό-
σια εξουσία, όσο και ως πάροχοι των λιµενικών υπηρε-
σιών, δηλαδή ως φορείς της ιδιωτικής οικονοµίας. Επο-
µένως, η εποπτική αρµοδιότητα προσέκρουε σε µεγάλο
βαθµό στην ταύτιση ελέγχοντος και ελεγχοµένου. 
Στο σηµείο αυτό είναι πράγµατι σηµαντικό να διευκρι-

νιστεί ότι το πρότυπο ιδιωτικοποίησης, στο οποίο προ-
σχώρησαν µε ευκολία οι προηγούµενες συγκυβερνή-
σεις, αποτελεί πραγµατικά πείραµα µε άγνωστα αποτε-
λέσµατα, αφού απέχει παρασάγγας από το landlord
model, το οποίο είναι προς το παρόν κυρίαρχο εντός ΕΕ.
Επίσης, δεν µπορεί παρά να υπογραµµιστεί ότι η επιλογή
αυτή έγινε, αν και τα µνηµόνια παρείχαν στις κυβερνή-
σεις τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε παραχώρηση
µεµονωµένων τερµατικών εντός των λιµένων. 

2. Νοµοτελειακή συνέπεια της επιλογής των προηγού-
µενων κυβερνήσεων να πειραµατιστούν µε ένα πανευ-
ρωπαϊκώς µη αποδεκτό µοντέλο ιδιωτικοποίησης λιµενι-
κών υπηρεσιών ήταν η αναδόµηση του συστήµατος θε-
σµικού ελέγχου να καταλήξει σε αδιέξοδο. Σε πλήρη ε-

ναρµόνιση µε τις αλυσιτελείς επιλογές τους στο πεδίο
της ιδιωτικοποίησης, ίδρυσαν µια ξεχωριστή ρυθµιστική
αρχή για τις χερσαίες επιβατικές µεταφορές µε το ν.
4199/2013 και µια ξεχωριστή ρυθµιστική αρχή για τους
λιµένες µε το ν. 4150/2013, αν και γνώριζαν ότι η κυ-
ρίαρχη τάση εντός ΕΕ ήταν να ιδρύονται αρχές λιµένα –
και όχι ρυθµιστικές αρχές λιµένα - µε αποτελεσµατικές
αρµοδιότητες περιφρούρησης του δηµοσίου συµφέρο-
ντος εντός των λιµένων και τα ρυθµιστικά θέµατα να επι-
λύονται από ρυθµιστικές αρχές που δεν περιορίζονταν
αποσπασµατικά σε µεµονωµένους τοµείς εµπορικής
δραστηριότητας, αλλά αντιµετώπιζαν ευρύτερα ζητήµα-
τα µεταφορών και ανταγωνισµού. Αποκορύφωµα της έλ-
λειψης σχεδιασµού των προηγούµενων κυβερνήσεων ή-
ταν το γεγονός ότι κατέστησαν τη Ρυθµιστή Αρχή Λιµέ-
νων (Ρ.Α.Λ.) αρµόδια για “την παρακολούθηση της εφαρ-
µογής των όρων και διατάξεων των συµβάσεων παραχώ-
ρησης στους λιµένες”, δηλαδή για ακριβώς εκείνο το
πρότυπο που για άγνωστους λόγους αποφάσισαν να µην
ακολουθήσουν, ενώ καµία ρητή µέριµνα δεν έλαβαν για
τον έλεγχο των συµβάσεων υποπαραχώρησης, δηλαδή
της αυτονόητης συνέπειας της επιλογής τους να πουλή-
σουν τις µετοχές των οργανισµών λιµένων.
Είναι αναγκαίο να γίνει µνεία ότι οι προηγούµενες κυ-

βερνήσεις δεν µερίµνησαν για την επαρκή στελέχωση
της Ρ.Α.Λ, µε αποτέλεσµα η τελευταία να βρίσκεται σε
ουσιαστική αδυναµία να ασκήσει τις αρµοδιότητες επο-
πτείας των ιδιωτικοποιηµένων οργανισµών λιµένων. 

3. Από τα παραπάνω καθίστανται σαφή τα εξής:
α) οι προηγούµενες κυβερνήσεις ακολούθησαν ένα α-

δόκιµο για τα δεδοµένα της ΕΕ πρότυπο ιδιωτικοποίη-
σης λιµένων. Το πρότυπο αυτό είναι αδύνατον να συ-
γκριθεί µε τις εντός Ε.Ε. αποδεκτές πρακτικές χρηστής
διαχείρισης λιµενικών εγκαταστάσεων. 
β) η θεσµική µεταρρύθµιση, που ήταν αναγκαία ως συ-

νέπεια των επιλογών των προηγούµενων κυβερνήσεων,
δεν έγινε ποτέ. Η ίδρυση της Ρ.Α.Λ, αφενός δεν υπακού-
ει στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αφετέρου σε κάθε περίπτω-
ση οι αρµοδιότητές της και η επιχειρησιακή της ικανότη-
τα δεν µπορούσαν να εγγυηθούν την ουσιαστική άσκηση
δηµόσιας εξουσίας και εποµένως δεν εξυπηρετούσαν το
δηµόσιο συµφέρον. Ανάλογο προηγούµενο Ρυθµιστικής
Αρχής απαντάται µόνο στη Νότιο Αφρική. 

4. Μοναδικοί ωφεληµένοι των προαναφερόµενων επι-
λογών ήταν οι υποψήφιοι αγοραστές, αφού θα µπορού-
σαν να δραστηριοποιηθούν µέσα σε ένα περιβάλλον α-
νεπαρκούς κρατικής εποπτείας. 

5. Η κατάσταση αυτή δεν µπορούσε σε καµία περίπτω-
ση να γίνει ανεκτή από τη νέα Πολιτική Ηγεσία του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

6. Σηµαντικό βήµα για την αποσαφήνιση του θεσµικού
πλαισίου εποπτείας της δραστηριότητας των ιδιωτικο-
ποιηµένων οργανισµών λιµένων υπήρξε ο ν. 4336/2015,
στον οποίο προβλέφθηκε ρητά η υποχρέωση της κυβέρ-
νησης να καθορίσει τις αρµοδιότητες τόσο της Ρ.Α.Λ, ό-
σο και των κατά τόπους αρµόδιων λιµενικών αρχών (port
authorities). 

7. Συγκεκριµένα για την ίδρυση της Δηµόσιας Αρχής
Λιµένα Πειραιά, η κυβέρνηση µερίµνησε ώστε στο Σχέ-
διο Σύµβασης Παραχώρησης, το οποίο έχει ήδη αποδε-
χτεί η COSCO, να έχει περιληφθεί σαφής και ρητή πρό-
βλεψη, σύµφωνα µε την οποία το Ελληνικό Δηµόσιο έχει
το δικαίωµα να θέτει σε ισχύ, καταργεί ή τροποποιεί νό-
µους που διέπουν ή επηρεάζουν πτυχές της λειτουργίας
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του Λιµένα Πειραιά, συµπεριλαµβανοµένης, ενδεικτι-
κώς, της σύστασης και του ορισµού οποιουδήποτε νοµι-
κού προσώπου δηµοσίου δικαίου, εποπτικού φορέα ή ορ-
γανωτικής δοµής µε σκοπό την ανάληψη του συνόλου ή
µέρους των καθηκόντων λιµενικής αρχής ή/και λιµενάρ-
χη ή/και την ευθύνη του συνόλου ή µέρους των δηµό-
σιων διοικητικών λειτουργιών και καθηκόντων σε σχέση
µε τη λειτουργία του Λιµένα Πειραιά. 

8. Με βάση τις αναγκαίες πλέον προσαρµογές στο σύ-
στηµα θεσµικού ελέγχου της παροχής λιµενικών υπηρε-
σιών, η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος εξασφα-
λίζεται από το τρίπτυχο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής – Ρ.Α.Λ – Δ.Α.Λ. 
Συγκεκριµένα: 
Tο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µέ-

σω της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτι-
κής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων αποτελεί τον αρµόδιο
φορέα για τη διαµόρφωση της εθνικής λιµενικής πολιτι-
κής. 
Η Ρ.Α.Λ αναδεικνύεται σε ανεξάρτητη αρχή εποπτείας

των εµπορικών µεθόδων και πρακτικών των παρόχων λι-
µενικών υπηρεσιών, µε αναβάθµιση του εποπτικού της
ρόλου, ώστε να δύναται να λαµβάνει ρυθµιστικά µέτρα
για τη διασφάλιση της ακώλυτης παροχής λιµενικών υ-
πηρεσιών στους χρήστες, της ακώλυτης πρόσβασης σε
λιµενικές υπηρεσίες και της εύρυθµης λειτουργίας της
συναφούς αγοράς λιµενικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το
κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και σε συνεργασία µε την Ε-
πιτροπή Ανταγωνισµού. 
Τέλος, η Δ.Α.Λ. αποτελεί δηµόσιο φορέα µε διοικητική

και οικονοµική αυτοτέλεια στον οποίο ανατίθεται η ά-
σκηση των διοικητικής φύσης εξουσιών/αρµοδιοτήτων,
οι οποίες αφαιρούνται από τους Οργανισµούς Λιµένα
δυνάµει των διατάξεων των Συµβάσεων Παραχώρησης,
λόγω της ιδιωτικοποίησης, σε συνεργασία µε τη Ρ.Α.Λ
και τη Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Διευκρινίζεται ότι η
Δ.Α.Λ. σε καµία περίπτωση δεν παρεµβαίνει στην άσκη-
ση επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή τη λήψη επιχειρη-
µατικών αποφάσεων. 
β. Επί των άρθρων
1. Επιβεβαιώνονται για λόγους νοµικής σαφήνειας οι

αρµοδιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και ειδικότερα της Γενικής Γραµµατείας Λιµέ-
νων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Συγκεκριµένα, µε
το άρθρο 107 επαναλαµβάνεται η διάταξη του άρθρου 1
του Ν. 4150/2013, καθώς και του άρθρου 59 ΠΔ
103/2014. 

2. Υλοποιείται η δέσµευση του Ν. 4336/2015 για τη µε-
τεξέλιξη της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (Ρ.Α.Λ) σε Α-
νεξάρτητη Αρχή µε ουσιαστικές και αποτελεσµατικές
αρµοδιότητες εποπτείας των εµπορικών µεθόδων και
πρακτικών των παρόχων λιµενικών υπηρεσιών.

3. Με το άρθρο 108 συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική
Αρχή µε την επωνυµία «Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων»
(Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την επο-
πτεία και τη διασφάλιση της νοµιµότητας των σχέσεων
µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λι-
µενικού συστήµατος, µε έµφαση στην τήρηση της συµ-
βατικής τάξης και την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ε-
λεύθερου ανταγωνισµού. Τα µέλη της απολαµβάνουν
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Η Ρ.Α.Λ. υποβάλλει µέ-

χρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βου-
λής ετήσια έκθεση. Η Ρ.Α.Λ. υποχρεούται να κινεί ανά
χρονικά διαστήµατα, τα οποία δεν µπορεί να υπερβαί-
νουν την τετραετία, διαδικασία αξιολόγησης της λει-
τουργίας της.

4. Με το άρθρο 109 ορίζεται ότι η Ρ.Α.Λ συγκροτείται
από 9 µέλη, µε αυξηµένες εγγυήσεις προσωπικής και
λειτουργικής τους ανεξαρτησίας. Η Ρ.Α.Λ. συγκροτείται
από εννέα (9) µέλη, εκ των οποίων ένα µέλος είναι Πρό-
εδρος, ένα µέλος Αντιπρόεδρος και δύο µέλη Εισηγητές
και απαρτίζεται από πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους
που διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση
και την επαγγελµατική τους ικανότητα στο νοµικό και
στον οικονοµικό τοµέα, καθώς και διπλωµατούχοι Πολυ-
τεχνείου, ιδίως σε θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού και
προγραµµατισµού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουρ-
γίας λιµένων ή οικονοµικής και πολιτικής λιµένων ή λιµε-
νικής βιοµηχανίας. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ επιλέγονται από
τη Βουλή, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος
και τα µέλη της Ρ.Α.Λ., τακτικά και αναπληρωµατικά,
πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, γνωστοποιούν
στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την
παροχή υπηρεσίας, συµβουλής, εργασίας ή έργου, που
έχουν αναλάβει µε εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη
σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από την έναρξη
της θητείας τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα
τακτικά µέλη της Ρ.Α.Λ. τα οποία δεν είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και τα αναπληρω-
µατικά µέλη, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε
έµµισθο ή άµισθο δηµόσιο λειτούργηµα ή κάθε άλλη ε-
παγγελµατική δραστηριότητα επιχειρηµατική ή µη, που
δεν συµβιβάζονται µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα του
µέλους της Ρ.Α.Λ. Οι αποδοχές των µελών της Ρ.Α.Λ.
που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης κα-
θορίζονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την επι-
φύλαξη των κείµενων διατάξεων. 

5. Τα άρθρα 110 και 111 αφορούν την άσκηση πειθαρ-
χικού ελέγχου στα µέλη της Ρ.Α.Λ από Πειθαρχικό Συµ-
βούλιο αποτελούµενο από έναν Σύµβουλο Επικρατείας,
έναν Αρεοπαγίτη και έναν Καθηγητή Πανεπιστηµίου µε
ειδίκευση στα οικονοµικά, µε τριετή θητεία. Για κάθε πα-
ράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τον
παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδο-
νται κατ` εξουσιοδότηση αυτού, τα µέλη της Ρ.Α.Λ υπέ-
χουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώ-
πιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου της παραγράφου 2 κι-
νεί το Υπουργικό Συµβούλιο ύστερα από πρόταση του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τον
Πρόεδρο και τα µέλη της. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο απο-
φασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό την επιβολή των
κυρώσεων που ορίζονται κατά τη διαδικασία του άρθρου
4. Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο ποι-
νές είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιµο έως τις α-
ποδοχές δώδεκα (12) µηνών και γ) οριστική παύση.

6. Το άρθρο 112 καθορίζει τις κανονιστικές αρµοδιότη-
τες της Ρ.Α.Λ σε θεµελιώδους σηµασίας θέµατα για την
απρόσκοπτη λειτουργία των λιµένων και την ακώλυτη
πρόσβαση των χρηστών, κυρίως για την έκδοση δεσµευ-
τικών οδηγιών για θέµατα σχετικά µε την απλούστευση,
διαφάνεια και εναρµόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος
για όλους τους ελληνικούς λιµένες, µε απώτερο σκοπό
τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ εγχώριων λιµένων και τη
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διαδικασία προσδιορισµού, επιβολής και είσπραξης ποι-
νικών ρητρών ή άλλων συµβατικών αξιώσεων που προ-
βλέπονται στις ως άνω Συµβάσεις Παραχώρησης και
στις αντιρρήσεις των ενδιαφεροµένων κατά των αποφά-
σεων επιβολής. 

7. Το άρθρο 113 αναφέρεται στις ρυθµιστικές αρµοδιό-
τητες της Ρ.Α.Λ µε βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση
της συνεχούς και αδιάλειπτης παροχής λιµενικών υπη-
ρεσιών. Η Ρ.Α.Λ αποκτά την αρµοδιότητα να λαµβάνει
ρυθµιστικά µέτρα σε περιπτώσεις σοβαρής διατάραξης
της λειτουργίας των λιµένων. 

8. Το άρθρο 114 θεσµοθετεί τη διαδικασία διερεύνη-
σης καταγγελιών από τη Ρ.Α.Λ και τα δικαιώµατα έρευ-
νας και συλλογής πληροφοριών των µελών και υπαλλή-
λων της. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίω-
µα να καταγγέλλει ενώπιον της Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για
κάθε θέµα αρµοδιότητάς της. 'Ολες οι δηµόσιες αρχές
και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου υπέχουν υπο-
χρέωση να παρέχουν πληροφορίες και να συνδράµουν
τη Ρ.Α.Λ. και τους εντεταλµένους υπαλλήλους της κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

9. Το άρθρο 115 καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης
της Ρ.Α.Λ. και τις αρµοδιότητες του Προέδρου της. Ο
Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δι-
καστικής αρχής και στις σχέσεις της µε τις άλλες διοικη-
τικές ή ανεξάρτητες αρχές και τους τρίτους και έχει, δυ-
νάµει της κείµενης νοµοθεσίας, των διατάξεων του πα-
ρόντος και των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. την ευθύνη της
λειτουργίας αυτής

10. Το άρθρο 116 αναφέρεται στη διεξαγωγή των συ-
νεδριάσεων της Ρ.Α.Λ. Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. ε-
κτός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών
αυτής δύνανται να συµµετέχουν µε δικαίωµα λόγου έ-
νας εκπρόσωπος της Ένωσης Λιµένων Ελλάδος, ένας
εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ένας
εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας, ένας εκπρόσωπος του Εµπορικού και Βιοµη-
χανικού Επιµελητηρίου Πειραιά και ένας εκπρόσωπος
της Οµοσπονδίας Υπαλλήλων Λιµανιών Ελλάδος, που ο-
ρίζονται από τους φορείς αυτούς µε τους νόµιµους ανα-
πληρωτές τους. 

11. Το άρθρο 117 ρυθµίζει την πρόσκληση των µελών
στις συνεδριάσεις.

12. Το άρθρο 118 απαριθµεί τις περιπτώσεις υποχρεω-
τικής σύγκλησης της Ρ.Α.Λ..

13. Το άρθρο 119 διέπει τη διεξαγωγή των συνεδριά-
σεων της Αρχής.

14. Το άρθρο 120 προνοεί για την τήρηση των πρακτι-
κών των Συνεδριάσεων.

15. Το άρθρο 121 προβλέπει σχετικά µε τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. 

16. Το άρθρο 122 αφορά στον έλεγχο των αποφάσεων
της Ρ.Α.Λ από τα Διοικητικά Δικαστήρια.

17. Το άρθρο 123 σχετίζεται µε θέµατα οργάνωσης και
προσωπικού της Ρ.Α.Λ.. Στη Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γενική Δι-
εύθυνση, της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η
Γενική Διεύθυνση αποτελείται από µία Διεύθυνση Παρα-
κολούθησης και Ελέγχου Αγοράς, η οποία περιλαµβάνει
κατ΄ ελάχιστον Τµήµατα Νοµικής και Οικονοµικής Τεκ-
µηρίωσης, και µία Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµι-
κής Υποστήριξης, η οποία µε τα αντίστοιχα τµήµατα εξα-
σφαλίζει την αυτοτελή διοίκηση του προσωπικού και οι-
κονοµική διαχείριση των πόρων της Ρ.Α.Λ.. 

18. Το άρθρο 124 απαριθµεί τους τακτικούς και έκτα-

κτους πόρους της Ρ.Α.Λ..
19. Το άρθρο 125 προνοεί για την οικονοµική διαχείρι-

ση της Αρχής.. Η Ρ.Α.Λ. υπόκειται στον προληπτικό και
κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

20. Το άρθρο 126 ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τη δια-
χείριση του υλικού και της περιουσίας της Δ.Α.ΛΠ. 

21. Με τις διατάξεις των άρθρων 127 επ. ιδρύεται η
Δ.Α.Λ. ως δηµόσιος φορέας µε διοικητική και οικονοµική
αυτοτέλεια στον οποίο ανατίθεται η άσκηση των διοικη-
τικής φύσης εξουσιών/αρµοδιοτήτων, οι οποίες αφαιρού-
νται από τους Οργανισµούς Λιµένα δυνάµει των διατά-
ξεων των Συµβάσεων Παραχώρησης, λόγω της ιδιωτικο-
ποίησης, σε συνεργασία µε τη Ρ.Α.Λ και τη Γενική Γραµ-
µατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Ε-
πενδύσεων. 

22. Με το άρθρο 127 ιδρύεται η Δηµόσια Αρχή Λιµένα
(Δ.Α.Λ) ως αποκεντρωµένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη
υπηρεσιακή µονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέ-
λεια. Όργανα Διοίκησης της Δ.Α.Λ, µε πενταετή θητεία,
ορίζονται το Συµβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής. Η θη-
τεία των ανωτέρω οργάνων διοίκησης συνδυάζει την υ-
ψηλή επιστηµονική κατάρτιση και την αντιπροσωπευτι-
κότητα.

23. Με το άρθρο 128 καθορίζονται οι αρµοδιότητες της
Δ.Α.Λ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση Παραχώ-
ρησης και την κείµενη νοµοθεσία. Οι σκοποί και οι αρµο-
διότητες της Δ.Α.Λ. εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική
και αποδοτική άσκηση εποπτείας στους λιµένες. 

24. Με το άρθρο 129 προσδιορίζονται οι πόροι της
Δ.Α.Λ. και δηµιουργείται ειδικός ¨Λογαριασµός Δ.Α.Λ,
προκειµένου να διασφαλιστεί η οικονοµική της αυτοτέ-
λεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής.

25. Με το άρθρο 130 ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα
σχετικά µε τη διάρθρωση των οργανικών µονάδων της
Δ.Α.Λ. και τη στελέχωσή της µε ανθρώπινο δυναµικό.

26. Το άρθρο 131 αφορά στη σύσταση του Περιφερεια-
κού Γραφείου Δ.Α.Λ. Πειραιά και τη σύσταση και άλλων
τέτοιων Περιφερειακών Γραφείων µε απόφαση του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

27. Το άρθρο 132 περιέχει τελικές και µεταβατικές δια-
τάξεις. 
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ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4273/2014 ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α΄146) - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΑΠΟ ΔΕΗ ΑΕ,
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/72/ΕΚ, ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΗΣ - 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 133

Με την προτεινόµενη ρύθµιση σκοπείται η εκπλήρωση
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των δεσµεύσεων που εισήχθησαν µε τη διάταξη της πα-
ραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ’ του άρθρου 3 του Ν.
4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις � Κύρωση του
Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την
υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης» (ΦΕΚ Α'
94/14-08-2015), στην οποία, µεταξύ άλλων, προβλέπεται
ο σχεδιασµός «του συστήµατος δηµοπρασιών ΝΟΜΕ, µε
στόχο να µειωθούν κατά 25% τα µερίδια λιανικής και
χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω από το
50% έως το 2020».
Ο κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω προτεινόµενος µηχανι-

σµός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε.,
µέσω δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρι-
κής ενέργειας µε φυσική παράδοση, είναι συµβατός και
µε τις προβλέψεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλί-
ου 2009 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσω-
τερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργη-
ση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (Τρίτη Ενεργειακή Δέσµη),
που αφορούν το «πρόγραµµα απελευθέρωσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας», κατά το οποίο, «µια επιχείρηση παραγω-
γής ηλεκτρικής ενεργείας (στην υπό κρίση περίπτωση η
ΔΕΗ Α.Ε.) είναι υποχρεωµένη είτε να πωλήσει είτε να
καταστήσει διαθέσιµη µια ορισµένη ποσότητα ηλεκτρι-
κής ενεργείας ή να χορηγήσει πρόσβαση σε µέρος του
παραγωγικού δυναµικού της στους ενδιαφερόµενους
προµηθευτές για ορισµένο χρονικό διάστηµα» (EE L
211/55 της 14.09.2009, προοίµιο υπό 37).

Άρθρο 134

Με τη διάταξη αυτή διευκρινίζεται ότι ισχύουν οι ορι-
σµοί των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 “Για
τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µετα-
φοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις” (ΦΕΚ Α΄
179/ 22.08.2011), καθώς και ότι εισάγονται νέοι ορισµοί,
οι οποίοι αφορούν τους συµµετέχοντες και τους απο-
κλειοµένους από τον προτεινόµενο µηχανισµό. Συγκε-
κριµένα µε τη διάταξη αυτή εισάγονται οι ορισµοί των
«Βιοµηχανικών Καταναλωτών», «Επιλέξιµων Προµηθευ-
τών ηλεκτρικής ενέργειας» και «Δικαιούχων Χρήσης»
των προθεσµιακών προϊόντων, οι οποίοι είναι αναγκαίοι
για την εφαρµογή του προτεινόµενου µηχανισµού και
προβλέπονται ειδικώς στο άρθρο 4 των προτεινόµενων
ρυθµίσεων.

Άρθρο 135

Με τη διάταξη της παρ. 1 σκοπείται η αναλυτική περι-
γραφή του προτεινόµενου µηχανισµού, ο οποίος αφορά
την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυµη ε-
ταιρεία µε την επωνυµία Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρι-
σµού (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάµει δηµοπρασιών προ-
θεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική
παράδοση, µέσω του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµ-
µατισµού (ΗΕΠ) και µε ρυθµιστικά καθοριζόµενη τιµή εκ-
κίνησης, προς τους Επιλέξιµους Προµηθευτές ηλεκτρι-
κής ενέργειας του άρθρου 4 των προτεινόµενων ρυθµί-
σεων.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 2 επιδιώκεται,

δια της θέσπισης του προτεινόµενου µηχανισµού, η ικα-

νοποίηση των στόχων αποµείωσης του µεριδίου της
ΔΕΗ Α.Ε. στην ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα. Η σταδιακή αυτή
µείωση επιδιώκεται µέσω του καθορισµού των προς δη-
µοπράτηση ποσοτήτων σε ποσοστά µεριδίου της ΔΕΗ
ΑΕ στη λιανική αγορά του Διασυνδεδεµένου Συστήµα-
τος, ανά έτος, µε σκοπό την υλοποίηση των σχετικών
δεσµεύσεων που εισήχθησαν µε το Ν. 4336/ 2015 (ΦΕΚ
Α΄ 94).
Με τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 ρυθµίζονται οι πε-

ριπτώσεις κατά τις οποίες τα ποσοστά αποµείωσης υ-
περβαίνουν ή υπολείπονται των αντίστοιχων στόχων και
προβλέπεται η αντιµετώπισή τους, δια της µείωσης και
αύξησης, αντίστοιχα, των προς δηµοπράτηση ποσοτή-
των.

Άρθρο 136

Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 καθορίζονται
οι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν το δι-
καίωµα συµµετοχής στις δηµοπρασίες πώλησης προθε-
σµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, µε φυσική
παράδοση.
Ως Επιλέξιµοι για τη συµµετοχή τους στις δηµοπρα-

σίες ορίζονται οι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι
οποίοι έχουν άδεια προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,
κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, µη περιλαµ-
βανοµένης της ΔΕΗ Α.Ε. η οποία ρητά εξαιρείται µε την
παράγραφο 2. Η ρύθµιση αυτή επιβάλλεται για την υλο-
ποίηση των δεσµεύσεων του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94),
όπως αναλύεται στο άρθρο 1, µε ισότιµη πρόσβαση Επι-
λέξιµων Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στο εγχώ-
ριο ενεργειακό µίγµα για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνι-
σµού µεταξύ των Προµηθευτών, και µε στόχο την αύξη-
ση της διείσδυσης των ανεξάρτητων Προµηθευτών στην
ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη
βελτίωση της ποιότητας και των τιµών παροχής ηλεκτρι-
κής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.
Περαιτέρω, και προκειµένου να αναπτυχθεί υγιής και

ανόθευτος ανταγωνισµός µεταξύ των Προµηθευτών, µε
την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 2, εξαιρού-
νται από τη συµµετοχή τους στις προτεινόµενες δηµο-
πρασίες και οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις, εκτός εάν εί-
ναι κάτοχοι αδειών προµήθειας.  Σε διαφορετική περί-
πτωση, η αναγνώριση σε ορισµένη κατηγορία επιχειρή-
σεων της δυνατότητας για προµήθεια ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε χαµηλότερες τιµές, σε σύγκριση µε αυτές που
απολαύουν δυνητικοί ανταγωνιστές τους, δύναται να θε-
ωρηθεί ως χορήγηση επιλεκτικού οικονοµικού πλεονε-
κτήµατος και, συνεπώς, ασυµβίβαστη µε το ενωσιακό δί-
καιο «κρατική ενίσχυση», σύµφωνα µε το άρθρο 107
ΣΛΕΕ.
Το όριο της ετήσιας κατανάλωσης των 13GWh για

τους Βιοµηχανικούς Καταναλωτές, που αφορά χρήστες
συνδεδεµένους στο ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ, ερείδεται,
κατ’ αρχήν, στις προβλέψεις του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄
287/31-12-2013) και συγκεκριµένα στο άρθρο 55 παρ. 11
του νόµου αυτού, όπου εξισώθηκε η µοναδιαία χρέωση
του οφειλόµενου ανταλλάγµατος ΥΚΩ, ειδικά για κατα-
ναλωτές βιοµηχανικής χρήσης Μέσης Τάσης µε ετήσια
συνολική κατανάλωση ανά παροχή µεγαλύτερη των 13
GWh, µε αυτή των καταναλωτών Υψηλής Τάσης, διότι,
κυρίως, έχουν παρόµοια καταναλωτικά χαρακτηριστικά.
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Ως ειδικότερα εκφράζεται στην αιτιολογική έκθεση της
εν λόγω ρύθµισης για τις ΥΚΩ: «…στην κατηγορία των
καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύµατος Μέσης Τάσης µε ε-
τήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή µεγαλύτερη
των 13 GWh, ανήκουν µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες ε-
ντάσεως ηλεκτρικής ενέργειας, για τις οποίες το αντί-
στοιχο κόστος αντανακλά σηµαντικό ποσοστό του συνο-
λικού κόστους παραγωγής τους και, εποµένως, είναι κρί-
σιµο για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους.
Ταυτόχρονα, τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των κα-
ταναλωτών αυτών είναι αντίστοιχα µε τα χαρακτηριστι-
κά των καταναλωτών Υψηλής Τάσης, στους οποίους επί-
σης συγκαταλέγονται µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες, ε-
νώ η µόνη σηµαντική διαφορά µεταξύ τους αφορά το ση-
µείο σύνδεσής τους µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας,
το οποίο εξαρτάται κυρίως από τεχνικές παραµέτρους
και είναι συχνά προϊόν τύχης ως προς τη θέση εγκατά-
στασης κάθε βιοµηχανίας. Επισηµαίνεται ότι ήδη η ΔΕΗ
Α.Ε. εντάσσει τους καταναλωτές Μέσης Τάσης µε ετή-
σια κατανάλωση ανά παροχή από 13GWh και άνω στην ί-
δια κατηγορία µε τους καταναλωτές Υψηλής Τάσης,
προκειµένου να τους παράσχει ποσοστιαία έκπτωση επί
του ανταγωνιστικού σκέλους του προσφερόµενου τιµο-
λογίου ηλεκτρικού ρεύµατος, ενώ η κατηγοριοποίηση
αυτή είναι σε απόλυτη συµφωνία και µε τις διατυπωµέ-
νες κατά καιρούς απόψεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας».
Με την ίδια ρύθµιση επίσης εισάγονται και οι βασικές

προϋποθέσεις συµµετοχής των Επιλέξιµων Προµηθευ-
τών στις δηµοπρασίες, δηλαδή η εγγραφή τους στο Μη-
τρώο Συµµετεχόντων του Συστήµατος Συναλλαγών Η-
µερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ») και
στο Μητρώο Επιλέξιµων Προµηθευτών στις Δηµοπρα-
σίες Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,
που ήδη θεσπίζεται δια των προτεινόµενων ρυθµίσεων
και τα οποία τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. 
Δικαιολογητικός λόγος της ανωτέρω ρύθµισης είναι ό-

τι δια της εγγραφής τους στα ανωτέρω Μητρώα οι Επι-
λέξιµοι Προµηθευτές προσχωρούν στους κανονισµούς
λειτουργίας αφενός του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προ-
γραµµατισµού, δηλαδή στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλε-
κτρικής Ενέργειας και στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε-
ΣΜΗΕ, αφετέρου του προτεινόµενου µηχανισµού δηµο-
πρασιών, δηλαδή του Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών
Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, που
διέπει τις συναλλαγές που τελούνται κατ’ εφαρµογή
του. 
Με την ρύθµιση της παραγράφου 3 επιδιώκεται η εισα-

γωγή ελεγκτικού µηχανισµού, από τη Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας – ΡΑΕ και από το Λειτουργό της Αγοράς, ο ο-
ποίος αφορά τον έλεγχο πλήρωσης των ανωτέρω προϋ-
ποθέσεων από τους Συµµετέχοντες στις δηµοπρασίες.

Άρθρο 137

Με την προτεινόµενη διάταξη σκοπείται η εισαγωγή υ-
ποχρέωσης της ΔΕΗ ΑΕ να εξασφαλίζει, µέσω του ΗΕΠ,
την παράδοση των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοι-
χούν στα προθεσµιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας
µε φυσική παράδοση, στους Δικαιούχους Χρήσης των
προϊόντων αυτών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η α-
πρόσκοπτη λειτουργία και αξιοπιστία του µηχανισµού,
ούτως ώστε οι Επιλέξιµοι Προµηθευτές να είναι σε θέση
να εφαρµόσουν τα επενδυτικά τους σχέδια σε µεσο - µα-

κροπρόθεσµο ορίζοντα.

Άρθρο 138

Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται η αρµοδιότητα της
ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς,
για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά µε (α) την ετήσια
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται µέσω
των δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊόντων η-
λεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση, (β) τον κατα-
µερισµό, για κάθε δηµοπρασία, της ανωτέρω ετήσιας πο-
σότητας σε επιµέρους προθεσµιακά προϊόντα, (γ) το
πρόγραµµα διεξαγωγής των δηµοπρασιών και (δ) τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά των δηµοπρατούµενων προθε-
σµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εξουσιοδότηση αυτή παρέχεται προς τη ΡΑΕ λόγω

της προβλεπόµενης, κυρίως, στα άρθρα 3 και 4 του Ν.
4001/ 2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), αρµοδιότητάς της για τον έ-
λεγχο, παρακολούθηση και εποπτεία της ελληνικής αγο-
ράς ενέργειας.
Με την ίδια διάταξη επίσης σκοπείται η εισαγωγή κα-

ταληκτικής προθεσµίας έναρξης των δηµοπρασιών που
προβλέπονται στις προτεινόµενες ρυθµίσεις, προκειµέ-
νου να επισπευσθεί, κατά το δυνατό, το χρονικό διάστη-
µα µέχρι την εφαρµογή του µηχανισµού και, αντιστοί-
χως, η επίτευξη του στόχου για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας της εγχώριας λιανικής αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας. 

Άρθρο 139

Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 σκο-
πείται η πρόβλεψη ειδικών νοµοθετικών εξουσιοδοτήσε-
ων προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, ώστε µε Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ), κατόπιν γνώµης της ΡΑΕ, να καθορίζεται η µεθο-
δολογία προσδιορισµού, καθώς και η εξ αυτής προκύ-
πτουσα κατώτατη τιµή προσφοράς των δηµοπρατούµε-
νων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας. Ει-
σάγεται επίσης η υποχρέωση έκδοσης της ανωτέρω ΚΥΑ
εντός µηνός από τη θέση σε ισχύ των προτεινόµενων
ρυθµίσεων.
Με τη διάταξη της παραγράφου 2 επιδιώκεται η εισα-

γωγή ειδικών παραµέτρων, ώστε για τον καθορισµό της
ανωτέρω µεθοδολογίας, να ληφθούν υπ’ όψιν τα µετα-
βλητά κόστη των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών µονά-
δων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. και
να καθοριστεί η αναλογία του µίγµατος λιγνιτικής και υ-
δροηλεκτρικής παραγωγής.
Με τη διάταξη της παραγράφου 3 σκοπείται ο ειδικός

προσδιορισµός των στοιχείων κόστους από τα οποία α-
ποτελείται το µεταβλητό κόστος των λιγνιτικών µονά-
δων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ. Η ε-
ξειδίκευση των θεµελιωδών παραµέτρων υπολογισµού
του µεταβλητού κόστους έχει ως στόχο τη διασφάλιση
της διαφάνειας στον υπολογισµό των προβλεπόµενων
µεγεθών, καθώς και την προσαρµογή των παραµέτρων
της ΚΥΑ στις συνεχείς αλλαγές των θεµελιωδών µεγε-
θών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Με τη διάταξη της παραγράφου 4 επιδιώκεται η περαι-

τέρω εξειδίκευση των προϋποθέσεων, ώστε να θεωρού-
νται µεταβλητά κόστη µόνο εκείνα που, µε εξαίρεση το
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Ειδικό Κόστος Εκκίνησης των λιγνιτικών µονάδων, εξαρ-
τώνται από τον όγκο παραγωγής (MWhs) των λιγνιτικών
µονάδων.
Με τη διάταξη της παραγράφου 5 προβλέπεται ο τρό-

πος και ο χρόνος υπολογισµού του κόστους αγοράς δι-
καιωµάτων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που λαµ-
βάνεται υπόψη στην ως άνω µεθοδολογία προσδιορι-
σµού της κατώτατης τιµής προσφοράς.

Άρθρο 140

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 ορίζεται η αρµοδιό-
τητα του Λειτουργού της Αγοράς για την οργάνωση και
διεξαγωγή των προτεινόµενων δηµοπρασιών. Με σκοπό
την ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των δηµοπρα-
σιών, µε το οποίο θα επιβαρυνθεί ο Λειτουργός της Αγο-
ράς, εισάγεται επίσης η υποχρέωση προς καταβολή τε-
λών, τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και πρέπει, µε
σκοπό την ευχερέστερη παρακολούθηση και εποπτεία
των διαδικασιών, να αποτυπώνονται σε διακριτό λογα-
ριασµό.
Με τη διάταξη της παραγράφου 2 προβλέπεται η κα-

τάρτιση του Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθε-
σµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος πε-
ριλαµβάνει τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας
των προτεινόµενων δηµοπρασιών από το Λειτουργό της
Αγοράς. Σκοπείται επίσης η θέσπιση της αρµοδιότητας
της ΡΑΕ για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης του
εν λόγω Κώδικα, µε τη διαδικασία που ήδη ισχύει και ε-
φαρµόζεται για την κατάρτιση και τροποποίηση των Κω-
δίκων που διέπουν τον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµ-
µατισµό κατά τις διατάξεις του Ν. 4001/ 2011 (ΦΕΚ Α΄
179).
Με τη διάταξη της παραγράφου 3 προβλέπονται τα ει-

δικότερα ζητήµατα τα οποία ρυθµίζει ο Κώδικας Συναλ-
λαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλε-
κτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 141

Δικαιολογητικός λόγος της προτεινόµενης ρύθµισης
είναι η αποτελεσµατική παρακολούθηση του µηχανι-
σµού, δια της σύνταξης σχετικής Έκθεσης Επιπτώσεων,
ανά εξάµηνο, από τη ΡΑΕ. Καθορίζεται επίσης το αντι-
κείµενο της Εκθέσεως Επιπτώσεων που εστιάζει στον έ-
λεγχο της διείσδυσης και των διαµορφούµενων µεριδίων
των Προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με σκοπό τη λήψη κατάλ-
ληλων µέτρων για τη βελτιστοποίηση του προτεινόµε-
νου µηχανισµού, η ΡΑΕ υποβάλλει τη σχετική Έκθεση
στο αρµόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Με τις διατάξεις του παρόντος υποκεφαλαίου ρυθµίζο-
νται ζητήµατα σχετικά µε τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχω-
ρισµό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τη ΔΕΗ ΑΕ, δυνάµει του σχε-
τικού προτύπου της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερι-
κή αγορά ενέργειας και για την κατάργηση της Οδηγίας
2003/54/ΕΚ, όπως αυτή ενσωµατώθηκε στην εθνική νο-
µοθεσία µε τον ν. 4001/2011 (Α΄179). Ο εν λόγω ιδιοκτη-
σιακός διαχωρισµός υλοποιείται ως εναλλακτικό, προς
την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, σχέδιο, προς

εκπλήρωση της σχετικής διεθνούς υποχρέωσης της Ελ-
ληνικής Δηµοκρατίας, κατά τα προβλεπόµενα στην υπο-
παράγραφο 4.3 της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων (MoU), η οποία υπε-
γράφη δυνάµει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου
3 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), καθώς µε αυτό διασφαλίζο-
νται ισοδύναµα αποτελέσµατα ως προς τον ανταγωνι-
σµό και τις προοπτικές επενδύσεων και σύµφωνα µε τις
βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.
Η προβλεπόµενη δοµή του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού

διασφαλίζει τη διατήρηση του δηµοσίου ελέγχου επί του
στρατηγικής σηµασίας φυσικού µονοπωλίου του εθνικού
συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που ανή-
κει στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, προβλέποντας παράλληλα τη δυ-
νατότητα εισόδου στο µετοχικό κεφάλαιο αυτής ενός
στρατηγικού εταίρου µε εµπειρία στη διαχείριση και τη
λειτουργία αντίστοιχων υποδοµών στην Ευρώπη, επιτυγ-
χάνοντας κατά το βέλτιστο τρόπο την ελεύθερη και ισό-
τιµη πρόσβαση στο σύστηµα, την απρόσκοπτη λειτουρ-
γία της αγοράς ηλεκτρισµού, την περαιτέρω ανάπτυξη
του συστήµατος και των διεθνών διασυνδέσεων της χώ-
ρας προς επίτευξη των στόχων του εθνικού ενεργειακού
σχεδιασµού και της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Εξάλλου, το καθεστώς της ιδιοκτησίας των
διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς στα κράτη - µέλη
δεν επιβάλλεται ούτε από το ενωσιακό τοµεακό δίκαιο
ούτε από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αντιθέτως, η πλειονότητα των διαχειριστών µε-
ταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελούν υπό δη-
µόσιο έλεγχο επιβεβαιώνοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο,
την εθνική στρατηγική σηµασία που προσδίδεται σ’ αυ-
τές τις υποδοµές από τις περισσότερες χώρες. 
Ειδικότερα: 

Άρθρο 142

Το άρθρο 142 προσδιορίζει το σκοπό του ιδιοκτησια-
κού διαχωρισµού και παραθέτει τις βασικές ενέργειες
για την υλοποίησή του. 
Με την παράγραφο 1 διευκρινίζεται ότι ο νόµος τίθεται

προς εκπλήρωση διεθνούς υποχρέωσης της χώρας, σε
εφαρµογή του ενωσιακού δικαίου και υλοποιεί το εναλ-
λακτικό προς την ιδιωτικοποίηση σχέδιο του άρθρου 3
του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
Η παράγραφος 2 προσδιορίζει το µετοχικό κεφάλαιο

της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, όπως θα διαµορφωθεί µε την υλοποίηση
των προβλεπόµενων στον νόµο ενεργειών. Παράλληλα,
επιτάσσει ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δηµοσίου στο
µετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν µπορεί να υπο-
λείπεται του 51% αυτού. Οι µετοχές της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που
κατέχει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο, ή νοµικά πρόσωπα
συνδεδεµένα µε αυτό κατά την έννοια της σχετικής διά-
ταξης (περιλαµβανοµένου προφανώς και του ΤΑΙΠΕΔ) ε-
ξαιρούνται από οποιοδήποτε πρόγραµµα ιδιωτικοποίη-
σης.

Άρθρο 143

Η παράγραφος 1 προσδιορίζει τις απαιτούµενες πρά-
ξεις στις οποίες οφείλουν να προβούν η Εταιρεία Συµµε-
τοχών της ΔΕΗ ΑΕ, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ και η ΔΕΗ ΑΕ. Επιση-
µαίνεται ότι η προσφορά των µετοχών της Εταιρείας
Συµµετοχών στους µετόχους της ΔΕΗ ΑΕ, στο πλαίσιο
της εις είδος µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου αυτής,
δεν συνιστά δηµόσια προσφορά και δεν απαιτείται η σύ-
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νταξη, έγκριση και δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου. 
Σκοπός της παραγράφου 2 είναι να άρει κάθε τυχόν

αµφιβολία για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου από
το Ελληνικό Δηµόσιο. Το Δηµόσιο συµµετέχει και ψηφί-
ζει στις γενικές συνελεύσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ
ΑΕ ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισµό ασκώντας
πλήρως τα κατά τον κ.ν. 2190/1920 δικαιώµατά του ως
µέτοχος.
Η παράγραφος 3 διευκρινίζει ότι οι ενέργειες αυτές α-

ποτελούν εκπλήρωση νόµιµης υποχρέωσης των σχετι-
κών εταιρικών οργάνων, δεδοµένου ότι προδιαγράφο-
νται ευθέως στο νόµο.

Άρθρο 144

Το άρθρο 144 θέτει τους βασικούς όρους του διαγωνι-
σµού και προβλέπει ότι οι λεπτοµέρειες αυτού µπορούν
να αποφασίζονται και να εξειδικεύονται µε κοινή υπoυρ-
γική απόφαση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγρα-
φο 4. 
Η παράγραφος 1 προσδιορίζει ότι ο επενδυτής πρέπει

να είναι είτε διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας µέλος Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειρι-
στών Συστηµάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ENTSO-E) είτε διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς η-
λεκτρικής ενέργειας που συµµετέχει σε διαχειριστή συ-
στήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέλος Ευ-
ρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) (Διαχειριστής Συ-
στήµατος) είτε κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει Δια-
χειριστής Συστήµατος. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2α παρέχεται στη

ΔΕΗ ΑΕ ως µητρική εταιρεία το δικαίωµα να ζητεί από τη
διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ όλες τις πληροφορίες που αφο-
ρούν στην τελευταία και είναι απαραίτητες, προκειµένου
οι υποψήφιοι επενδυτές που θα προεπιλεγούν κατά τη
διαγωνιστική διαδικασία µεταβίβασης µετοχών της ΑΔ-
ΜΗΕ ΑΕ, να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να α-
ξιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, την οικονοµική
κατάσταση και τις επιχειρηµατικές προοπτικές αυτής, µε
σκοπό τη διευκόλυνση του νοµικού, οικονοµικού και τε-
χνικού ελέγχου της.
Με την παράγραφο 2 β προσδιορίζεται το γενικό πε-

ριεχόµενο της διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια-
φέροντος που θα δηµοσιευθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ και ορίζει
ότι η ΔΕΗ ΑΕ θα λάβει από ανεξάρτητο εκτιµητικό οίκο,
ιδίως επενδυτική τράπεζα, γνωµοδότηση περί του δίκαι-
ου και εύλογου του τιµήµατος, καθώς και της διαφάνειας
της όλης διαδικασίας, ενώ µε την παράγραφο 2γ τίθεται
το χρονικό όριο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγορα-
πωλησίας. 
Η παράγραφος 3 προβλέπει ότι τα συµβατικά κείµενα

της αγοραπωλησίας θα περιλαµβάνουν τις αναγκαίες
προαπαιτούµενες πράξεις εκ µέρους των µερών, προκει-
µένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. 
Τέλος, η παράγραφος 4 ορίζει ότι ο διαγωνισµός τελεί

υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δηµοσίου, µε την έν-
νοια ότι αυτό µεριµνά για την τήρηση της νοµιµότητας
και την εφαρµογή του νόµου, δεδοµένου ότι ο διαχωρι-
σµός του ΑΔΜΗΕ ΑΕ γίνεται σε εκπλήρωση σχετικής υ-
ποχρέωσης του κράτους. Η νόµιµη όµως και διαφανής
διενέργεια του διαγωνισµού, καθώς και η εκτέλεση των
απαραίτητων ενεργειών σύµφωνα µε τον νόµο, αποτε-
λούν νόµιµες υποχρεώσεις της ΔΕΗ ΑΕ και των λοιπών

κατά περίσταση εµπλεκόµενων προσώπων.

Άρθρο 145

Οι παράγραφοι 1 έως 6 αναφέρονται στους όρους σύ-
στασης και στο σκοπό της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Επισηµαίνε-
ται ιδίως ότι µε την παράγραφο 3 παρέχεται εξουσιοδό-
τηση στους Υπουργούς Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας να ρυθµίσουν µε κοινή υπουργική απόφαση
ειδικότερα ζητήµατα.
Η παράγραφος 7 ορίζει ότι η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ καθίστα-

ται νόµιµος εκδοχέας των φορολογικών απαιτήσεων του
Ελληνικού Δηµοσίου έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. έως του πο-
σού που απαιτείται για την απόκτηση του 25% του µετο-
χικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από την υλοποίηση του
νόµου αυτού. Παράλληλα, ορίζει ότι η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ
µπορεί να χρησιµοποιεί τις απαιτήσεις αυτές ως ασφά-
λεια τυχόν χρηµατοδότησης που λαµβάνει. Η πρόβλεψη
αυτή είναι απαραίτητη δεδοµένου ότι η απόκτηση των
µετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, προηγείται χρονικά της γέννη-
σης των σχετικών φορολογικών απαιτήσεων.

Άρθρο 146

Σκοπός του άρθρου 146 είναι η διευκόλυνση της όσο
το δυνατόν ταχύτερης και πλέον απρόσκοπτης εισαγω-
γής της Εταιρείας Συµµετοχών της ΔΕΗ ΑΕ στο Χρηµα-
τιστήριο της Αθήνας.

Άρθρο 147

Το άρθρο 147 προσδιορίζει, για την άρση κάθε τυχόν
αµφιβολίας, τα ελεύθερα κεφαλαιοποιήσιµα αποθεµατι-
κά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Άρθρο 148

Με τη ρύθµιση του άρθρου αυτού, προβλέπεται η σύ-
ντµηση, για τη συγκεκριµένη περίπτωση και προς το
σκοπό της ταχύτερης ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιο-
κτησιακού διαχωρισµού, των προβλεπόµενων στα άρθρα
113 και 114 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) προθεσµιών πιστο-
ποίησης.

Άρθρο 149

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
149 προβλέπεται η διασφάλιση των εργασιακών και α-
σφαλιστικών δικαιωµάτων του προσωπικού της ΑΔΜΗΕ
ΑΕ, ενώ µε την παράγραφο 3 διευκρινίζεται ότι η υλο-
ποίηση του Σχεδίου Διαχωρισµού δεν δύναται να συνι-
στά καθεαυτή λόγο ανατροπής εννόµων σχέσεων και
καταστάσεων της ΔΕΗ ΑΕ και των θυγατρικών αυτής,
καθώς και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, µε τρίτους αντισυµβαλλόµε-
νους, και διευκρινίζεται ότι συµπληρωµατικά προς τις
διατάξεις αυτού του υποκεφαλαίου εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις του ν. 2190/1920 και του ν. 3340/2005.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Νοµοθετικές ρυθµίσεις για τη θέσπιση 

του «Μεταβατικού Μηχανισµού 
Αποζηµίωσης Ευελιξίας»

Άρθρα 150 - 151
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Με την παρούσα ρύθµιση σκοπείται η συµπλήρωση του
ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Η-
λεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή
και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθ-
µίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011), όπως ισχύει, µε την
προσθήκη δύο νέων άρθρων, «143Δ - Μεταβατικός Μη-
χανισµός Αποζηµίωσης Ευελιξίας» και «143Ε – Κυρώ-
σεις», για τη διασφάλιση του σκοπού της µακρόχρονης
διαθεσιµότητας επαρκούς ευέλικτης ισχύος παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαφύλαξη της ασφάλειας
του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας.
Ειδικότερα, σε συνέχεια της έκδοσης από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή (εφεξής, ΕΕ) των «Κατευθυντήριων
Γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς περι-
βάλλοντος και ενέργειας 2014-2020» (Επίσηµη Εφηµερί-
δα C 200/1, 28.6.2014) (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραµ-
µές»), µε τις οποίες καθορίζονται οι όροι βάσει των οποί-
ων οι ενισχύσεις στον τοµέα της ενέργειας και του περι-
βάλλοντος δύνανται να θεωρηθούν συµβατές µε την ε-
σωτερική αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 107 παράγραφος
3 στοιχείο (γ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, κατέστη επιτακτική η ανάγκη της επα-
νεξέτασης και αναθεώρησης του πλαισίου στήριξης του
εθνικού δυναµικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ως εκ τούτου, οι αρµόδιες εθνικές αρχές, ήτοι το Υ-

πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ανεξάρτη-
τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, διαβουλεύτηκαν µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού)
επί της αναδιοργάνωσης των εθνικών µηχανισµών, ώστε
να αποτραπεί ο κίνδυνος θεώρησης της παρεχόµενης
στήριξης ως ασυµβίβαστης µε το ενωσιακό δίκαιο κρατι-
κής ενίσχυσης και, ιδίως, να διασφαλισθεί η µη επιβολή
υποχρέωσης τυχόν ανάκτησης ποσών που καταβλήθη-
καν στο παρελθόν στο σύνολο των εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται στον τοµέα παραγωγής ενέργειας από
πετρέλαιο, λιγνίτη και φυσικό αέριο, καθώς και υδροηλε-
κτρικές µονάδες.
Κατ’ αποτέλεσµα, επιβλήθηκε η µη συνέχιση της ε-

φαρµογής των τότε ισχυόντων εθνικών µηχανισµών, ή-
τοι η αναστολή ισχύος του «Μηχανισµού Διασφάλισης
Επαρκούς Ισχύος» (ο οποίος οριζόταν στα άρθρα 180 επ.
του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας») και η παύση ισχύος
του «Μεταβατικού Μηχανισµού Διασφάλισης Επαρκούς
Ισχύος» (ο οποίος οριζόταν στα άρθρα 288 επ. του «Κώ-
δικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»), καθώς και ο ανασχεδια-
σµός του πλαισίου στήριξης του δυναµικού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας βάσει των νεώτερων ενωσιακών
προσεγγίσεων και λαµβάνοντας υπόψη τη «Μελέτη Ε-
πάρκειας Ισχύος του Ελληνικού Διασυνδεδεµένου Συ-
στήµατος για τα έτη 2015-2024», που υπέβαλε ο Ανε-
ξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας (εφεξής, ΑΔΜΗΕ). 
Οι σχετικές διεργασίες κατέληξαν στη συγκρότηση

του παρόντος σχήµατος, για την αποζηµίωση των ευέλι-
κτων µονάδων παραγωγής, το οποίο κοινοποιήθηκε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (καταχώριση στο σύστηµα SANI µε
αριθµό υπόθεσης SA 38968) και εγκρίθηκε από αυτήν µε
την υπ’ αριθ. C(2016) 1791final/31.3.2016 απόφασή της
(υπό δηµοσίευση).
Ο νέος εθνικός µηχανισµός, που είναι πλήρως συµβα-

τός µε το ενωσιακό δίκαιο, έχει µεταβατικό χαρακτήρα

και διασφαλίζει την οµαλή µετάβαση σε ένα µόνιµο σχή-
µα ενίσχυσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
προς όφελος του Συστήµατος και των Καταναλωτών. Η
εφαρµογή του νέου αυτού σχήµατος, ήτοι του «Μεταβα-
τικού Μηχανισµού Αποζηµίωσης Ευελιξίας», εκκινεί την
1.5.2016 και η µέγιστη διάρκειά του προσδιορίζεται σε
δώδεκα (12) µήνες.
Υπό το νέο αυτό Μηχανισµό, θα καταβάλλεται σε µο-

νάδες ηλεκτροπαραγωγής αντάλλαγµα για τη διαθεσι-
µότητά τους προς παροχή της «υπηρεσίας ευελιξίας»
στο Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως «υπηρεσία ευε-
λιξίας» ορίζεται η ταχεία αύξηση ή µείωση της κατανε-
µόµενης ισχύος της µονάδας, ώστε να καλύπτει τη ζήτη-
ση, ακολουθώντας τις Εντολές Κατανοµής του Διαχειρι-
στή. Επιλέξιµες µονάδες για την ένταξή τους στο Μηχα-
νισµό και τη λήψη της σχετικής αποζηµίωσης είναι αυτές
που διαθέτουν την τεχνική ικανότητα ώστε, εντός τριών
ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανοµής του
Διαχειριστή, να ακολουθούν, από θερµή κατάσταση, ένα
γρήγορο κύκλο λειτουργίας, µε ανταπόκριση µεγαλύτε-
ρη από ένα προκαθορισµένο κατώφλι, το οποίο αντιστοι-
χεί σε µετρούµενο ρυθµό µεταβολής της εξόδου της
τουλάχιστον οχτώ (8) MW/min και δυνατότητα απόκρι-
σης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόµενες ώρες.
Βάσει των ανωτέρω τεχνικών στοιχείων, καταρχήν ε-

πιλέξιµες µονάδες για την ένταξη στον «Μεταβατικό
Μηχανισµό Αποζηµίωσης Ευελιξίας» θεωρούνται οι µο-
νάδες τεχνολογίας αεριοστροβίλου ανοικτού και συν-
δυασµένου κύκλου, οι κατανεµόµενες υδροηλεκτρικές
µονάδες, καθώς και η κατανεµόµενη µονάδα ΣΗΘΥΑ, για
το µέρος της ισχύος της για το οποίο δεν αµείβεται από
άλλο µηχανισµό στήριξης
Η αποζηµίωση που καταβάλλεται στις τελικώς επιλε-

γείσες µονάδες παραγωγής ορίζεται ως «Μοναδιαίο Τί-
µηµα Πληρωµής Ισχύος» και προσδιορίζεται στο ποσό
των σαράντα πέντε (45) €/kW διαθέσιµης ισχύος για το
ανωτέρω χρονικό διάστηµα και µε ανώτατο όριο καταβο-
λής τα δεκαπέντε (15) εκατοµµύρια ευρώ ανά µονάδα
παραγωγής. Το µέγιστο συνολικό κόστος του Μηχανι-
σµού ορίζεται σε διακόσια είκοσι πέντε (225) εκατοµµύ-
ρια ευρώ. Το ανωτέρω κόστος επιµερίζεται στους Εκ-
προσώπους Φορτίου, οι οποίοι το καταβάλλουν στην ΑΔ-
ΜΗΕ ΑΕ και ο Διαχειριστής, µε τη σειρά του, το αποδίδει
στους Παραγωγούς κατ’ αντιστοιχία µε την πραγµατική
διαθεσιµότητα των µονάδων τους.
Για την ένταξη των καταρχήν επιλέξιµων µονάδων στο

Μηχανισµό, απαιτείται η υποβολή αίτησης προς τη Ρυθ-
µιστική Αρχή Ενέργειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
θα καθορίσει η Ανεξάρτητη Αρχή µε απόφασή της και
στη βάση του χαρακτήρα «κινήτρου» που οφείλουν να έ-
χουν οι σχετικές ενισχύσεις, κατά τις διατάξεις των Κα-
τευθυντηρίων Γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο παρών Μηχανισµός θα εξειδικευτεί περαιτέρω µε

τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 152

Με τη διάταξη του άρθρου 152 καταργούνται οι διατά-
ξεις του ν. 4273/ 2014 περί δηµιουργίας νέας καθετοποι-
ηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Α΄ 146),
µε τις οποίες προβλεπόταν η δηµιουργία της λεγόµενης
«Μικρής ΔΕΗ», καθώς ο µηχανισµός πώλησης ηλεκτρι-
κής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., µέσω δηµοπρασιών
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προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυ-
σική παράδοση, ο οποίος θεσπίζεται µε τις διατάξεις του
παρόντος αποτελεί την εναλλακτική πρόταση, µε βάση
και τις διατάξεις του ν. 4336/2015, για το άνοιγµα της
λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδε-
µένο Σύστηµα της χώρας και δεν απαιτείται πλέον η βά-
σει των καταργούµενων διατάξεων προβλεπόµενη διά-
σπαση της ΔΕΗ ΑΕ µέσω πώλησης µέρους της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
(άρθρα 153-155)

Ι. Επί της αρχής:
H ανα�όρφωση του ισχύοντος θεσ�ικού πλαισίου, που

διέπει την κατάρτιση των δασικών χαρτών, καθίσταται α-
ναγκαία προκειµένου να διασφαλιστεί η συ��ετοχή της
δασικής υπηρεσίας, η οποία κρίνεται απαραίτητη, τόσο
στη διαδικασία τής κατάρτισης όσο και στην πιστοποίηση
του περιεχο�ένου τού δασικού χάρτη. Ταυτόχρονα, πρέ-
πει να γίνουν ουσιαστικές βελτιωτικές παρε�βάσεις προ-
κειµένης της επιτάχυνσης της διαδικασίας κατάρτισης
των δασικών χαρτών και της εύρυθµης λειτουργίας των
ειδικών Τµηµάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευ-
θύνσεων Δασών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Με
το παρόν σχέδιο νόµου εξασφαλίζεται η επιτυχής και τα-
χεία περαίωση της σχετικής διαδικασίας µε την κύρωση
των δασικών χαρτών, χάρη στη συντό�ευση των απαι-
τού�ενων χρόνων, αλλά και στην επίτευξη της µείωσης
των δαπανών. Κατά την κατάρτιση του σχεδίου νόµου ε-
λήφθη υπόψη το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, η εξέλιξη και
το στάδιο που βρίσκεται το έργο, οι υπάρχουσες υποδο-
µές και η τεχνογνωσία της εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.» και
τέλος τα υφιστάµενα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης
του έργου, τα οποία είναι ασφυκτικά.
Η εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων αναµένε-

ται ότι θα έχει ως αποτέλεσµα: 
1. Tην επίσπευση της διαδικασίας ανάρτησης και κύ-

ρωσης των δασικών χαρτών. 
2. Την ταχύτερη και αξιόπιστη ανταπόκριση των δασι-

κών υπηρεσιών στις υποχρεώσεις τους.
3. Την ελαχιστοποίηση του αριθ�ού των υποβαλλο�έ-

νων αντιρρήσεων. 
4. Την αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανέκυψαν

από την αδυναµία συγκρότησης και λειτουργίας των Επι-
τροπών Εξέτασης των Αντιρρήσεων.

5. Την επίσπευση των εργασιών των ανωτέρω Επιτρο-
πών, ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν συντο�ότερη
κύρωση των δασικών χαρτών.

6. Την αξιοποίηση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας και
ε�πειρίας.

7. Την οικονοµικότερη διαχείριση του έργου και
8. Την αποτελεσµατικότερη προστασία της δηµόσιας

περιουσίας, τού πολίτη και την διασφάλιση της αξιοπι-
στίας των συναλλαγών. 

ΙΙ. Επί των άρθρων:

Άρθρο 153

Με την παράγραφο Α του άρθρου 153 του σχεδίου νό-
µου αντικαθίσταται το άρθρο 13 του ν. 3889/2010.
Ειδικότερα, µε το τροποποιούµενο άρθρο 13 το περιε-

χόµενο του δασικού χάρτη διευρύνεται και ταυτίζεται µε
το αντικείµενο προστασίας του ν. 998/1979 (άρθρο 3 πα-
ράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 ν. 998/1979). Ειδικότερα, ο δα-
σικός χάρτης συµπληρώνεται µε την περιέλευση σε αυ-
τόν, κατά την κατάρτιση του, �ε σαφή, αποτελεσ�ατικό
και έγκυρο τρόπο - εκτός από τις δασικές - και των δηµο-
σίων χορτολιβαδικών, βραχωδών και πετρωδών εκτάσε-
ων, που κείνται επί των ηµιορεινών, ορεινών και ανωµά-
λων εδαφών, οι οποίες µαζί µε τα δάση αποτελούν τις
«δασικές εν γένει εκτάσεις», σύµφωνα µε τον τίτλο και
τα άρθρα 1, 2 και 3 ως άνω δασικού νόµου 998/1979. 
Ο δασικός χάρτης αποτελεί κτη�ατογραφικό διάγραµ-

µα, που απεικονίζει προεχόντως τις εκτάσεις επί των ο-
ποίων ισχύει το µαχητό τεκµήριο κυριότητας του Δηµο-
σίου. Οι ως άνω εκτάσεις διαχειρίζονται και διοικούνται
ως δηµόσιες, δυναµένης της αναγνώρισης επ’ αυτών ι-
διωτικών εµπραγµάτων δικαιωµάτων, κατά τα ειδικότε-
ρον προβλεπόµενα στη δασική νοµοθεσία. Με την περιέ-
λευση στο δασικό χάρτη των ανωτέρω δασικών εν γένει
εκτάσεων, κατά το ν. 998/1979 (δασικών, χορτολιβαδι-
κών και βραχωδών), εξασφαλίζεται η προστασία τους
τόσο ως περιβαλλοντικών έννοµων αγαθών, όσο και από
ιδιοκτησιακής άποψης. 
Ειδικότερα οι λόγοι που υπαγόρευσαν την απεικόνιση

και των χορτολιβαδικών εκτάσεων στο δασικό χάρτη εί-
ναι οι εξής:
Μετά την ψήφιση τού ν. 2308/1995, που καθόριζε τον

τρόπο σύνταξης τού Εθνικού Κτηµατολογίου µέχρι το
στάδιο των πρώτων εγγραφών, διαπιστώθηκε η ανάγκη
προστασίας των δικαιωµάτων τού Δηµοσίου, στις εκτά-
σεις για τις οποίες ισχύει το «µαχητό τεκµήριο κυριότη-
τος τού Δηµοσίου». Έτσι, στο ν. 2664/1998 που ακολού-
θησε, περιλήφθηκαν τα άρθρα 27 και 28, µε τα οποία θε-
σµοθετήθηκε η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρ-
τών, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη προάσπιση των
δικαιωµάτων τού Δηµοσίου κατά τη διαδικασία των κτη-
µατογραφήσεων, στις ανωτέρω εκτάσεις. Με τα ανωτέ-
ρω όµως άρθρα έµειναν εκτός θεµατικού περιεχοµένου
δασικών χαρτών και εποµένως εκτός οριστικής (ανα�φι-
σβήτητης) και δεσµευτικής για όλους διοικητικής κρίσης
τού χαρακτήρα τους, εκτάσεις για τις οποίες ισχύει, επί-
σης, το ως άνω τεκµήριο, όπως είναι οι «χορτολιβαδι-
κές».
Για να εξυπηρετήσουν, λοιπόν, το σκοπό σύνταξής

τους οι δασικοί χάρτες πρέπει να περιλάβουν εκτός από
τις εκτάσεις που προστατεύονται ως προς τη µορφή
τους από το Σύνταγ�α και τη δασική νο�οθεσία και τις
λοιπές εκτάσεις, για τις οποίες ισχύει επίσης το �αχητό
τεκ�ήριο κυριότητος του Δη�οσίου και διαχειρίζονται α-
πό τη δασική υπηρεσία («χορτολιβαδικές») ως δη�όσιες,
προκει�ένης της αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού τους
καθεστώτος, �ε λυ�ένο το θέµα της κρίσης τού χαρακτή-
ρα τους ως «χορτολιβαδικών».
Επιπλέον, �ε την ανάρτηση τού δασικού χάρτη παύει η

ισχύς του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και οι Επιτροπές Ε-
πίλυσης Δασικών Αµφισβητήσεων τού άρθρου 10 τού ιδί-
ου νόµου είναι αναρµόδιες για την εξέταση θεµάτων,
που ανάγονται στο χαρακτηρισµό των εκτάσεων κατά τη
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου 14. Συνεπώς, εκλείπει η
δυνατότητα χαρακτηρισµού των «χορτολιβαδικών εκτά-

43



σεων». Παράλληλα, ο πολίτης ο οποίος υπέβαλε αντιρ-
ρήσεις κατά τού περιεχοµένου τού αναρτηθέντος δασι-
κού χάρτη στις προβλεπόµενες επιτροπές, είναι εγκλω-
βισµένος στις περιπτώσεις των εκτάσεων που κρίθηκε
µεν ότι δεν συµπεριλαµβάνονται στο δασικό χάρτη (ως
µη δασικές), αλλά είτε από το σκεπτικό των αποφάσεων
είτε από την �ορφή τους προκύπτει ότι αποτελούν χορ-
τολιβαδικές εκτάσεις. Άρα, οδηγείται σε ατέρµονες διοι-
κητικές ή δικαστικές εµπλοκές, µε αποτέλεσµα την απα-
ξίωση των διαδικασιών και την αναξιοπιστία τής διοίκη-
σης.
Επίσης�φαίνεται ότι οι εκτάσεις αυτές αποτελούν, επί-

σης, θεµατικό αντικείµενο του Δασολογίου εµφανιζόµε-
νες στο «περιθώριο των µερίδων» αυτού, κατά την κα-
τάρτισή του, που έχει σαν βάση τον κυρωµένο δασικό
χάρτη.
Πέραν των ανωτέρω, επιση�αίνεται ότι µε την ανάρτη-

ση του δασικού χάρτη, συµπεριλαµβανοµένων των «χορ-
τολίβαδων», επιτυγχάνεται οικονοµία ενός σταδίου κα-
τάρτισης του δασικού χάρτη, αφού είναι ήδη έτοιµος ως
«Πρόσφατος Ορθοφωτοχάρτης» σύµφωνα µε τις τεχνι-
κές προδιαγραφές και, συνεπώς, δεν απαιτείται νέα κω-
δικαρίθµηση, τοπολογία και βάση δεδοµένων του αναρ-
τού�ενου δασικού χάρτη.
Περαιτέρω, µε την παράγραφο Α του άρθρου 153 του

σχεδίου νόµου τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρ-
θρου 13 του ν. 3889/2010 και ειδικότερα απαλείφονται α-
πό αυτήν τα προστεθέντα µε το νόµο 4280/2014 εδάφια
περί µη χαρακτηρισµού ως δασικών και µη κήρυξης ως α-
ναδασωτέων, των εκτάσεων, των απολύτως αναγκαίων
για την εφαρµογή νόµιµης οικοδοµικής αδείας, εκδοθεί-
σας προ του 1975. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν άµε-
ση σχέση µε τις διέπουσες την κατάρτιση των δασικών
χαρτών ρυθµίσεις του άρθρου 13, ενώ η διερεύνηση των
τιθέµενων µε αυτές ζητηµάτων (ύπαρξη οικοδοµικών α-
δειών προ του 1975, προσδιορισµός της αναγκαίας για
την εφαρµογή τους επιφάνειας), η οποία µπορεί να λά-
βει σε κάθε περίπτωση χώρα µετά την κύρωση του χάρ-
τη, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 3889/2010, κατά το
πρότερο στάδιο της κατάρτισης αυτού, θα προκαλέσει
καθυστέρηση στην σχετική διαδικασία µε συνέπεια τη µη
τήρηση του χρονοδιαγράµµατος για την κύρωση τους
και την αύξηση της απαιτούµενης σχετικής δαπάνης. Για
τους ανωτέρω λόγους οι προρρηθείσες διατάξεις εντάσ-
σονται µε το άρθρο 154 του παρόντος νόµου, στο άρθρο
3 του ν. 998/1979, στο οποίο καθορίζεται το πεδίο εφαρ-
µογής της δασικής νοµοθεσίας, ρύθµιση η οποία είναι
ορθότερη από νοµοτεχνική άποψη.
Πέραν των ανωτέρω, µε το τροποποιούµενο άρθρο 13

του ν. 3889/2010 επαναφέρεται στην Διεύθυνση Δασών
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης η αρµοδιότητα για την
κατάρτιση του δασικού χάρτη και την εκτέλεση όλων
των εργασιών έως την κύρωση του, η οποία µε το ν.
4164/2013 είχε υπαχθεί στην εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε.. Επί-
σης προβλέπεται, προκειµένης της επιτάχυνσης της
σχετικής διαδικασίας, η υποβολή, εντός προθεσµίας δύο
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εκ
µέρους της Διεύθυνσης Δασών σχετικής πρότασης για
την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών συνοδευόµενης α-
πό χρονοδιάγραµµα στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και η έ-
γκριση αυτής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης των ανωτέρω ερ-
γασιών από τη Διεύθυνση Δασών, προβλέπεται η εκτέλε-

ση τους από την ΕΚΧΑ Α.Ε. µε αναθέσεις σε ιδιωτικά
γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών, επί τη βάσει όµως
σχεδιασµού και προγραµµατισµού εκπονούµενου - επί τη
βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, καθοριζόµενων στο Νό-
µο - σε συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και ε-
γκρινόµενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας.
Σε περίπτωση εκτέλεσης των εργασιών από ανάδοχο,

κατόπιν ανάθεσης από την ΕΚΧΑ Α.Ε., καθιερώνεται η
συµµετοχή στην επίβλεψη της σύµβασης και υπαλλήλων
του Τµήµατος Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Δι-
εύθυνσης Δασών, οριζοµένων µε απόφαση του Προϊστα-
µένου αυτής. Ακόµη προβλέπεται η άµεση, µετά την θε-
ώρηση του δασικού χάρτη, ανάρτηση αυτού και η λει-
τουργία ειδικού δικτυακού τόπου στον οποίο αναρτάται
ο θεωρηµένος δασικός χάρτης και ο συνοπτικός κατάλο-
γος µε τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των αντιρρήσεων
κατ’ αυτού. Στον ειδικό διαδικτυακό τόπο υποβάλλονται
ηλεκτρονικά οι αντιρρήσεις και τηρείται ο οριστικός κυ-
ρωµένος δασικός χάρτης. Περαιτέρω προβλέπεται η
συµµετοχή προσωπικού από τις λοιπές υπηρεσίες της Α-
ποκεντρω�ένης Διοίκησης (κυρίως Δασαρχεία), προκει-
µένης της υποστήριξης και της επίσπευσης του έργου
της κατάρτισης των δασικών χαρτών. Επίσης, λαµβάνε-
ται µέριµνα για την, κατά παρέκκλιση των κείµενων δια-
τάξεων, δυνατότητα πρόσληψης εποχιακού ή µε σύµβα-
ση έργου προσωπικού προς υποστήριξη του ανωτέρω
έργου.
Πέραν των ανωτέρω µε το τροποποιούµενο άρθρο 15

του ν. 3889/2010 διευρύνονται, προκειµένης της εναρµό-
νισης της ρύθµισης µε το νέο άρθρο 13, οι περιπτώσεις
υποβολής αντιρρήσεων, µε την πρόβλεψη έγερσης αυ-
τών και στην περίπτωση των χορτολιβαδικών και των
βραχωδών εκτάσεων, οι οποίες πλέον περιλαµβάνονται
στο δασικό χάρτη, µαζί µε τις δασικές. Επίσης, αναφορι-
κά µε την επίκληση µε�πράγµατου δικαιώµατος, προς α-
πόδειξη του εννόµου συµφέροντος για την υποβολή α-
ντιρρήσεων, αποσαφηνίζεται ότι αυτή είναι αναγκαία, σε
περίπτωση που ο υποβάλλων τις αντιρρήσεις διαφωνεί
µε το δασικό εν γένει χαρακτήρα των εκτάσεων, που πε-
ριλα�βάνονται στο δασικό χάρτη και όχι όταν προσβάλ-
λεται η παράλειψη περιέλευσης σε αυτόν έκτασης ως
δασικής, αναγνωριζοµένου στην τελευταία περίπτωση
εννόµου συµφέροντος σε ευρύτατο κύκλο προσώπων,
κατ’ επίκληση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώ-
µατος στο περιβάλλον, ειδικότερη έκφανση του οποίου
αποτελεί και το δικαίωµα ασκήσεως ενδίκων µέσων. 
Στο τροποποιούµενο άρθρο 16 του ν. 3889/2010 καθο-

ρίζεται η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων ηλεκτρονικά
στον ειδικό δικτυακό τόπο του νέου άρθρου 13 του ν.
3889/2010. 
Περαιτέρω µε το τροποποιούµενο άρθρο 17 του ν.

3889/2010 επιτυγχάνεται η θεώρηση και κύρωση του δα-
σικού χάρτη, ως προς το µεγαλύτερο µέρος της περιο-
χής που αναρτήθηκε και για το οποίο δεν υποβλήθηκαν
αντιρρήσεις, σε σαφώς καθορισµένο και σύντο�ο χρόνο
από το πέρας της υποβολής αντιρρήσεων. 
Πέραν των ανωτέρω µε το παρόν σχέδιο νόµου τροπο-

ποιούνται οι διέπουσες τη λειτουργία των Επιτροπών Ε-
ξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) διατάξεις του άρθρου
18 του ν. 3889/2010. Ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα
προσαρ�ογής των διαγραµµάτων των πράξεων χαρακτη-
ρισµού και των αναδασωτέων στην ορθή τους θέση, λό-
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γω ακριβέστερου χαρτογραφικού υπόβαθρου και προκει-
µένης της συ�βατότητα τους µε τα τεχνικά στοιχεία των
κτη�ατογραφήσεων. Επίσης, σε περίπτωση µη περιέλευ-
σης στο δασικό χάρτη, κατά την κατάρτιση του, στοιχεί-
ων όπως πράξεις χαρακτηρισµού, κηρύξεις εκτάσεων ως
αναδασωτέων, σχέδια πόλης, κλήροι κ.λ.π., παρέχεται η
δυνατότητα συµπλήρωσης του χάρτη µε τα εν λόγω
στοιχεία, ακόµη και µετά την αρχική κύρωσή του, κατό-
πιν σχετικής απόφασης της αρµόδιας ΕΠ.Ε.Α. Στην ανω-
τέρω περίπτωση ο επισπεύδων πολίτης δεν βαρύνεται �ε
την καταβολή τού προβλεποµένου τέλους τής αντίρρη-
σης. Νοµικά και τεχνικά ζητή�ατα που ανακύπτουν κατά
το στάδιο της εξέτασης των αντιρρήσεων, προωθούνται
στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και στο Τεχνικό
Συ�βούλιο Δασών, για την κατά προτεραιότητα επίλυσή
τους. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζο-
νται θέµατα ιδιοκτησίας, παρά µόνο στο µέτρο που αυτό
είναι αναγκαίο για την απόδειξη του εννόµου συµφέρο-
ντος, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώµατα του Δηµο-
σίου ή ιδιωτών. Επίσης, χάριν της διαφάνειας της διαδι-
κασίας, προβλέπεται µετά την ολοκλήρωση της εξέτα-
σης των αντιρρήσεων, η δηµοσιοποίηση αυτών µε ανάρ-
τησή τους στο διαδίκτυο σε ειδικούς χώρους τού Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης, της εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.» και στον ειδι-
κό δικτυακό τόπο του νέου άρθρου 13 του ν. 3889/2010. 
Σύµφωνα µε το τροποποιούµενο άρθρο 19 του ν.

3889/2010, µετά την διόρθωση του δασικού χάρτη, σύµ-
φωνα µε τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α., ούτος κυρώνεται ε-
ντός καθορισµένου χρόνου στο σύνολό του και έχει πλέ-
ον πλήρη αποδεικτική ισχύ ενώπιον κάθε διοικητικής ή
δικαστικής αρχής. Με αυτό τον τρόπο παύουν οι αµφι-
σβητήσεις σχετικά µε το χαρακτήρα των υπαγοµένων
στη δασική νοµοθεσία εκτάσεων. Σε κάθε περίπτωση πα-
ρέχεται η δυνατότητα προσφυγής κατά της πράξης κύ-
ρωσης του δασικού χάρτη ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας, νοµιµοποιούµενου και του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, προς άσκηση αιτήσεως ακυ-
ρώσεως κατά της παράλειψης περιέλευσης στο δασικό
χάρτη δασικής εν γένει έκτασης. 
Το αντικείµενο του δασικού χάρη δεν δύναται να είναι

στατικό, δεδοµένου ότι σε αυτόν περιλαµβάνονται οι δα-
σικές εν γένει εκτάσεις, οι οποίες αποτελούν δυναµικά
οικοσυστήµατα. Ως εκ τούτου µε το τροποποιούµενο άρ-
θρο 20 προβλέπεται η δυνατότητα αναµόρφωσης του
δασικού χάρτη, µετά την κύρωση του, µε την προσθήκη ή
την διαγραφή εκτάσεων, οι οποίες θα υπαχθούν ή θα πά-
ψουν να υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του
δασικού νόµου µε πράξεις των αρµοδίων οργάνων, που
εκδίδονται κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας (ό-
πως κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων για προστατευ-
τικούς λόγους ή για λόγους υγιεινής ή εξωραϊσµού του
τοπίου, δάσωση εκτάσεων σε αντικατάσταση εκείνων
των οποίων ενεκρίθη η µεταβολή του προορισµού, κατ’
εφαρµογή του Στ Κεφαλαίου του ν. 998/1979, όπως ι-
σχύει, διοικητική ανάκληση πράξης κηρύξεως έκτασης
ως αναδασωτέας, λόγω εκδόσεως της κατά πλάνη περί
τα πράγµατα, αναγνώριση ως ιδιωτικών, πρώην αγροτι-
κών εκτάσεων που σήµερα φέρουν µορφή δασικής έκτα-
σης). 
Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόµενο, κατά την κατάρτιση

του δασικού χάρτη, να µην έχουν συµπεριληφθεί σε αυ-
τόν εν ισχύ πράξεις της Διοίκησης (όπως τελεσίδικες
πράξεις χαρακτηρισµού, αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων

ως αναδασωτέων, σχέδια πόλης, κλήροι κ.λ.π.) λόγω µη
αποστολής τους από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες
(πολεοδοµικές υπηρεσίες, δασαρχεία κ.λ.π.), µε αποτέ-
λεσµα την µη απεικόνιση των ως άνω στοιχείων στους
δασικούς χάρτες, κατά την ανάρτησή τους, αλλά και µε-
τά την κύρωση τους, κατά το τµήµα αυτών, ως προς το ο-
ποίο δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Με την προτεινόµε-
νη ρύθµιση περί αναµόρφωσης του δασικού χάρτη µετά
την κύρωση του, παρέχεται η δυνατότητα περιέλευσης
των ως άνω στοιχείων σε αυτόν, κατόπιν προσκοµίσεως
τους από τους ενδιαφερόµενους πολίτες ή αποστολής
τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες, είτε στο στάδιο της α-
νάρτησης, είτε καθ΄ο χρόνο λειτουργεί η ΕΠ.Ε.Α. για
την εξέταση των υποβληθεισών αντιρρήσεων στο υπό-
λοιπο (µη κυρωµένο) τµήµα τού δασικού χάρτη. 
Επίσης προκειµένης της προάσπισης των δικαιωµάτων

τού Ελληνικού Δηµοσίου αλλά και των πολιτών, προβλέ-
πεται, ως προς τις περιληφθείσες στον κυρωµένο δασικό
χάρτη δασικές εν γένει εκτάσεις, η έκδοση σχετικού πι-
στοποιητικού περί του δασικού ή χορτολιβαδικού χαρα-
κτήρα αυτών και η επισύναψη του εν λόγω πιστοποιητι-
κού στις αφορώσες τις ως άνω εκτάσεις µεταβιβαστικές
δικαιοπραξίες. 
Με το τροποποιούµενο άρθρο 21 του ν. 3889/2010 πα-

ρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για την έκδοση αποφάσεων προκειµένης
της ρύθµισης των ειδικών τεχνικών, διαδικαστικών, διοι-
κητικών και λοιπών θε�άτων που αφορούν την κατάρτι-
ση, ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών.
Επίσης µε το παρόν σχέδιο νόµου αναδιατυπώνεται η

διάταξη του άρθρου 22 του ν. 3889/2010 και προβλέπε-
ται η κατάθεση του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσε-
ων σε λογαριασµό της εταιρείας Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., που τηρεί-
ται σε οποιοδήποτε νοµίµως λειτουργούν πιστωτικό ί-
δρυµα της ηµεδαπής, κατά τα ειδικώς οριζόµενα στη
σχετική απόφαση. Τα ποσά από την είσπραξη του ανωτέ-
ρω τέλους εγγράφονται στον προϋπολογισµό της εται-
ρείας, σε ειδικό κωδικό και διατίθενται αποκλειστικά για
την κάλυψη της δαπάνης κατάρτισης έως και κύρωσης
των δασικών χαρτών, σε όποιον φορέα εκτελεί τις εργα-
σίες των άρθρων 13-19.
Πέραν των ανωτέρω µε τα τροποποιούµενα άρθρα 23

και 24 του ν. 3889/2010, σκοπείται η απεµπλοκή της δια-
δικασίας ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών
από τα προβλήµατα πολεοδοµικής φύσεως, που σχετίζο-
νται µε την νοµιµότητα έγκρισης ή ακόµα και µε την ίδια
την απουσία έγκρισης των σχεδίων πόλης ή οικισµών
της χώρας µας. 
Τα προβλήµατα αυτά, είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε

την επί σειρά ετών έλλειψη χωροταξικού και πολεοδοµι-
κού σχεδιασµού, που οδήγησε στο γεγονός, χιλιάδες οι-
κισµοί στην χώρα µας που αποτελούν συγκροτηµένα οι-
κιστικά σύνολα προ του 1923 και που από τότε δοµού-
νται µε συγκεκριµένες πολεοδοµικές διατάξεις, να στε-
ρούνται πολεοδοµικού σχεδίου και κατ’ επέκταση νόµι-
µης έγκρισης. 
Οι οικισµοί αυτοί δεν ακολούθησαν κατά την οριοθέτη-

ση τους την διαδικασία που προβλέπεται από τις διατά-
ξεις των Π.Δ. της 1-12-79 (Δ 693) της 13-3-81 (Π.Δ. 138
Δ) ή της 3-5-85 (181 Δ) σύµφωνα µε τις οποίες για την ο-
ριοθέτηση τους, ελέγχεται εκτός των άλλων (αρχαιολο-
γία, γη υψηλής παραγωγικότητας, περιοχές προστασίας
της φύσης, ρέµατα, αιγιαλοί κλπ.), ο δασικός χαρακτή-
ρας και η τυχόν ύπαρξη δασικών εκτάσεων µέσα στους
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οικισµούς. 
Η διαδικασία οριοθέτησης των οικισµών, σύµφωνα µε

τις απαιτήσεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, είναι µια
χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί και γενναία χρηµατο-
δότηση. Είναι µια διαδικασία που είχε τελµατώσει για
πολλά χρόνια στο Υπουργείο. Το τελευταίο διάστηµα έ-
χει δροµολογηθεί µια προσπάθεια αντιµετώπισης του ζη-
τήµατος οριοθέτησης και επέκτασης των οικισµών και έ-
χει ήδη ξεκινήσει µε την σύσταση ειδικής επιτροπής µε
την συµµετοχή εξειδικευµένων στελεχών αλλά και εκ-
προσώπων του τεχνικού κόσµου (Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ, Σύλλογος
Τοπογράφων µηχανικών, Σύλλογος πολεοδόµων, Σύλλο-
γος χωροτακτών µηχανικών και περιφερειακής ανάπτυ-
ξης).
Η ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών δεν εί-

ναι σκόπιµο, να εµπλακεί µε αυτή την διαδικασία της ο-
ριοθέτησης. 

Αυτό το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε τα τροποποιού-
µενα άρθρα 23 και 24 του ν.3889/2010, όπου στην ουσία
εισάγεται µια διαδικασία κατά την οποία δηµιουργούνται
διαφορετικές διαδικασίες, για την ανάρτηση και κύρωση
των δασικών χαρτών. 
Ειδικότερα σύµφωνα µε το τροποποιούµενο άρθρο 23

του ν.3889/2010, οι πολεοδοµίες αποτυπώνουν µε πορ-
τοκαλί χρώµα, τους οικισµούς για τους οποίους έχει α-
κολουθηθεί η νόµιµη διαδικασία και έχουν εγκεκριµένα
και έγκυρα σχέδια, µε κίτρινο χρώµα τους οικισµούς προ
του 23, για τους οποίους, είτε δεν υπάρχει καθόλου σχέ-
διο, είτε δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία έγκρισης
τους, όπως προβλέπεται στα ΠΔ του 79, 81 και 85, όπως
προαναφέρθηκε, και µε ιώδες χρώµα το περίγραµµα των
οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις ως άνω
α) και β) κατηγορίες.
Για τις περιοχές µε πορτοκαλί χρώµα δεν καταρτίζεται

δασικός χάρτης, αφού ο έλεγχος για τον δασικό τους
χαρακτήρα έχει διενεργηθεί κατά την διαδικασία οριοθέ-
τησης των οικισµών, καθώς και κατά την διαδικασία έ-
γκρισης των πολεοδοµικών σχεδίων για τα σχέδια πό-
λης.
Για τις περιοχές µε κίτρινο χρώµα, ακολουθείται η δια-

δικασία που προβλέπεται στο τροποποιούµενο άρθρο 24
του ν.3889/2010, αφού απαιτείται χρονοβόρος έλεγχος,
καθόσον θα πρέπει να ελεγχθεί ο δασικός τους χαρακτή-
ρας και η ύπαρξη δασικών εκτάσεων, λαµβάνοντας όµως
υπόψη το γεγονός ότι έχουν δοµηθεί νόµιµα µε εκδοθεί-
σες οικοδοµικές άδειες από τις αρµόδιες πολεοδοµικές
υπηρεσίες.
Για τις περιοχές αυτές, δεν αναρτάται δασικός χάρτης

κατά το άρθρο 14 του ν.3889/2010, ώστε να µην συµπα-
ρασύρει και καθυστερήσει την διαδικασία κύρωσης για
τις υπόλοιπες περιοχές, αλλά εφαρµόζεται το άρθρο 24
του ν. 3889/2010.
Οµοίως, δεν αναρτάται δασικός χάρτης για τις περιο-

χές µε ιώδες χρώµα. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν.3889/2010, η δασική υ-

πηρεσία µέσα σε διάστηµα 5 µηνών, εντοπίζει τις περι-
πτώσεις των οικισµών στις οποίες τυχόν έχουν συµπερι-
ληφθεί δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Για τις περιοχές
αυτές, επιλαµβάνεται ειδική επιτροπή όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου. Έργο της επιτροπής εί-
ναι µέσα σε διάστηµα 8 µηνών (µε δυνατότητα παράτα-
σης 4 µηνών), η εξέταση και ο έλεγχος όλων των δεδο-
µένων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης, όπου θα κατα-

γράφεται τεκµηριωµένα, η διερεύνηση των αίτιων µετα-
βολής της δασικής µορφής όπως:
α) Η νόµιµη αλλαγή χρήσης,σύµφωνα µε τις οικείες

διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας περί επιτρεπτών ε-
πεµβάσεων
β) Η νόµιµη αλλαγή χρήσης,σύµφωνα µε τις διατάξεις

της εποικιστικής νοµοθεσίας
γ) Η παράνοµη αλλαγή χρήσης, η κήρυξη της περιοχής

ως αναδασωτέας, η πρόσκληση αποµάκρυνσης αυθαίρε-
των κατασκευών, η απόφαση κατεδάφισης και τυχόν
πρωτόκολλα κατεδάφισης
δ) η υπάρχουσα δόµηση και η εξέταση και ο έλεγχος,

όλων των δεδοµένων όπως ο αριθµός των νόµιµων οικο-
δοµικών αδειών που έχουν εκδοθεί, ο χρόνος έκδοσης
τους, τα νοµίµως υφιστάµενα κτίσµατα προ του 55, τα
δηλωµένα µε τον ν.4178/2013, εγκρίσεις Γενικών πολεο-
δοµικών Σχεδίων, ΣΧΟΑΑΠ, ΖΟΕ, εγκρίσεις ρυµοτοµικών
σχεδίων, εγκρίσεις κατά παρέκκλιση όρων δόµησης, πο-
λεοδοµικές µελέτες επεκτάσεων κλπ.
ε) Κάθε στοιχείο που έλαβαν υπόψη τους οι πολεοδο-

µικές υπηρεσίες, η άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, προκειµέ-
νου να χορηγήσουν οικοδοµικές άδειες, η να εκδώσουν
τυχόν άλλες πράξεις.
Η έκθεση αυτή δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά και µέσα

σε διάστηµα 2 µηνών, υποβάλλονται αντιρρήσεις, οι ο-
ποίες κρίνονται από τις ΕΠΕΑ του οικείου δασικού χάρτη
του άρθρου 18 του παρόντος. Η ανωτέρω διαδικασία δεν
αναστέλλει την διαδικασία προόδου του δασικού χάρτη
για τις υπόλοιπες περιοχές που περιλαµβάνει.

Άρθρο 154

Με το άρθρο 154 του σχεδίου νόµου τροποποιούνται
λοιπές διατάξεις, κυρίως της δασικής νοµοθεσίας, όπως
οι περί δασολογίου διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
3208/2003. Ειδικότερα, η σύνταξη του Δασολογίου απο-
τελεί έργο ιδιαιτέρων απαιτήσεων, ευρύτερο του δασι-
κού χάρτη. Ως εκ τούτου η προβλεπόµενη από το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο προθεσµία για την ολοκλήρωση του εί-
ναι ανέφικτο να τηρηθεί. Επιπλέον, κρίνεται ότι πρέπει
να αποσαφηνιστεί η επιτελική αρµοδιότητα της κατάρτι-
σής του, η οποία δεν �µπορεί να ανήκει αλλού παρά στις
Κεντρικές Δασικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος), λόγω της προφανούς
εµπειρίας και της γνώσης στο χειρισ�ό του ως άνω αντι-
κειµένου. Επίσης, διατηρείται η Επιτροπή Δασολογίου
Περιφερειακής Ενότητας, η σύσταση και η λειτουργία
της οποίας στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση, προ-
βλέφθηκε µε το ν. 4164/2013 (άρθρο 7 παρ. 14), για την
επίλυση θεµάτων τής κατ’ άρθρο 3 ν. 998/1979 κατηγο-
ριοποίησης των δασικών εν γένει εκτάσεων του δασικού
χάρτη,�µέχρι τη σύνταξη του Δασολογίου. Συµπληρωµα-
τικά, για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της υλοποίησης
του έργου κατάρτισης του Δασολογίου, προβλέπεται η
δυνατότητα ανάθεσής αυτού ή τµηµάτων του σε ιδιωτι-
κά, �µελετητικά γραφεία δασολόγων, υπό την επίβλεψη
της δασικής υπηρεσίας. 
Με την παράγραφο 11 του άρθρου 154 του σχεδίου

νόµου καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του
Ν.3127/2003 και αναδιατυπώνονται οι παράγραφοι 1 και
2. Ειδικότερα, αφαιρείται η προϋπόθεση του εµβαδού
των 2.000 τ.µ στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ακινήτου
νέµεται το ακίνητο µε νόµιµο τίτλο µε επαχθή αιτία, η ο-
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ποία παραµένει µόνο στην δεύτερη περίπτωση, σύµφω-
να µε την οποία ο νοµέας νέµεται το ακίνητο χωρίς νόµι-
µο τίτλο µε επαχθή αιτία. 
Με την παράγραφο 12 του άρθρου 154 του σχεδίου

νόµου αντικαθίσταται στο άρθρο 2 παρ.2 Ν. 2308/1995 η
φράση «αρµόδια Διεύθυνση Δασών» µε τη φράση «αρ-
µόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δηµοσίου», καθόσον
σκοπείται σε περιοχές ενταγµένες στο σχέδιο πόλεως
να καταλαµβάνει η επίµαχη διάταξη και τις υπηρεσίες, οι
οποίες καθίστανται, λόγω του οικιστικού χαρακτήρα των
περιοχών αυτών καθ’ ύλην αρµόδιες για τη λήψη των εν
θέµατι στη διάταξη στοιχείων από την εταιρεία «ΕΚΧΑ
Α.Ε.».
Βασική τοµή της εν θέµατι τροπολογίας είναι η απαλ-

λαγή του Δηµοσίου όχι µόνο από την υποβολή δήλωσης,
ως ίσχυε µέχρι τώρα, αλλά και από την υποβολή ένστα-
σης ή αίτησης διόρθωσης στις περιπτώσεις που ορίζο-
νται περιοριστικά στο άρθρο 23 παρ.2 εδ. Α΄ του ν.
3889/2010, το οποίο είναι αναγκαίο για τους ίδιους λό-
γους για τους οποίους δεν είναι απαραίτητη η υποβολή
δήλωσης. Εκτιµήθηκε συγκεκριµένα ότι µε τον τρόπο αυ-
τό εµποδίζεται η αναίτια οικονοµική και διοικητική επιβά-
ρυνση των αρµοδίων υπηρεσιών µε τη διαχείριση ενστά-
σεων ή αιτήσεων διόρθωσης για περιπτώσεις του εδαφί-
ου α του άρθρου 23 του ν. 3889/2010.

Άρθρο 155

Στο άρθρο 155 του σχεδίου νόµου περιλαµβάνονται οι
αναγκαίες µεταβατικές διατάξεις για την προσαρµογή
των ήδη υφισταµένων δασικών χαρτών στις διατάξεις
των τροποποιούµενων άρθρων του ν. 3889/2010. Περαι-
τέρω περιέχεται ειδική ρύθµιση ως προς τους δασικούς
χάρτες Άστρους και Δολιανών Αρκαδίας, οι οποίοι αναρ-
τήθηκαν και δεν πρόλαβαν να κυρωθούν, λόγω τής ψήφι-
σης του νό�ου 3208/2003, που τροποποίησε διατάξεις
των νό�ων 998/1979 και 2664/1998, κατ’ εφαρµογή των
οποίων είχαν καταρτιστεί οι εν λόγω δασικοί χάρτες. Με
τη διάταξη αυτή προβλέπεται η συ�πλήρωση και επικαι-
ροποίησή τους σύ�φωνα �ε τις νέες διατάξεις, προκει�έ-
νης της κύρωσής τους. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 156

Τροποποίηση των διατάξεων περί ελεγκτών δόµησης
Με το νόµο 4030/2011 (Α΄249) ρυθµίστηκαν µεταξύ

άλλων ζητήµατα που αφορούν στις αρ�οδιότητες, την
οργάνωση και λειτουργία του Μητρώου Ελεγκτών Δό�η-
σης καθώς και ως προς τη διαδικασία επιβολής κυρώσε-
ων κατά των µηχανικών ή επιβλεπόντων µηχανικών. Με
τις προτεινόµενες διατάξεις επιδιώκεται η αναµόρφωση
του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου, λαµβάνοντας υπό-
ψη την εµπειρία από την πρακτική εφαρµογή των διατά-
ξεων του ως άνω νόµου.
Με την παράγραφο Α τροποποιείται το άρθρο 7 του

νόµου 4030/2011 σε σχέση µε τη διαδικασία επιβολής δι-
οικητικών κυρώσεων κατά των µηχανικών ή επιβλεπό-
ντων µηχανικών. Με τη διάταξη αυτή σκοπείται περιορι-
σµός του διοικητικού βάρους του Εποπτικού Συµβουλίου
καθώς προηγείται η σχετική εξέταση της υπόθεσης απο-
κεντρωµένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, από συλλο-

γικό όργανο, το αρµόδιο Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θε-
µάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ). Οι ελεγκτές δό-
µησης και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών δόµησης απο-
στέλλουν κάθε παράβαση που υποπίπτει στην αντίληψή
τους προς έλεγχο στο αρµόδιο ΣΥΠΟΘΑ, το οποίο κατό-
πιν µελέτης του φακέλου της υπόθεσης, βεβαιώνει την
τελεσθείσα παράβαση και αποστέλλει εν συνεχεία τον
φάκελο στο Εποπτικό Συµβούλιο το οποίο εισηγείται
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις κυρώ-
σεις που θα επιβληθούν. 
Με την παράγραφο Β αντικαθίσταται το άρθρο 10 του

νόµου 4030/2011 και πλέον η ιδιότητα του ελεγκτή δό-
µησης αποκτάται µε την εγγραφή του στο σχετικό Μη-
τρώο Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, απλοποιώντας τη σχετική διαδικα-
σία. 
Με την παράγραφο Γ αντικαθίσταται το άρθρο 12 του

νόµου 4030/2011 και προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις
για την εγγραφή του ενδιαφερόµενου µηχανικού που έ-
χει δικαίωµα εκπόνησης µελέτης ή επίβλεψης κτιριακών
έργων στο Μητρώο ελεγκτών δόµησης. Ειδικότερα, ε-
ξειδικεύονται οι προϋποθέσεις απόκτησης της άδειας ε-
λεγκτή δόµησης, µε ιδιαίτερη πρόβλεψη για τρεις ξεχω-
ριστές κατηγορίες του σχετικού Μητρώου όπου εγγρά-
φονται οι ενδιαφερόµενοι ανάλογα µε την επαγγελµατι-
κή τους εµπειρία και το πτυχίο τους. Παράλληλα καταρ-
γούνται οι προβλεπόµενες εξετάσεις, έτσι ώστε συνολι-
κά να προκύπτει απλούστευση της διαδικασίας µε απαλ-
λαγή διοικητικού βάρους των αρµοδίων υπηρεσιών και
παράλληλα εξασφάλιση ποιότητας και οµαλότητας των
απαιτούµενων ελέγχων εργασιών δόµησης µε τη διεύ-
ρυνση του µητρώου ελεγκτών δόµησης. Η εν λόγω διεύ-
ρυνση του µητρώου κρίνεται επιπροσθέτως σκόπιµη µε
δεδοµένο ότι οι µηχανικοί οι οποίοι έχουν δικαίωµα εκ-
πόνησης µελέτης ή επίβλεψης κτιριακών έργων έχουν
αυτοδικαίως ούτως ή άλλως τα απαραίτητα επαγγελµα-
τικά εχέγγυα για την διεκπεραίωση ελέγχων δόµησης.
Με Υπουργική Απόφαση θα ρυθµιστεί κάθε ζήτηµα που
αφορά στην τήρηση του Μητρώου και την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου, όπως για παράδειγµα υποβοηθητικές
κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε τη διαδικασία διε-
νέργειας ελέγχου από τους ελεγκτές. 
Με την παράγραφο Δ αντικαθίσταται το άρθρο 14 του

νόµου 4030/2011 και καθορίζεται η διαδικασία τήρησης
του Μητρώου υπό �µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµέ-
νων, η οποία τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Η εγγραφή στο µητρώο έχει διάρκεια πέντε
(5) έτη, ωστόσο ο ενδιαφερόµενος µηχανικός µπορεί µε
ηλεκτρονική αίτησή του να ζητά την παράταση της εγ-
γραφής του για περαιτέρω χρονικά διαστήµατα διάρκει-
ας πέντε (5) ετών κάθε φορά.
Με την παράγραφο Ε αντικαθίσταται το άρθρο 17 του

ν. 4030/2011 ως προς τη σύνθεση του Εποπτικού Συµ-
βουλίου. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις είναι αναγκαίες,
µετά τις τροποποιήσεις στο Οργανόγραµµα των Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε
το Π.Δ 100/2014 (Α΄ 167 ) και κυρίως µε την κατάργηση
θέσεων ευθύνης, υπηρεσιών και Ειδικών Γραµµατειών.
Επί πλέον κρίνεται απαραίτητη η εκπροσώπηση στο Συµ-
βούλιο και της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ µε τη συµµετοχή ενός πτυχιού-
χου µηχανικού, εκπροσώπου της, µε εµπειρία σε θέµατα
πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του, κατ’ αναλογία µε
την εκπροσώπηση του Τ.Ε.Ε., λαµβάνοντας υπόψη τα ε-
παγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών και των δύο
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φορέων. 
Με την παράγραφο ΣΤ τροποποιείται το άρθρο 31 του

ν. 4030/2011 και προστίθεται νέο εδάφιο ε στις αρµοδιό-
τητες του Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφι-
σβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), ήτοι η διερεύνηση των παραβά-
σεων της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόµου
4030/2011, σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία επιβολής διοι-
κητικών κυρώσεων στους µηχανικούς και επιβλέποντες
µηχανικούς που εισάγεται µε το ως άνω άρθρο 7 του νό-
µου 4030/2011, ως αυτό τροποποιείται µε τον παρόντα
νόµο.
Με την παράγραφο Ζ τροποποιείται η περίπτωση δ του

άρθρου 32 του νόµου 4030/2011, ούτως ώστε ο εκπρό-
σωπος του ΤΕΕ που συµµετέχει στο Συµβούλιο Πολεο-
δοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) να επι-
λέγεται από τους εγγεγραµµένους στην κατηγορία ΙΙΙ
του Μητρώου Ελεγκτών του άρθρου 12 του νόµου
4030/2011, ήτοι από µηχανικούς µε σηµαντική επαγγελ-
µατική εµπειρία. 
Με την παράγραφο Η προβλέπονται µεταβατικές δια-

τάξεις. Ειδικότερα, µε την πρώτη παράγραφο ορίζεται ό-
τι µέχρι την δηµιουργία και οργάνωση του νέου Μητρώ-
ου Ελεγκτών Δόµησης σύµφωνα µε τις προτεινόµενες
ρυθµίσεις, παραµένει σε ισχύ το υφιστάµενο µέχρι την
29η Μαρτίου 2016 Μητρώο. Συνεπώς παρατείνεται η ι-
σχύς όλων των υφιστάµενων µέχρι την 29η Μαρτίου α-
δειών ελεγκτών δόµησης µέχρι την έκδοση της Υπουργι-
κής Απόφασης µε την οποία θα διαπιστώνεται η οργάνω-
ση του νέου µητρώου Ελεγκτών δόµησης. Με τη δεύτε-
ρη παράγραφο ορίζεται ότι για τις υποθέσεις που έχει
ξεκινήσει µέχρι την έκδοση του παρόντος η διαδικασία
επιβολής κυρώσεων από το Εποπτικό Συµβούλιο δεν
χρειάζεται να ακολουθηθεί η νέα διαδικασία της διέλευ-
σης της υπόθεσης µέσω του Συµβουλίου Πολεοδοµικών
Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), αλλά αρκεί η ε-
ξέταση της υπόθεσης από το Σώµα Επιθεώρησης Περι-
βάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο και
θα διαβιβάσει στο Εποπτικό Συµβούλιο τις εκκρεµείς υ-
ποθέσεις. 

Άρθρο 157 
Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Με την πρώτη παράγραφο του προτεινόµενου άρθρου
εισάγονται οι αναγκαίες νοµοθετικές τροποποιήσεις στο
άρθρο 42 του Ν. 4042/2012, αναφορικά µε την καθιέρω-
ση και λειτουργία ηλεκτρονικού µητρώου αποβλήτων.
Σκοπός του µητρώου είναι κυρίως η συστηµατική παρα-
κολούθηση της διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα
µας. Για τη λειτουργία του κρίνεται απαραίτητη η υπο-
χρεωτική καταχώρηση σε αυτό κάθε οργανισµού ή επι-
χείρησης που παράγει απόβλητα ή πραγµατοποιεί εργα-
σίες επεξεργασίας αποβλήτων ή συλλέγει και µεταφέρει
απόβλητα σε επαγγελµατική βάση. Σηµειώνεται ότι για
όλες τις προαναφερόµενες εργασίες – δραστηριότητες
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία αδειοδότηση.
Με τις διατάξεις αυτές, καλύπτεται αφενός η υποχρέω-
ση που απορρέει από το άρθρο 26 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ ενώ παράλληλα, σύµφωνα µε τα προαναφε-
ρόµενα, διευρύνεται ο σκοπός του προβλεπόµενου µη-
τρώου, στον οποίο, εκτός από την καταχώριση των ως ά-
νω οργανισµών ή επιχειρήσεων, περιλαµβάνεται και η ε-
ξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας των αποβλήτων, µε τη

συστηµατική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετι-
κά µε την παραγωγή και διαχείριση αυτών.
Περαιτέρω, το ηλεκτρονικό µητρώο συµµορφώνεται

πλήρως µε τους κανόνες και πρότυπα σχεδιασµού, ανά-
πτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων, κρίνεται δε
σκόπιµη η διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού µητρώ-
ου αποβλήτων µε το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μη-
τρώο (ΗΠΜ) του άρθρου 18 του Ν. 4014/2011 (και ενδε-
χοµένως άλλα δηµόσια µητρώα) και όχι η ενσωµάτωση,
όπως προβλεπόταν έως σήµερα στο καταργούµενο άρ-
θρο 58 παρ. 3 Ν.4042/2012. Έτσι, θα εξασφαλιστεί η α-
νάπτυξη υπηρεσιών διεπαφής, µε στόχο τη φιλικότητα ι-
δίως µέσω της δυνατότητας χρήσης ενός και µόνο ηλε-
κτρονικού αριθµού για τα υποβαλλόµενα στοιχεία και
πληροφορίες, καθώς και την ολοκλήρωση των ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών του µητρώου, αλλά και την παροχή και
περαιτέρω χρήση των πληροφοριών και δεδοµένων του. 
Με την παράγραφο 2 διαγράφεται στο πρώτο εδάφιο

της παραγράφου 1 του άρθρου 38 η φράση «σε εφαρµο-
γή του άρθρου 23», η οποία είχε εισαχθεί εκ παραδρο-
µής. Επιπλέον, µε την παράγραφο 3 εισάγεται πρόσθετη
εξουσιοδοτική διάταξη, ώστε να ρυθµίζονται µε την προ-
βλεπόµενη υπουργική απόφαση ζητήµατα σχετικά µε τη
διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων. 

Άρθρο 158

Σκοπός της εν λόγω ρύθµισης είναι η διασφάλιση της
παύσης λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριµµάτων στις διαχειριστικές ενότητες, όπου δεν έ-
χουν ακόµη υλοποιηθεί υποδοµές διαχείρισης περιβαλ-
λοντικά ασφαλείς και νόµιµες. Μετά την έγκριση του ΕΣ-
ΔΑ, συντάσσονται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας,
τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ-
ΔΑ) και, σύµφωνα µε αυτά, υλοποιούνται οι υποδοµές
διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια.
Πρέπει όµως να διασφαλισθεί, σε διαχειριστικές ενότη-
τες όπου είτε δεν υπάρχουν ακόµη οι υποδοµές ασφα-
λούς διάθεσης είτε βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο, παρά-
ταση της διάρκειας εφαρµογής των Σχεδίων Δράσης
που έχουν συνταχθεί από τους Συντονιστές Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης. Τέτοια Σχέδια Δράσης υπάρχουν και ε-
φαρµόζονται σήµερα, µετά την απόφαση του Δικαστηρί-
ου της ΕΕ της 2ας Δεκεµβρίου 2014 σε βάρος της χώρας
µας και την επιβολή χρηµατικών κυρώσεων (υπόθεση C-
378/13) ώστε τα εξαµηνιαία πρόστιµα για την ύπαρξη µη
αποκατεστηµένων ΧΑΔΑ να ελαχιστοποιηθούν ή/και να
µηδενισθούν. Σύµφωνα µάλιστα µε επισηµάνσεις της Ε-
πιτροπής, η προβλεπόµενη από το Σχέδιο λύση, για να α-
ξιολογηθεί ως «συµµόρφωση» είναι απαραίτητο να υπό-
κειται σε µηχανισµό αυτόµατης ανανέωσης της δυνατό-
τητας προσωρινής νόµιµης διάθεσης. 
Επίσης, προστίθεται η ανάγκη σύνταξης Σχεδίων Δρά-

σης και στις περιπτώσεις κορεσµού υφιστάµενων υποδο-
µών διάθεσης, ώστε να αποφευχθεί η επαναλειτουργία
χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης είτε η δηµιουργία νέων. 
Η εν λόγω ρύθµιση κρίνεται αναγκαία προκειµένου να

αποτραπούν προβλήµατα στη δηµόσια υγεία και το περι-
βάλλον τα οποία δηµιουργούνται από την ανεξέλεγκτη
διάθεση αποβλήτων, καθώς και να περιοριστεί ο κίνδυ-
νος επιβολής χρηµατικών κυρώσεων στη χώρα. Η προ-
σωρινή διαχείριση, την οποία η διάταξη επιτρέπει, έχει
πεπερασµένο χρονικό ορίζοντα δεδοµένου του στόχου
υλοποίησης όλων των σχεδιαζόµενων από τα ΠΕΣΔΑ υ-
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ποδοµών µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 
Σύµφωνα µε τη ρύθµιση, το Σχέδιο Δράσης που συ-

ντάσσει ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης κατά παρέκκλιση των ΠΕΣΔΑ, µπορεί να παρα-
ταθεί έως δύο έτη, πέραν της τριετίας που σήµερα προ-
βλέπεται από την υφιστάµενη νοµοθεσία. Τέλος, η δυνα-
τότητα σύνταξης Σχεδίου επεκτείνεται, πέραν της ανα-
γκαιότητας παύσης λειτουργίας ΧΑΔΑ και στην περίπτω-
ση κορεσµού νόµιµων ΧΥΤΑ στην περιοχή.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ο νόµος για τη σύσταση Γενικής Γραµµατείας Ψηφια-

κής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) έρχεται να επιλύσει ένα πρόβλη-
µα που αντιµετωπίζει εδώ και περισσότερο από µία δεκα-
ετία η Ελληνική δηµόσια διοίκηση σε σχέση µε την κα-
τάρτιση, παρακολούθηση και συντονισµό της εφαρµογής
µιας εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και πολιτικής. 
Το πρόβληµα συνίσταται όχι τόσο στην απουσία πολι-

τικών και στρατηγικών, όσο στην πολλαπλότητά τους,
στην παραγωγή τους από διαφορετικά όργανα και υ-
πουργεία και στη φανερή έλλειψη συντονισµού µεταξύ
των εµπλεκοµένων µερών. Ακόµη και η ασάφεια στη διά-
κριση ανάµεσα σε δαπάνες και έργα ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί έκφραση τη σύγχυσης που υπάρ-
χει σε σχέση µε την ψηφιακή πολιτική στην Ελλάδα. Το
πρόβληµα αυτό αποτυπώνεται, αλλά και εντείνεται πε-
ραιτέρω από τη συχνά επικαλυπτόµενη και αντιφατική
νοµοθεσία (βλ. π.χ. τις αρµοδιότητες Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε σχέση µε
τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφο-
ρών και Δικτύων, αλλά και τον µεταβαλλόµενο ρόλο του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού), από
τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται ο σχεδιασµός
των συγχρηµατοδοτούµενων και άλλων αναπτυξιακών
έργων του δηµοσίου τοµέα σε σχέση µε τις ψηφιακές τε-
χνολογίες, και από τον τρόπο µε τον οποίο προτεραιο-
ποιούνται και υλοποιούνται προµήθειες ΤΠΕ στο δηµό-
σιο τοµέα. Τέλος, υπάρχει σύγχυση αρµοδιοτήτων ακό-
µη και σε σχέση µε την εκπροσώπηση της χώρας σε διε-
θνή και ευρωπαϊκά fora που αφορούν σε εµβληµατικές
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ο ε-
θνικός Ψηφιακός Πρωταθλητής (Digital Champion) το Ευ-
ρωπαϊκό Ψηφιακό Θεµατολόγιο (Digital Agenda for
Europe) και η Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή στρατηγική
(Digital Single Market).
Τα προβλήµατα αυτά βρήκαν την κορύφωσή τους στην

συνολική ποιότητα, ουσιαστικό αποτέλεσµα και βιωσιµό-
τητα των έργων ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
που έχουν υλοποιηθεί µέχρι τώρα. Σε ένα σύνολο άνω
των 7δις. Ευρώ που έχει δαπανηθεί στη διάρκεια των µέ-
χρι τώρα προγραµµατικών περιόδων σε έργα ΤΠΕ και η-
λεκτρονικής διακυβέρνησης είναι εξαιρετικά αµφίβολο
το τι τελικά έχει διασωθεί ως χρησιµοποιούµενη ή αξιο-
ποιήσιµη υποδοµή για το δηµόσιο τοµέα. 
Αυτό ακριβώς το πρόβληµα έχει εκφραστεί στο ειδικό-

τερο θέµα της άρσης της αυτοδέσµευσης της χώρας που
παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
υλοποίηση του Θεµατικού Στόχου (ΘΣ) 2 του Εταιρικού
Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020,
όπου ζητείται η διαµόρφωση µιας κεντρικής δοµής στο
ανώτατο επίπεδο για τον σχεδιασµό και συντονισµό έρ-
γων ψηφιακής πολιτικής. Αντίστοιχα, δράσεις που αφο-
ρούν σε ΤΠΕ και εντάσσονται ιδίως στο ΘΣ 11 «Ενίσχυ-
ση της θεσµικής ικανότητας των δηµόσιων αρχών και
των ενδιαφεροµένων φορέων και της αποτελεσµατικής
δηµόσιας διοίκησης», αλλά και σε άλλους θεµατικούς
στόχους, δεν µπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσµατι-
κά χωρίς ένα συνεκτικό, αποτελεσµατικό και υλοποιήσι-
µο σχέδιο εθνικής ψηφιακής πολιτικής. 
Η πλήρωση της αιρεσιµότητας του ΘΣ 2 είναι απαραί-

τητο να γίνει άµεσα προκειµένου να απελευθερωθούν
πόροι για έργα ΤΠΕ, που συµπεριλαµβανοµένων των πό-
ρων για την Πρόσβαση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα νέας γε-
νιάς, αγγίζουν σχεδόν το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ, τα
οποία διαφορετικά κινδυνεύουν να χαθούν.
Η διαµόρφωση των επενδυτικών προτεραιοτήτων στο

ΕΣΠΑ 2014-2020, µολονότι δεν αποτελεί κείµενο που α-
ντανακλά τη θεσµική δοµή της ελληνικής έννοµης τά-
ξης, αποτελεί ένα καλό µοντέλο για µια αρκετά καθαρή
διάρθρωση αρµοδιοτήτων µεταξύ των τριών βασικών υ-
πουργείων που εµπλέκονται στο ΕΣΠΑ (Υποδοµών, Με-
ταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού). Η ΓΓΨΠ έρχεται να συντονίσει τις δράσεις και
προγράµµατα των ως άνω υπουργείων αλλά και να δια-
σφαλίσει ότι κινούνται εντός του Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου για την Ψηφιακή Πολιτική.
Ο νόµος δηµιουργεί ένα θεσµικό πλαίσιο πέρα από τις

απαιτήσεις της αιρεσιµότητας αντιµετωπίζοντας ένα ο-
ριζόντιο ζήτηµα πολιτικής και κυβερνητικού σχεδιασµού
µε ιδιαίτερη έµφαση στην κοινωνική διάσταση του ζητή-
µατος και στην ανάγκη για µια δοµηµένη προσέγγιση
που επιδιώκει τη σύσταση της σχετικής δοµής, τη δηµι-
ουργία µια συνοπτικά διατυπωµένης και πραγµατικά υ-
λοποιήσιµης ψηφιακής πολιτικής, την µε βάση αυτήν επι-
λογή των έργων που θα συνεχιστούν στην προγραµµατι-
κή περίοδο 2014-2020 και την κατάρτιση προτάσεων για
την απλοποίηση των διαδικασιών και τη θεσµικές αλλα-
γές εκείνες που είναι απαραίτητες για την επιτάχυνση
και βελτίωση της ποιότητας των συγχρηµατοδοτούµε-
νων έργων που εφαρµόζουν την εθνική ψηφιακή πολιτι-
κή και θα υλοποιηθούν στην περίοδο 2014-2020. 
Ο σχεδιασµός τόσο των αρµοδιοτήτων, όσο και της

λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτι-
κής (ΓΓΨΠ) έχει λάβει υπόψη της τόσο το σύνολο των
προηγούµενων στρατηγικών και προτάσεων που έχουν
γίνει από µεµονωµένα υπουργεία, όσο και την εργασία
που έχει πραγµατοποιήσει το Υπουργείο Υποδοµών, Με-
ταφορών και Δικτύων (σε σχέση µε την αιρεσιµότητα
του ΘΣ 2) σε συνεργασία µε όλα τα αρµόδια υπουργεία,
ιδίως το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρ-
ρύθµισης και το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού. Η σχετική προεργασία συγκέντρωσης και α-
νάλυσης του σχετικού υλικού πραγµατοποιήθηκε από
την Οµάδα Εργασίας υπό την εποπτεία του Υπουργού Ε-
πικρατείας, µε αντικείµενο την εκπόνηση µελέτης για τη
δηµιουργία φορέα συντονισµού της εθνικής ψηφιακής
πολιτικής που συστάθηκε στη Γενική Γραµµατεία Συντο-
νισµού (Β’ 1566/27.07.2015) και ακολούθως υποβλήθηκε
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προς τον υπουργό Επικρατείας. Αξιοποίησε, επίσης, τα
αποτελέσµατα της σχετικής δηµόσιας διαβούλευσης αλ-
λά και διαβουλεύσεων που έγιναν µε το σύνολο σχεδόν
των φορέων του Δηµοσίου τοµέα που εµπλέκονται στο
πεδίο εφαρµογής του νόµου για τη Γενική Γραµµατεία
Ψηφιακής Πολιτικής. 
Η επιλογή της µορφής της Γενικής Γραµµατείας Συ-

ντονισµού ως της πλέον κατάλληλης δοµής για το συ-
ντονισµό του κυβερνητικού έργου που σχετίζεται µε την
ψηφιακή πολιτική σχετίζεται άµεσα µε τους στόχους
που η ρύθµιση επιδιώκει να πετύχει και την κατανόηση
του υφιστάµενου νοµικού (µε την έννοια των νόµων και
κανονιστικών πράξεων) και θεσµικού (µε την έννοια της
φύσης των φορέων) πλαισίου εντός του οποίου καλείται
να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει. 
Ο στόχος είναι η πολιτική να διαµορφώνεται στο ανώ-

τατο δυνατό επίπεδο και για το λόγο αυτό επιλέγεται η
µορφή της γενικής γραµµατείας του πρωθυπουργού ως
η πλέον κατάλληλη για αυτήν τη λειτουργία. Επιπλέον,
επιλέγεται η µορφή της γενικής γραµµατείας προκειµέ-
νου να έχει συντονιστικό και αποφασιστικό ρόλο στο
βαθµό που εκφράζει τη βούληση του πρωθυπουργού ως
αρχηγού της κυβέρνησης, χωρίς, ωστόσο, να παρεµβαί-
νει στην άσκηση της τοµεακής πολιτικής την πρωτοβου-
λία για την οποία εξακολουθούν και έχουν οι οικείοι υ-
πουργοί. Η στόχευση αυτή εκφράζεται τόσο στη φύση
των αρµοδιοτήτων που είναι συντονιστικές, επιτελικές,
σχεδιαστικές και στρατηγικές και –υπό την έννοια αυτή-
προσιδιάζουν στο χαρακτήρα της Γενικής Γραµµατείας
συντονισµού, όσο και στο επίπεδο στο οποίο καταρτίζε-
ται η ΓΓΨΠ, δηλαδή αυτό του γραφείου του Πρωθυπουρ-
γού. Απαιτείτο, δηλαδή, η δηµιουργία ενός οργάνου που
να έχει τα επιτελικά και θεσµικά χαρακτηριστικά της Γε-
νικής Γραµµατείας Συντονισµού, αλλά να είναι επικε-
ντρωµένο στην χάραξη, συντονισµό και παρακολούθηση
της Ψηφιακής Πολιτικής. 
Θα πρέπει να τονισθεί ότι το εγχείρηµα του συντονι-

σµού των ψηφιακών πολιτικών µέσα από άλλου τύπου
σχήµατα που είχαµε δει στο παρελθόν δεν έχει λειτουρ-
γήσει αποτελεσµατικά ή αποδοτικά. Τέτοια σχήµατα ή-
ταν είτε αυτό της διυπουργικής επιτροπής, όπως αυτή
που είχε προβλεφθεί στην περίπτωση του αρχικού συ-
ντονισµού των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων "Διοικη-
τική Μεταρρύθµιση" και "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ
2007-2013 του αρ. 10 του ν. 3614/2007 (Α’ 40) (σύσταση
µε την ΥΑ 151//2009 (ΥΑ 151806/ΨΣ3205-Α1 ΦΕΚ Β 696
2009) ή η Επιτροπή Πληροφορικής Επικοινωνιών και Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης του αρ. 26 του ν.
4314/2014. Το πρόβληµα µε την πρώτη δοµή (διϋπουργι-
κή επιτροπή) ήταν ότι δεν υπήρχε συνολική θεώρηση της
Ψηφιακής Πολιτικής, ενώ µε τη δεύτερη ότι ήταν πολυ-
πληθής και η συµµετοχή σε αυτήν ήταν από όργανα σε
αρκετά υψηλό επίπεδο µε αποτέλεσµα η διαδικασία λή-
ψης αποφάσεων να είναι εξαιρετικά αργή και δύσκολη.
Η σύγκλησή της από τον Γενικό Γραµµατέα Συντονι-
σµού, ενός οργάνου µε έναν εξορισµού δύσκολο και βα-
ρύ έργο συντονισµού, συνολικά, έκανε τη διαδικασία α-
κόµη πιο δυσλειτουργική. Επιπλέον, τα σχήµατα αυτά εί-
χαν ως κεντρικό σηµείο αναφοράς τα συγχρηµατοδο-
τούµενα έργα και όχι την ουσιαστική χάραξη εθνικής ψη-
φιακής πολιτικής. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο επιτρο-
πές εµφανίζονται στους νόµους που θέτουν το πλαίσιο
για τις προγραµµατικές περιόδους 2007-2013 και 2014-
2020 αντίστοιχα. 

Ο συντονισµός των υπουργείων που έχουν τη νοµοθε-
τική πρωτοβουλία και για τη χάραξη ψηφιακής πολιτικής
στον τοµέα της αρµοδιότητάς τους σε µόνιµη βάση και
όχι επί την ευκαιρία υλοποίησης συγκεκριµένων έργων
είναι επίσης ένα δύσκολο σηµείο εφαρµογής µια ενιαίας
ψηφιακής πολιτικής. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ενδεικτικά α-
ναφέρουµε το ότι οι αρµοδιότητες των υπουργείων έ-
χουν κάθετο χαρακτήρα, ενώ ακόµη κι όπου ο χαρακτή-
ρας αυτός είναι οριζόντιος, αφορούν ένα συγκεκριµένο
επίπεδο άσκησης πολιτικής, για παράδειγµα τις υποδο-
µές, την υγεία ή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα των αρµοδιο-

τήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης συνολικά για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση (βλ. π.χ. τους ν. 3979/2011 και το κωδικοποιητικό π.δ.
28/2015) και του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων για την Ενιαία Ψηφιακή αγορά (ν. 4070/2012).
Στα παραδείγµατα αυτά τα δύο υπουργεία µπορούν να
ασκούν τις σχετικές πολιτικές σχεδόν παράλληλα και µε
σχεδόν µόνο σηµείο συντονισµού τη δραστηριότητά
τους που αφορά την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων
έργων. Ο συντονισµός µόνο στο επίπεδο του ΕΣΠΑ σή-
µαινε πρακτικά ότι οι όποιες δοµές συντονισµού προβλέ-
πονταν σε σχέση µε την υλοποίηση των συγχρηµατοδο-
τούµενων έργων µπορούσαν να επιφέρουν αποτελέσµα-
τα µόνο κατά το στάδιο της υλοποίησης αυτών και όχι
κατά το στάδιο της χάραξης της ίδιας της πολιτικής που
πρέπει να είναι πολύ προγενέστερο. 
Η αρτιότερη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση έ-

γινε µε την Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών
της ΠΥΣ 7/28.4.2011 (Α’ 102) µε την οποία συστηνόταν
επιτροπή «για τον καθορισµό της στρατηγικής και την α-
νάπτυξη, παρακολούθηση, αξιοποίηση και διάδοση των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε
όλους τους τοµείς της κυβερνητικής πολιτικής». Η Επι-
τροπή υπαγόταν απευθείας στον Πρωθυπουργό και είχε
ευρύτατες αρµοδιότητες, αλλά εξαιτίας της φύσης της
ως συλλογικού και ad hoc οργάνου χωρίς υπηρεσιακό
σκέλος, είχε περιορισµένη αποτελεσµατικότητα. Το σχή-
µα των Οµάδων Διοίκησης Σχεδιασµού και Επίβλεψης
Έργου (ΟΔΙΣΕΕ) είχε την ευελιξία και αποκέντρωση που
ήταν απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου της Επι-
τροπής, αλλά µε δεδοµένη την απουσία µιας µόνιµης υ-
πηρεσιακής δοµής για την υποστήριξη της επιτροπής ή
των ΟΔΙΣΕΕ, εµφάνιζε έντονα επιχειρησιακά προβλήµα-
τα. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή της ΠΥΣ
7/28.4.2011 είχε ευρύτερες αρµοδιότητες, στην πράξη η
εφαρµογή της εστιάστηκε στην υλοποίηση των έργων
ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Εθνικού Στρα-
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. 
Πρόδροµος της Επιτροπής της ΠΥΣ 7/28.4.2011 υπήρ-

ξε η Επιτροπή για τον Καθορισµό της Στρατηγικής και
την Ανάπτυξη της Πληροφορικής της ΠΥΣ 14/28.6.2004
(Α’ 116), η οποία ως σκοπό είχε «τον καθορισµό της
στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής σε ε-
θνικό επίπεδο και ιδιαίτερα στο Δηµόσιο Τοµέα» και είχε
στόχους πιο στενά συνδεδεµένους µε την ανάπτυξη της
πληροφορικής στο Δηµόσιο τοµέα και ειδικά τη συντονι-
σµένη υλοποίηση των έργων πληροφορικής του Γ’ Κοι-
νοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006).
Επίγονος της Επιτροπής της ΠΥΣ 7/28.4.2011 υπήρξε

η Επιτροπή Πληροφορικής Επικοινωνιών και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης του αρ. 26 του ν. 4314/2014 στην ο-
ποία γίνεται ρητή αναφορά στην Επιτροπή της ΠΥΣ
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7/28.4.2011 διατηρώντας τις αρµοδιότητές της, αλλά αλ-
λάζοντας τη σύνθεση και άρα το επίπεδο στο οποίο αυτή
λειτουργεί. Οι σηµαντικότερες αλλαγές σε σχέση µε την
ΠΥΣ 7/28.4.2011 αφορούν στην µη υπαγωγή της στον
Πρωθυπουργό και στην αφαίρεση του συµβούλου του
πρωθυπουργού επί θεµάτων αξιοποίησης τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών από τη σύνθεση της Επι-
τροπής, ο οποίος δε διαδραµατίζει πλέον κανέναν σχετι-
κό θεσµικό ρόλο. Τη θέση του αναλαµβάνει ο Γενικός
Γραµµατέας Συντονισµού του Κυβερνητικού Έργου και
οι Γενικοί Γραµµατείς Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµεί-
ων και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ως αντιπρόεδροι. Η Επιτροπή Πληροφο-
ρικής Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
καθίσταται, έτσι, εκτελεστικό όργανο ενός άλλου συλ-
λογικού οργάνου, του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρ-
ρύθµισης (ΠΥΣ 4/10.2.2012) το οποίο διαµορφώνει πολι-
τικές πληροφορικής, ψηφιακής οικονοµίας και ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης. Ενδεικτικό της δυσκολίας λει-
τουργίας των αλλεπάλληλων συλλογικών οργάνων, εί-
ναι π.χ. ότι ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εισηγείται σύµφωνα µε
την παρ. 2 το άρθρου 26 του ν 4314/2014 στο Κυβερνητι-
κό Συµβούλιο µεταρρύθµισης για θέµατα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και στη συνέχεια ο ίδιος εισηγείται τα ί-
δια θέµατα, πλέον ως εισηγητής του Συµβουλίου Διοικη-
τικής Μεταρρύθµισης (σύµφωνα µε την παρ. 5 του αρ. 1
της ΠΥΣ 4/10.2.2012) στον Πρόεδρο και τα µέλη του
Συµβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθµισης τα οποία ταυτί-
ζονται µε αυτά του Προέδρου και των εκάστοτε Μελών
της Κυβερνητικής Επιτροπής, δηλαδή θα είναι συνήθως
ο Υπουργός και κάποιοι από τους βασικούς Υπουργούς
της Κυβέρνησης. 
Δεν είναι, κατά συνέπεια, απορίας άξιο που το σχήµα

του αρ. 26 του ν. 4314/2014 δεν λειτούργησε ποτέ. Λίγο
πριν και λίγο µετά τον ορισµό της Επιτροπής της ΠΥΣ
7/28.4.2011 είχαµε δύο σηµαντικές για τη θεµελίωση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα παρεµβά-
σεις: Στις 7 Οκτωβρίου 2009, µε την απόφαση
2876/7.10.2009 (Β’ 2234) του Πρωθυπουργού, το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών µετονοµάστηκε σε Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και, στη συνέχεια, στις 27 Ιουνίου 2011 µε το Π.Δ.
65/2011 (Α’ 147) µετά από πρόταση του Πρωθυπουργού
Γ. Παπανδρέου, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διασπάστηκε στα
Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η δηµιουργία Υπουργείου µε ρητή αρµοδιότητα την Η-

λεκτρονική Διακυβέρνηση ακολουθήθηκε από σειρά ρυθ-
µίσεων που έχουν δηµιουργήσει το σηµερινό ρυθµιστικό
πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έχουν οριζό-
ντιο χαρακτήρα, ιδίως οι ρυθµίσεις του ν. 3861/2010 για
τη Διαύγεια, του 3882/2010 για το άνοιγµα των γεωχωρι-
κών δεδοµένων και τη µεταφορά της Οδηγίας INSPIRE,
του ν. 3979/2011 που αποτελεί και τον κεντρικό νόµο για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, της κύρωση του Πλαισί-
ου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΦΕΚ 1301/Β'/12-
04-2012), του ν. 4305/2014 για το άνοιγµα των δηµοσίων
δεδοµένων και του κωδικοποιητικού για την πρόσβαση
στην δηµόσια πληροφορία π.δ. 28/2015. Η δηµιουργία ε-
νός συνεκτικού πλαισίου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση, καθώς και για τη διαχείριση, διαµοιρασµό και διά-
θεση της δηµόσιας πληροφορίας οδήγησε σε µια πολύ

πιο έντονη παρουσία του υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην δια-
µόρφωση της εθνικής ψηφιακής πολιτικής. Αυτό αποτυ-
πώνεται τόσο στη νοµοθετική δραστηριότητα, όσο και
στην έκδοση Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση 2014-2020 και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
την Ανοιχτή Διακυβέρνηση. Ακόµη περισσότερο, αποτυ-
πώνεται στην πολύ ισχυρή παρουσία του Υπουργείου Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των δοµών του αρ.
26 του ν. 4314/2014.
Στο ίδιο διάστηµα το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων απέκτησε αρµοδιότητες σε σχέση µε
την συµµετοχή της Ελλάδας στη διαµόρφωση του Ψη-
φιακού Θεµατολογίου 2020 και το συντονισµό των φο-
ρέων που συµµετέχουν στην εφαρµογή της. Αυτό απο-
τυπώθηκε κυρίως στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4070/2012 (ΦΕΚ Α’82) που παρείχε στον Υπουργό Υπο-
δοµών Μεταφορών και Δικτύων αρµοδιότητα για το συ-
νολικό συντονισµό και διαµόρφωση της Ψηφιακής Πολι-
τικής στην Ελλάδα και το συντονισµό της διαδικασίας
διαµόρφωσης πολιτικών για την Ευρωπαϊκή Ενιαία Ψη-
φιακή Αγορά. Οι διατάξεις αυτές φαίνεται να έρχονται
σε αντίθεση ή τουλάχιστον να δηµιουργούν ερµηνευτι-
κές ασάφειες σε σχέση τόσο µε τις διατάξεις της προγε-
νέστερης ΠΥΣ 7/28.4.2011, όσο και µε τη µεταγενέστε-
ρη λειτουργία του αρ. 26 του ν. 4314/2014 (που ρητώς
διατηρεί τις αρµοδιότητες της µε νέα σύνθεση Επιτρο-
πής της ΠΥΣ 7/28.4.2011). Θα πρέπει να τονισθεί ότι η
τροποποίηση της Π.Υ.Σ. 7/28.4.2011 µε την Π.Υ.Σ.
30/5.9.2012 (ΦΕΚ Α΄ 173) δεν λύνει το πρόβληµα της
συµβατότητας µε τις διατάξεις του Ν. 4070/2012. Με την
30/5.9.2012 η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών
µετονοµάζεται σε Επιτροπή Συντονισµού της Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, ενώ µε την παρ. 4 του αρ. 26 του ν.
4314/2014 µετονοµάζεται εκ νέου σε Επιτροπή Πληρο-
φορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης. Με αυτή την τελευταία διάταξη ρητώς διατηρούνται
οι αρµοδιότητες της ΠΥΣ 7/28.4.2011, που κάνουν ξεκά-
θαρη αναφορά σε “Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πληροφο-
ρικής και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών”, ενώ ρητώς επί-
σης αναφέρεται ως ο σκοπός της ο σχεδιασµός, παρακο-
λούθηση και ο συντονισµός της υλοποίησης της στρατη-
γικής για τις ΤΠΕ. 
Ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήµατα εντοπίζε-

ται στον προσδιορισµό των ορίων ΤΠΕ και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, ιδίως καθώς στα ευρωπαϊκά κείµενα πο-
λιτικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση αποτελεί µέρος της Ενιαίας Ψηφιακής Α-
γοράς, κάτι το οποίο δεν µπορεί να αντιστοιχηθεί εύκο-
λα µε την ισχύουσα διάρθρωση αρµοδιοτήτων ανάµεσα
στα νυν Υπουργεία Εσωτερικών και Μεταρρύθµισης του
Δηµοσίου Τοµέα και Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων. 
Η δηµιουργία, κατά συνέπεια, µιας δοµής για το σχε-

διασµό, άσκηση και παρακολούθηση της Ψηφιακής Πολι-
τικής θα πρέπει να συγκεντρώνει τα θετικά στοιχεία από
τις µέχρι τώρα προσπάθειες για µια συντονισµένη σχετι-
κή πολιτική, να αποφεύγει τις περίπλοκες λύσεις και να
επιλύει τις ασάφειες και συγκρούσεις που υπάρχουν αυ-
τή τη στιγµή στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο. 
Πρέπει να υπογραµµιστεί η σηµασία που έχει ο σχε-

διασµός πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εντός
του πλαισίου της Ενιαίας Ψηφιακής Πολιτικής και Στρα-
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τηγικής: επειδή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά σε
κοµβικά σηµεία της ψηφιακής πολιτικής τόσο στο νοµο-
θετικό κοµµάτι όσο και στο κοµµάτι των δηµοσίων προ-
µηθειών η ΓΓΨΠ συγκεντρώνει ρητώς τις αρµοδιότητες
αυτές: Έχει ρητώς την αρµοδιότητα για το σχεδιασµό
και συντονισµό των πολιτικών που αφορούν στην ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση και ταυτόχρονα έχει τον έλεγχο
των προµηθειών ΤΠΕ και σχεδιασµού έργων η-διακυβέρ-
νησης µε τη δυνατότητα συντονισµού και παροχής γνώ-
µης στο σύνολο του κύκλου ζωής αυτών ανεξαρτήτως
της πηγής από την οποία προέρχεται η σχετική χρηµατο-
δότηση (ΕΣΠΑ ή τακτικός προϋπολογισµός).
Η λύση της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής

υπό τον Πρωθυπουργό είναι η βέλτιστη λύση αυτή τη
στιγµή τόσο σε σχέση µε τη θεσµική της µορφή, όσο και
σε σχέση µε τις αρµοδιότητες και άρα τη λειτουργία που
αυτή έχει. Πιο συγκεκριµένα:

(Α) Η φύση της ΓΓΨΠ: η ΓΓΨΠ τοποθετείται υπό τον
Πρωθυπουργό. Υπό την έννοια αυτή προσιδιάζει στην Ε-
πιτροπή της ΠΥΣ 7/28.4.2011 και έχει τη δυνατότητα να
συντονίζει το κυβερνητικό έργο στο ανώτατο επίπεδο. Η
ανάγκη να γίνεται ο συντονισµός σε αυτό το επίπεδο και
όχι στο επίπεδο του Υπουργού φαίνεται να αποτελεί
σταθερή προσέγγιση του Έλληνα νοµοθέτη αφού µε τον
έναν ή τον άλλο τρόπο (Επιτροπές υπό τον Πρωθυπουρ-
γό ή Συλλογικά όργανα όπως το Κυβερνητικό Συµβούλιο
Μεταρρύθµισης) η αρµοδιότητα της χάραξης της πολιτι-
κής και της πραγµατοποίησης του συντονιστικού έργου
διδόταν στο ανώτατο επίπεδο. 
Αυτό που διαφοροποιεί τη ΓΓΨΠ από προηγούµενες

δοµές είναι ότι δεν έχει το χαρακτήρα συλλογική οργά-
νου κι έχει µια ευέλικτη αλλά σηµαντική επιχειρησιακή
δοµή να υποστηρίζει το έργο του. Επιπλέον, η ΓΓΨΠ εί-
ναι αφιερωµένη αποκλειστικά στο έργο της χάραξης ψη-
φιακής πολιτικής, συντονισµού του κυβερνητικού έργου
και παρακολούθησης της υλοποίησης της σχετικής πολι-
τικής και άρα µπορεί να δώσει την έµφαση που απαιτεί-
ται για την ουσιαστική υλοποίηση των σχετικών πολιτι-
κών. 
Η επιλογή µιας Γενικής Γραµµατείας υπό τον Πρωθυ-

πουργό και όχι ενός υπουργείου για την πραγµατοποίη-
ση των σχετικών δράσεων συντονισµού επίσης αποτελεί
έκφραση της λειτουργίας της ΓΓΨΠ ως συντονιστικού
οργάνου που σχεδιάζει το οριζόντιο σκέλος των πολιτι-
κών ως βοηθός του Πρωθυπουργού και αφήνει τη νοµο-
θετική πρωτοβουλία και την άσκηση των επιµέρους πολι-
τικών στους επιµέρους Υπουργούς που έχουν κεντρικό
ρόλο στην υλοποίηση των σχετικών πολιτικών. Κάτι τέ-
τοιο είναι απαραίτητο καθώς η ψηφιακή πολιτική πρέπει
να είναι πλέον βασικό στοιχείο της πολιτικής όλων των
υπουργείων και η λήψη όλων των σχετικών αρµοδιοτή-
των σε ένα υπερ-υπουργείο θα οδηγούσε σε µη διαχειρί-
σιµη συγκέντρωση αρµοδιοτήτων και επιχειρησιακών
λειτουργιών. Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο ρόλος ορισµέ-
νων υπουργείων είναι κεντρικός για την επίτευξη της
λειτουργίας της ΓΓΨΠ, κάτι που αποτυπώνεται και στη
ρητή αναφορά σε κάποιες από τις λειτουργίες τους στις
αρµοδιότητες της ΓΓΨΠ:

- Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης διαδραµατίζει έναν πολύ κεντρικό ρόλο κα-
θώς έχει την αρµοδιότητα για το σύνολο των επιχειρη-
σιακών δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και κατά
συνέπεια θα πρέπει να υλοποιεί το πιο βαρύ διοικητικά
κοµµάτι της Ψηφιακής Πολιτικής και εξαιτίας της επο-

πτείας που έχει σε βασικές υποδοµές (π.χ. Ερµής, Διαύ-
γεια, Σύζευξις, Μητρώα κλπ), θεσµούς (π.χ. πρόσβαση
στην πληροφορία του Δηµοσίου τοµέα, ανοιχτά δεδοµέ-
να, ανοιχτή διακυβέρνηση), και φορείς (π.χ. ΚτΠ ΑΕ) να
λειτουργήσει καταλυτικά για την επιτυχία της οποιασδή-
ποτε ψηφιακής πολιτικής. Το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν θα πρέπει να επεκτεί-
νεται σε θέµατα που σχετίζονται µε τη συνολική διαχεί-
ριση της ψηφιακής πολιτικής πέραν αυτών που αφορούν
στις λειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης, σε θέµατα υ-
ποδοµών ή σε θέµατα αµιγώς αναπτυξιακού χαρακτήρα
που αφορούν σε άλλα υπουργεία.

- Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων έ-
χει έναν εξίσου σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσει, αλλά
έχει διαφορετικό προσανατολισµό και χαρακτήρα από
αυτόν του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης. Θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση
στην βελτίωση του συνόλου των δράσεων που σχετίζο-
νται µε τις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα επόµενης γε-
νιάς, τη διακυβέρνηση του διαδικτύου καθώς και σε θέ-
µατα υποστήριξης της λειτουργίας και εξωστρέφειας
της αγοράς πληροφορικής. Ο συντονισµός που έχει σε
θέµατα ψηφιακής στρατηγικής θα πρέπει να οριοθετηθεί
στο χώρο της αρµοδιότητάς του και άρα δεν µπορεί να ε-
πεκτείνεται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ούτε στο
κοµµάτι της ανάπτυξης ή της βιοµηχανικής πολιτικής.
Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής µας ότι ο συντο-
νιστικός ρόλος που είχε η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδροµείων ιστορικά προέρχεται από δύο
σηµεία: 
α. την απορρόφηση από αυτήν της Ειδικής Γραµµατεί-

ας Ψηφιακού Σχεδιασµού και του εποπτευόµενου από
αυτήν Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Ψηφιακής Σύ-
γκλισης που προηγουµένως υπήρξε µέρος του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, µε όλη τη συνακόλουθη µεταφορά αρ-
µοδιοτήτων Πριν την απορρόφηση αυτή, οι σχετικές αρ-
µοδιότητες βρίσκονταν στον Ειδικό Γραµµατέα Ψηφια-
κού Σχεδιασµού που υπαγόταν στον Υπουργό Ανάπτυ-
ξης. Η αρχική αυτή διάρθρωση είχε εκφραστεί σε πολλα-
πλά σηµεία: στην έµφαση στην υλοποίηση των συγχρη-
µατοδοτούµενων έργων στην Επιτροπή της ΠΥΣ
14/28.6.2004, στη συµµετοχή του Ειδικού Γραµµατέα
στην Επιτροπή της ΠΥΣ 7/28.4.2011 και στη διϋπουργική
του αρ. 10 του ν. 3614/2007. 
β. τις αρµοδιότητες του Υπουργού Υποδοµών, Μετα-

φορών και Δικτύων, όπως αυτές έχουν εκφραστεί στο ν.
4070/2012 (αρ.2 περ. κδ’), τον οποίο και ουσιαστικά εκ-
προσωπεί µε τη συµµετοχή του στις σχετικές επιτροπές.
Θα πρέπει, ωστόσο, να τονισθεί ότι η αρµοδιότητα συ-
ντονισµού της ψηφιακής πολιτικής που εµφανίζεται στην
περίπτωση κδ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4070/2012
θα έπρεπε να ερµηνευθεί στενά, ακόµη και πριν την ει-
σαγωγή του παρόντος νόµου, τη στιγµή που η αρµοδιό-
τητα για τη χάραξη ψηφιακής πολιτικής σύµφωνα µε την
παρ. 3 του αρ. 26 του ν. 4314/2014 ανήκει στο Συµβούλιο
Κυβερνητικής Μεταρρύθµισης στο οποίο ο Υπουργός Υ-
ποδοµών έχει µόνο δικαίωµα εισήγησης πολιτικών για
θέµατα ΤΠΕ, ενώ σε επιχειρησιακό επίπεδο η αρµοδιό-
τητα αυτή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του αρ. 26 του ν.
4314/2014, παρέχεται στην Επιτροπή της 7/28.4.2011
που ανασυγκροτείται ως προς τα µέλη της, όπως ορίζει
ο ν. 4314/2014 προκειµένου να ανταποκριθεί στις αλλα-
γές που είχαν ήδη επέλθει, δηλαδή την απορρόφηση της
Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού από τη Γενι-
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κή Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
- Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-

σµού έχει επίσης κεντρικό ρόλο, τόσο ως το υπουργείο
που ιστορικά είχε την αρµοδιότητα για την υλοποίηση
των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ψηφιακής
πολιτικής, όσο και ως το υπουργείο που είχε την αρµο-
διότητα για την εποπτεία της Ειδικής Γραµµατείας Ψη-
φιακού Σχεδιασµού. Με την έναρξη υλοποίησης του Ε-
ΣΠΑ 2014-2020 και την εισαγωγή του παρόντος νόµου,
αποσαφηνίζονται οι συγκρούσεις αρµοδιοτήτων που οι
διατάξεις των ν. 4070/2012 και 4314/2014 είχαν δηµιουρ-
γήσει και καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για το υπουρ-
γείο που έχει τη συνολική εποπτεία και διαχείριση του
χρηµατοδοτικού µέρους των συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων. Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού χειρίζεται τόσο το θέµα της
διαχείρισης του ΕΣΠΑ (µέσω του Υφυπουργού ΕΣΠΑ), ό-
σο και τα κρίσιµα θέµατα της πολιτικής Εµπορίου (που
περιλαµβάνει και το κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο δηµο-
σίων συµβάσεων) και βιοµηχανικής πολιτικής (που περι-
λαµβάνει την διοίκηση της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας). Ε-
πίσης στο Υπουργείο αυτό υπάγεται και ο Οργανισµός
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας που αποτελεί βασικό πυλώνα
στην πρόταση και εφαρµογή πολιτικών για την κοινωνία
της πληροφορίας. 

- Το Υπουργείο Οικονοµικών, εκτός από τον έλεγχο
της χρηµατοδότησης των πάγιων προµηθειών και δαπα-
νών που αφορούν δράσεις ψηφιακής πολιτικής, έχει δύο
κρίσιµους ρόλους να διαδραµατίσει: Πρώτον, σε συνερ-
γασία µε την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, χαράσσει
και υλοποιεί τις πολιτικής για το ψηφιακό χρήµα, το ψη-
φιακό τιµολόγιο και τις ψηφιακές πληρωµές, κάτι που α-
ποτελεί κεντρικό σηµείο της ψηφιακής πολιτικής. Δεύτε-
ρον, διατηρεί και είναι υπεύθυνο για µία από τις µεγαλύ-
τερες πληροφοριακές υποδοµές της χώρας, δηλαδή τη
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εδώ
δεν τίθενται θέµατα αρµοδιοτήτων, αλλά θα πρέπει να υ-
πάρχει συντονισµός µε τα άλλα υπουργεία σε σχέση µε
τις ψηφιακές υπηρεσίες και δράσεις του Υπουργείου Οι-
κονοµικών.

- Άλλα κεντρικά υπουργεία σε σχέση µε την παροχή
ψηφιακών υπηρεσιών, υποδοµών ή χάραξης κεντρικών
πολιτικών είναι το Υγείας, εξαιτίας της ΗΔΙΚΑ, το Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης που έχει ένα σύνολο υπηρεσιών και µητρώων που
έχουν κεντρικό ρόλο στις ψηφιακές υπηρεσίες του κρά-
τους, το Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρίως εξαιτίας
των γεωχωρικών δεδοµένων που διαχειρίζεται η ΕΚ-
ΧΑΕ, το Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, τόσο ε-
ξαιτίας του ψηφιακού σχολείου όσο και των ψηφιακών υ-
ποδοµών έρευνας και καινοτοµίας, του Πολιτισµού και
Αθλητισµού, τόσο εξαιτίας των υποδοµών ψηφιακού πο-
λιτισµού όσο και του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτη-
σίας που έχει υπό την εποπτεία του και του Δικαιοσύνης
εξαιτίας του χαρτοφυλακίου που έχει σε θέµατα ψηφια-
κών δικαιωµάτων (ιδίως προστασίας της ιδιωτικότητας
και δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα). 
Η διάρθρωση των αρµοδιοτήτων µεταξύ των Υπουρ-

γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού σε σχέση µε τις Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών, µπορεί να αντιστοιχηθεί µε
ευκολία στις τρεις επενδυτικές προτεραιότητες του Θε-
µατικού Στόχου 2 του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αποτυπώ-

νονται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα ΕΠΑΝΕΚ (Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία)
(σελ. 28 και 29) και ΜΔΤ (Μεταρρύθµιση του Δηµοσίου
Τοµέα) (σελ. 25) αντιστοίχως και η ΓΓΨΠ έρχεται να συ-
ντονίσει τις αρµοδιότητες αυτές. Ειδικότερα, η Επιλεγ-
µένη Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕΕΠ) 2a έχει ως στόχο
την «Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων
και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της
υιοθέτησης αναδυόµενων τεχνολογιών και δικτύων στο
πλαίσιο της ψηφιακής οικονοµίας» και υπάγεται στο συ-
ντονισµό του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & Δι-
κτύων, η ΕΕΠ 2b έχει ως στόχο την «Ανάπτυξη προϊό-
ντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εµπόριο και αύξη-
ση της ζήτησης για ΤΠΕ» και υπάγεται στο συντονισµό
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού και
η ΕΕΕ 2c έχει ως στόχο την «Ενίσχυση των εφαρµογών
ΤΠΕ στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της
ηλεκτρονικής µάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του
ηλεκτρονικού πολιτισµού και της ηλεκτρονικής υγείας»
υπάγεται στο συντονισµό του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
Γίνεται σαφές από τη συνοπτική αποτύπωση των αρ-

µοδιοτήτων των ως άνω υπουργείων ότι ο συντονισµός
του έργου τους αναφορικά µε το σχεδιασµό και άσκηση
της ψηφιακής πολιτικής είναι αναγκαίος για την έστω και
στοιχειώδη επιτυχία της. Επίσης, καθίσταται σαφές ότι
κανένα από τα υπουργεία αυτά δεν µπορεί να διαδραµα-
τίσει το ρόλο του συντονιστή, ενώ θα πρέπει να συνεχί-
σει να έχει την πρωτοβουλία για την άσκηση και εφαρ-
µογή πολιτικής στον τοµέα της αρµοδιότητάς του. 
Θα πρέπει τέλος να τονισθεί η φύση και στόχευση της

ΓΓΨΠ: πρόκειται για συντονιστικό όργανο µε επιτελικό
και σχεδιαστικό χαρακτήρα που παρέχει γνώµη για το
σύνολο των έργων που αφορούν ΤΠΕ ή Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση σε όλο τον κύκλο ζωής τους. 
Παράλληλα, η πρόβλεψη αρµοδιοτήτων σχετικών µε

την εφαρµογή και πιστοποίηση των τεχνικών προδιαγρα-
φών ηλεκτρονικής προσβασιµότητας σηµατοδοτεί την α-
νάδειξη της εκπόνησης πολιτικών ηλεκτρονικής προσβα-
σιµότητας ως προτεραιότητα του κεντρικού σχεδιασµού
της δηµόσιας διοίκησης, και µάλιστα στο ανώτερο δυνα-
τό επίπεδο. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται ότι η ανεµπόδιστη
πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του δηµοσίου, πέρα
από συνταγµατικό δικαίωµα, αποτελεί σηµαντική διέξο-
δο για τα άτοµα µε αναπηρία, εξαιτίας των προβληµάτων
πρόσβασης στο δοµηµένο περιβάλλον και στις κτιριακές
εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του δηµοσίου. Στο ση-
µείο δε αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι ωφελούµενα από
την εφαρµογή της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας είναι
και άλλες κατηγορίες πολιτών, όπως οι ηλικιωµένοι, άτο-
µα που προσωρινά έχουν απωλέσει µέρος της λειτουργι-
κότητάς τους π.χ. εξαιτίας ατυχήµατος κ.λ.π.
Β) Οι αρµοδιότητες και λειτουργία της ΓΓΨΠ: Προκει-

µένου να επιτελέσει το ρόλο της η ΓΓΨΠ έχει 5 βασικές
δέσµες αρµοδιοτήτων, οι οποίες αντανακλώνται και στην
οργανωτική της δοµή, δηλαδή στις µονάδες που την α-
παρτίζουν. Αυτές έχουν ως εξής:

(α) Σχεδιασµού, Συντονισµού και Χάραξης πολιτικής: 
- Κατάρτιση του κυλιόµενου πενταετούς στρατηγικού

σχεδίου ψηφιακής πολιτικής
- Συντονισµός των υπουργείων σε σχέση µε την εφαρ-

µογή του. Ο συντονισµός αυτός περιλαµβάνει τον προ-
γραµµατισµό και συντονισµό του νοµοθετικού έργου,
της έκδοσης κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων και υ-
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λοποίησης των πολιτικών µέσα από διοικητικές ενέργει-
ες, καθώς και την ανάπτυξη και λειτουργία σχετικών υ-
πηρεσιών. Επίσης, περιλαµβάνει την κατάθεση προτάσε-
ων στους αρµόδιους υπουργούς για την επίλυση διαφο-
ρών κατά τη χάραξη και εφαρµογή των σχετικών πολιτι-
κών ανά υπουργείο. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη
η συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης. 

- Τη Λήψη στατιστικών και µετρικών στοιχείων που α-
φορούν στην υλοποίηση της ψηφιακής πολιτικής από
διάφορα υπουργεία και φορείς

- Παρακολούθηση ευρωπαϊκών πολιτικών και διεθνών
εξελίξεων στον τοµέα αρµοδιότητας της ΓΓΨΠ. Αυτό
σηµαίνει το συνολικό συντονισµό των φορέων στην Ελ-
λάδα για τον καθορισµό της Ελληνικής πολιτικής στα θέ-
µατα αυτά, συντονισµός της Μόνιµης Ελληνικής Αντι-
προσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέµατα ψη-
φιακής πολιτικής και παρακολούθηση της υλοποίησης
των σχετικών πολιτικών στην Ελλάδα. Συνεργασία µε
άλλους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς προκειµένου
να αναληφθούν και υλοποιηθούν προγράµµατα για την
ενίσχυση δράσεων ψηφιακής πολιτικής. 

- Συνεργασία µε το ΕΚΔΔΑ και τους ερευνητικούς και
ακαδηµαϊκούς φορείς της χώρας για την κατάρτιση ε-
ρευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων που µπο-
ρούν να ενισχύσουν την ψηφιακή πολιτική της χώρας.

- Ειδικά στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προ-
γραµµάτων συµµετοχή σε όλο τον κύκλο ζωής των προ-
γραµµάτων προκειµένου να υλοποιείται µέσα από αυτά
το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ψηφιακή Πολιτική.

- Συγκέντρωση καλών πρακτικών καινοτόµων έργων
και δράσεων και επικοινωνία και διάχυση αυτών σε Υ-
πουργεία και Φορείς. 

- Προτάσεις για απλούστευση διοικητικών διαδικασιών
στο πλαίσιο άσκηση των αρµοδιοτήτων της ΓΓΨΠ. 

- Συνεργασία µε Ανεξάρτητες και Ρυθµιστικές Αρχές
που αφορούν στο αντικείµενο της ΓΓΨΠ. 

- Συνεργασία µε τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δοµές
ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη δια-
µόρφωση Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές
των Ε.Π., σύµφωνων µε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για
την Ψηφιακή Πολιτική, οι οποίες χρηµατοδοτούνται µέ-
σω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και
άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων.

- Συνεργασία µε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνο-
λογίας (ΕΔΕΤ), την Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογι-
στών και Εκδόσεων «Διόφαντος» στους τοµείς της αρ-
µοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτι-
κής.

- Παρακολούθηση του συνόλου της νοµοθεσίας που
σχετίζεται µε το πεδίο εφαρµογής του συστατικού της
ΓΓΨΠ νόµου, προκειµένου να προταθούν θεσµικές και
νοµοθετικές αλλαγές που συνεισφέρουν στην προστα-
σία των πληροφοριακών και ψηφιακών δικαιωµάτων του
καταναλωτή και του πολίτη, ιδίως την προστασία των δε-
δοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία των
ψηφιακών κοινών.

(β) Έργων:
- Παρακολούθηση, αξιολόγηση και συντονισµός όλων

των έργων ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που υ-
λοποιούν φορείς του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα

- Πρόταση και υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ στον τοµέα των
αρµοδιοτήτων του

(γ) Προτύπων και προµηθειών
- Κατάρτιση προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων

και συµβάσεων για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυ-
ξης και στρατηγικής ΤΠΕ

- Κατάρτιση τεχνικών προτύπων και ενίσχυση των δρά-
σεων διαλειτουργικότητας καθώς και του Πλαισίου Πα-
ροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Δηµιουργία πρότυπου µοντέλου κοστολόγησης έρ-
γων και δράσεων ΤΠΕ µε σκοπό την απλοποίηση των υ-
φιστάµενων διαδικασιών.

(δ) Παρακολούθησης και αξιολόγησης 
- Παρακολούθηση τριών βασικών δράσεων που αφο-

ρούν στη δηµόσια διοίκηση και την ψηφιακή πολιτική, δη-
λαδή της υλοποίησης των δράσεων ανοιχτών δεδοµέ-
νων, της εφαρµογής της Διαύγειας και της υλοποίησης
του νόµου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

- Αποτίµηση ανά έτος της εφαρµογής του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου και των όποιων σχετικών σχεδίων
δράσης για την Ψηφιακή Πολιτική και κατάθεση προτά-
σεων για την αναδιαµόρφωσή τους µε βάση την αποτί-
µηση ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που η αναδιαµόρφω-
ση κριθεί αναγκαία.

- Παρακολούθηση δεικτών της ΕΕ για τις δράσεις ψη-
φιακής πολιτικής

- Τήρηση αρχείου και κατάρτιση µητρώων για του το-
µείς δράσης της ΓΓΨΠ
Συµπερασµατικά, η συνολική δόµηση της ΓΓΨΠ απο-

σκοπεί στην υλοποίηση του κεντρικού της σκοπού µέσα
από την υλοποίηση των εξής λειτουργιών: 

- Χάραξης πολιτικής
- Συντονισµού στο επίπεδο της νοµοθεσίας, διοίκησης

και υλοποίησης έργων
- Προτυποποίησης
- Παρακολούθησης και αξιολόγησης
Επιπλέον, η ΓΓΨΠ:
1. Ασκεί το σύνολο των αρµοδιοτήτων στρατηγικής,

προτάσεων πολιτικής και συντονισµού Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης 

2. Μελετά και παρακολουθεί το σύνολο της νοµοθε-
σίας που σχετίζεται µε το πεδίο εφαρµογής του παρό-
ντος και προτείνει στους αρµόδιους υπουργούς θεσµι-
κές και νοµοθετικές αλλαγές που συνεισφέρουν στην
προστασία των πληροφοριακών και ψηφιακών δικαιωµά-
των του καταναλωτή και του πολίτη.
Οι αρµοδιότητες αυτές της ΓΓΨΠ έχουν δύο χαρακτη-

ριστικά:
- Κατά πρώτον, η περίπτωση (1) αποτελεί σηµαντική

αρµοδιότητα που είναι απαραίτητη προκειµένου να α-
σκηθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο ανώτατο δυνα-
τό επίπεδο. Πρόκειται για µια εξέλιξη που ουσιαστικά ο-
λοκληρώνει την τάση που είχε διαφανεί από το νοµοθέ-
τη µε την εισαγωγή του νοµοθετικού πλαισίου για την η-
λεκτρονική διακυβέρνηση µε το ν. 3979/2011, την κωδι-
κοποιητική νοµοθεσία για την ανοιχτή πρόσβαση του
π.δ. 28/2015 αλλά και µε την τροποποίηση της Π.Υ.Σ.
7/28.4.2011 µε την Π.Υ.Σ. 30/5.9.2012 καθώς και µε το
αρ. 26 παρ. 4 του ν. 4314/2014. Με το συνολικό αυτό νο-
µοθετικό πλαίσιο διατυπώνεται η επιθυµία του νοµοθέτη
να θέσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο κέντρο της
ψηφιακής πολιτικής και να την καταστήσει κεντρικό ερ-
γαλείο σχεδιασµού και άσκησης της εθνικής ψηφιακής
πολιτικής. Η πρώτη αυτή φάση λειτουργίας της ΓΓΨΠ εί-
ναι καθοριστική στον τρόπο µε τον οποίο θα δηµιουργη-
θεί ένα στρατηγικό σχέδιο ψηφιακής πολιτικής που να
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µπορεί να αντιµετωπίσει ευρύτερα θέµατα ψηφιακής πο-
λιτικής µέσα από το µοχλό που λέγεται ηλεκτρονική δια-
κυβέρνηση. 

- Κατά δεύτερον, η περίπτωση (2) δείχνει τη σαφή προ-
σπάθεια του νοµοθέτη να δηµιουργήσει ένα συνεκτικό
πλαίσιο για τα ψηφιακά δικαιώµατα και να πάει στο επό-
µενο βήµα την προσπάθεια για θέσπιση ενός συνεκτικού
πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα. Ο
λόγος που υπάρχει άµεση ανάγκη για κατανόηση και δη-
µιουργία ενός πλαισίου για τα ψηφιακά δικαιώµατα, είναι
ότι πρέπει να έχουµε ένα αντιστάθµισµα στην µε µεγάλη
ένταση ψηφιοποίηση τόσο της διακυβέρνησης όσο και
των βασικών λειτουργιών του κοινωνικού κράτους και
της οικονοµίας. Είναι απαραίτητο, οι µεγάλες ρυθµιστι-
κές παρεµβάσεις στον τοµέα της ψηφιακής διοίκησης
και ενίσχυσης της ψηφιακής οικονοµίας να τεθούν σε έ-
να πλαίσιο που να στηρίζει ατοµικά, συλλογικά και κοι-
νωνικά δικαιώµατα, ιδίως σε σχέση µε την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προά-
σπιση των ψηφιακών κοινών (digital commons). Στο πλαί-
σιο αυτό θα πρέπει να εξετασθεί ο βαθµός στον οποίο εί-
ναι απαραίτητο η ΓΓΨΠ να µεταβεί σε ένα δεύτερο χρό-
νο σε µια πιο δοµική και επιχειρησιακή θεσµική µορφή,
π.χ. υπουργείο, ή να διατηρήσει τον συντονιστικό και ε-
πιτελικό της ρόλο. Στην πρόταση µετάβασης αυτήν, η
ΓΓΨΠ θα πρέπει να συµπεριλάβει και ρυθµίσεις που αφο-
ρούν στην προάσπιση των ψηφιακών δικαιωµάτων, όπως
ορίζονται στην παρούσα. 
Τέλος, η ΓΓΨΠ µέσα από τις µεταβατικές διατάξεις α-

ναλαµβάνει ρητώς την αρµοδιότητα για την άµεση κα-
τάρτιση (εντός δύο µηνών από την εφαρµογή του νόµου)
κατάρτιση του πρώτου Στρατηγικού Σχεδίου για την Ε-
θνική Ψηφιακή Πολιτική και την πλήρωση της αιρεσιµό-
τητας του Θ.Σ. 2.1 σε συνεργασία µε την Γενική Γραµµα-
τεία ΕΣΠΑ, ώστε να αρθεί η σχετική αυτοδέσµευση της
χώρας. 

Β) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 159

Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής – Αποστολή
Προβλέπεται η σύσταση της Γενικής Γραµµατείας Ψη-

φιακής Πολιτικής, ως αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας,
που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και η σύ-
σταση θέσης Γενικού Γραµµατέα που προΐσταται αυτής.
Περιγράφεται επίσης η αποστολή της Γενικής Γραµµα-
τείας Ψηφιακής Πολιτικής µε βασικό άξονα τη χάραξη
της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, το συντονισµό των
σχετικών δράσεων µεταξύ των Υπουργείων και φορέων,
την κατάρτιση και παρακολούθηση της πολιτικής Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης στο Δηµόσιο Τοµέα, καθώς
και την ένταξη της στρατηγικής αυτής στην ευρωπαϊκή
πολιτική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

Άρθρο 160
Αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας 

Ψηφιακής Πολιτικής

Στο άρθρο 160 προβλέπονται λεπτοµερώς οι αρµοδιό-
τητες της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής, στο
πυρήνα των οποίων βρίσκονται η κατάρτιση του Εθνικής

Ψηφιακής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Πολιτική και η
υποβολή της στον Πρωθυπουργό προς έγκριση, η εξειδί-
κευσή του ανά µέτρο και δράση και ανά Υπουργείο, η πα-
ρακολούθηση της εφαρµογής του, η διαµόρφωση εθνι-
κών θέσεων για τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανι-
σµούς, ώστε η Ελλάδα να έχει ενεργό ρόλο, η αξιολόγη-
ση και ο συντονισµός έργων ψηφιακής ανάπτυξης και
στρατηγικής που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή/και
από άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία, η κατάρτιση προτύ-
πων, προσκλήσεων και όλων των απαραίτητων εγγρά-
φων για τα έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και
στρατηγικής ΤΠΕ και η παρακολούθηση και προστασία
ψηφιακών δικαιωµάτων και των ψηφιακών κοινών.
Στο πλαίσιο όλων των σαφώς περιγραφόµενων αρµο-

διοτήτων της, η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Στρατηγι-
κής παρακολουθεί µε χρήση δεικτών την αποτελεσµατι-
κότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής και τηρεί τα ανά-
λογα αρχεία και µητρώα, ούτως ώστε να υπάρχει ένα ε-
νεργό και λειτουργούν µε διαφάνεια αποθετήριο όλων
των δράσεών της. Τέλος, εάν χρειαστεί, σε περίπτωση
διαφωνιών και δυσκολίας στον συντονισµό των δράσε-
ων, ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής µπορεί
να επεµβαίνει µε την προβλεπόµενη διαδικασία για την
επίλυση των ζητηµάτων που προκύπτουν.

Άρθρο 161
Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής

Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής διορίζεται
από τον Πρωθυπουργό, στον οποίο υπάγεται, για πεντα-
ετή θητεία. Ο ρόλος του είναι ιδίως συντονιστικός διότι
δεν προΐσταται µόνο της Γενικής Γραµµατείας του αλλά
κυρίως συνεργάζεται µε όλους τους αρµόδιους Γενικούς
Γραµµατείς και φορείς για την διαµόρφωση ολοκληρω-
µένης πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη και στρατηγι-
κή, υπό την κατεύθυνση πάντα του Πρωθυπουργού. Κα-
τά τα λοιπά, ισχύουν και για αυτόν, αναλόγως, οι διατά-
ξεις που ισχύουν για τους Γενικούς Γραµµατείς Υπουρ-
γείου.

Άρθρο 162

Διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής
Η προβλεπόµενη διάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας

Ψηφιακής Πολιτικής εξασφαλίζει τον σαφή καταµερισµό
όλων των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας σε µο-
νάδες και την καθιστά αποτελεσµατική και λειτουργική
δεδοµένου ότι η κάθε µονάδα έχει το ρόλο της και συ-
γκεκριµένη ύλη που παρακολουθεί. 

Άρθρο 163
Αρµοδιότητες Οργανικών Μονάδων της Γενικής

Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής

Προβλέπονται οι αρµοδιότητες των οργανικών µονά-
δων της ΓΓΨΠ σύµφωνα µε τα όσα έχουν προσδιοριστεί
ανωτέρω σε σχέση µε τις αρµοδιότητες της ΓΓΨΠ κα-
θώς και η φύση και αρµοδιότητες των Συµβουλίων και
Συµβούλων Τοµέων αντίστοιχα.
Το Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής

Πολιτικής παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη και κάθε α-
ναγκαία στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων αυτού.
Η Μονάδα Α (Σχεδιασµού, Στρατηγικής και Συντονισµού)
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ιδίως αναλαµβάνει την χάραξη της πολιτικής και την
πρόταση µέτρων διευκόλυνσης για την εφαρµογή της σε
συνεργασία µε τα αρµόδια Υπουργεία και φορείς. Η Μο-
νάδα Β (Έργων) ιδίως παρακολουθεί έργα ψηφιακής πο-
λιτικής και ανάπτυξης και φροντίζει τον συντονισµό των
δράσεων ούτως ώστε να προχωράει χωρίς προβλήµατα
και εντός του πλαισίου του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδί-
ου για την Ψηφιακή Πολιτική η εκτέλεσή τους. Η Μονά-
δα Γ (Προτύπων) είναι ιδίως υπεύθυνη για την κατάρτιση
προτύπων εγγράφων που είναι απαραίτητα για την κατα-
γραφή της ιδέας του έργου, τη συµβασιοποίησή του και
την εκτέλεσή του. Η Μονάδα Δ (Παρακολούθησης και α-
ξιολόγησης) είναι ιδίως αρµόδια για την παρακολούθηση
της εφαρµογής της νοµοθεσία για τα ανοικτά δεδοµένα,
για την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των έργων
µε τη χρήση συγκεκριµένων και σύµφωνων µε τα διεθνή
και ευρωπαϊκά πρότυπα, δεικτών και για την τήρηση αρ-
χείων και µητρώων. Η Μονάδα Ε΄ (Διοικητικής και Οικο-
νοµικής Υποστήριξης) είναι ιδίως υπεύθυνη για την διοι-
κητική και οικονοµική υποστήριξη της Γενικής Γραµµατεί-
ας Ψηφιακής Πολιτικής. 

Άρθρο 164
Σύσταση Θέσεων

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ο αριθµός των απαραίτη-
των θέσεων προσωπικού και τα αντίστοιχα προσόντα,
που είναι απαραίτητος για την αποτελεσµατική λειτουρ-
γία της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής. Λαµ-
βάνοντας υπόψη τους περιορισµένους πόρους, τόσο σε
ανθρώπινο δυναµικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο, του
Ελληνικού Δηµοσίου, έχει περιοριστεί ο αριθµός αυτός
στους απαραίτητους υπαλλήλους και έχει προβλεφθεί η
διαδικασία της απόσπασης για να µην υπάρχει επιπλέον
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού. Ο προσδιο-
ρισµός του αριθµού των µετακλητών υπαλλήλων που γί-
νεται για την πρώτη φάση λειτουργίας της ΓΓΨΠ και µέ-
χρι την κανονική της στελέχωση, δύναται να µεταβληθεί
στη συνέχεια της λειτουργίας της. 

Άρθρο 165
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο

Στο άρθρο αυτό ορίζονται τα θέµατα του υπηρεσιακού
και πειθαρχικού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας
Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο λειτουργεί στα πρότυπα
της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού.

Άρθρο 166
Δαπάνες- Έλεγχος

Για τις δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας
Ψηφιακής Πολιτικής, ως δηµόσιας υπηρεσίας, επιβαρύ-
νεται ο κρατικός προϋπολογισµός και ως κύριος διατά-
κτης ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτι-
κής.

Άρθρο 167
Μεταβατικές διατάξεις

Οι µεταβατικές διατάξεις περιλαµβάνουν κάποια άµε-
σα µέτρα επείγοντος χαρακτήρα καθώς και συνολικότε-
ρες µεταβατικές ρυθµίσεις. Ειδικότερα, η ΓΓΨΠ αναλαµ-
βάνει την «ιδιοκτησία» της πλήρωσης αιρεσιµότητας του
Θ.Σ. 2.1 ενώ περιλαµβάνεται η εξουσιοδοτική διάταξη

για τις κατηγορίες και κλάδους, τα τυπικά προσόντα διο-
ρισµού σε θέσεις κάθε κλάδου, τα καθήκοντα των κλά-
δων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για το προσω-
πικό της ΓΓΨΠ.

Άρθρο 168
Καταργούµενες διατάξεις

Προβλέπεται η κατάργηση των απαραίτητων διατάξε-
ων ούτως ώστε να µην τίθενται ερωτήµατα και δηµιουρ-
γούνται ασάφειες ως προς το ποιος φορέας έχει τις σχε-
τικές αρµοδιότητες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 169

Στη Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού, υπηρετούν µό-
νιµοι υπάλληλοι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµό-
σιας Διοίκησης. Επιπροσθέτως στη Γενική Γραµµατεία
Πρωθυπουργού υπάγεται η υπηρεσία Διοικητικής Μέρι-
µνας, στην οποία ανήκουν υπάλληλοι είτε µόνιµοι είτε
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορί-
στου χρόνου.
Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν. 3979/2011,

ρυθµίζει θέµατα που αφορούν το υπηρεσιακό συµβούλιο
για τους υπηρετούντες στη Γενική Γραµµατεία Πρωθυ-
πουργού αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Δι-
οίκησης, χωρίς όµως να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη
για τους µόνιµους και ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους που
ανήκουν στην Υπηρεσία Διοικητικής Μέριµνας της Γενι-
κής Γραµµατείας Πρωθυπουργού. Επίσης δεν υπάρχει έ-
ως και σήµερα πρόβλεψη για τη συγκρότηση στη Γενική
Γραµµατεία Πρωθυπουργού, Πειθαρχικού Συµβουλίου
για την αντιµετώπιση θεµάτων πειθαρχικής φύσης.
Προκειµένου να αντιµετωπίζονται θέµατα υπηρεσια-

κής κατάστασης υπαλλήλων της Γ.Γ. Πρωθυπουργού και
κατ’εφαρµογή του άρθρου 103 παρ. 4 του Συντάγµατος,
κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση της διάταξης της
παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 3979/2011, µε νέα διάταξη,
η οποία θα καλύπτει τα πάσης φύσεως θέµατα υπηρεσια-
κού και πειθαρχικού χαρακτήρα, του συνόλου του µονί-
µου και Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού της Γενικής Γραµ-
µατείας Πρωθυπουργού, µε τρόπο διοικητικά ορθό και ά-
µεσα εφαρµόσιµο. 
Από τις συγκεκριµένες διατάξεις, δεν προκύπτει καµία

επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού.

Άρθρο 170
Διοικητικοί Γραµµατείς, Αναπληρωτές Διοικητικοί

Γραµµατείς, Τοµεακοί Γραµµατείς 
και Ειδικοί Τοµεακοί Γραµµατείς

Με τις προτεινόµενες διατάξεις ολοκληρώνεται η
διαρθρωτική αλλαγή που συντελείται στον τρόπο λει-
τουργίας του διοικητικού και κρατικού µηχανισµού µε
την περαιτέρω αποκοµµατικοποίηση των επιτελικών θέ-
σεων της Δηµόσιας Διοίκησης, η οποία είχε ήδη σηµατο-
δοτηθεί µε τη σύσταση στο άρθρο 6 του ν.4369/2016
(Α΄33) των θέσεων Διοικητικών Γραµµατέων Υπουργεί-
ων και την επιλογή τους µε αξιοκρατικά και µε αντικειµε-
νικά κριτήρια. Με τις νέες διατάξεις συστήνονται θέσεις
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Τοµεακών και Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων, ως προϊ-
σταµένων των Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών, οι οποί-
οι επιλέγονται µε τον ίδιο τρόπο, όπως και οι Διοικητικοί
Γραµµατείς. Οι δεσµοί εξάρτησης της Δηµόσιας Διοίκη-
σης από την πολιτική ηγεσία διαρρηγνύονται έτι περαι-
τέρω, καθώς οι επιλεγµένοι στις ως άνω θέσεις τίθενται
διά νόµου επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υ-
πηρεσιών των οποίων προΐστανται, απεµπολώντας τον
πολιτικό χαρακτήρα της κρίσιµης για τη λειτουργία των
Διοικητικών Υπηρεσιών θέσης τους. 

Άρθρο 171
Συγκρότηση υπηρεσιακών συµβουλίων 

άρθρου 30 ν.4369/2016 

Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του
ν.4369/2016 (Α΄33) προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη της
θητείας των µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων των
δηµοσίων υπηρεσιών και στις διατάξεις της παραγράφου
3 του ως άνω άρθρου προβλέπεται η εκ νέου συγκρότη-
σή τους. Με τις προτεινόµενες διατάξεις αποσαφηνίζο-
νται θέµατα σχετικά µε τα υπηρεσιακά συµβούλια αυτά.
Συγκεκριµένα συµπληρώνεται το περιεχόµενο της παρα-
γράφου 3 µε τον ορισµό εισηγητή, θητείας των µελών
των κοινών υπηρεσιακών συµβουλίων καθώς και των υ-
πηρεσιακών συµβουλίων που συγκροτούνται µε ειδικές
διατάξεις (Ανεξάρτητες Αρχές, ΑΕΙ και ΤΕΙ, Ακαδηµία Α-
θηνών, Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, Σι-
βιτανίδειος Σχολή), τον ορισµό του αρµοδίου οργάνου
για τη συγκρότηση υπηρεσιακών συµβουλίων σε οργα-
νωτικές δοµές άλλες από εκείνες των Υπουργείων κα-
θώς και την περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν οι
προϊστάµενοι διεύθυνσης σε κάθε υπηρεσία για τον ορι-
σµό µελών στα υπηρεσιακά συµβούλια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΡΘΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εισαγωγικά:
Η τροποποίηση της νοµοθεσίας αναφορικά µε τις δη-

λώσεις περιουσιακής κατάστασης και τις δηλώσεις οικο-
νοµικών συµφερόντων αποσκοπεί στην επίτευξη των ε-
ξής βασικών νοµοθετικών στόχων: 
α) την αποφόρτιση της επιτροπής ελέγχου του άρ. 3 Α

του ν. 3213/2003 από το τεράστιο βάρος παραλαβής και
επεξεργασίας δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, µέ-
σω της µεταφοράς σηµαντικού µέρους της ως άνω αρµο-
διότητας στην Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περι-
ουσιακής Κατάστασης (η οποία υπάγεται στην ανεξάρτη-
τη «Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων
από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδό-
τησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης»), 
β) την ανασύνθεση της επιτροπής του άρ. 3Α του ν.

3213/2003 µε παράλληλη αύξηση των ανεξαρτήτων από
πολιτική επιρροή µελών της, 
γ) την έγκαιρη και πλήρη εφαρµογή των συστάσεων

της Οµάδας Κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO), η ο-
ποία ιδρύθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης,
δ) τον καθορισµό επιπλέον κατηγοριών προσώπων,

των οποίων οι δηλώσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, µε
σκοπό την αύξηση των εχέγγυων διαφάνειας, 

ε) τον σαφέστερο και πληρέστερο καθορισµό των πε-
ριουσιακών στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στις
δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, πάντα µε σεβασµό
στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων, 
στ) την άµεση επιτάχυνση της υποχρεωτικής ηλεκτρο-

νικής υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, 
ζ) τον ορισµό αυστηρότερων προθεσµιών υποβολής

συµπληρώσεων, και την καθιέρωση προθεσµίας εντός
της οποίας είναι δυνατή (αυστηρά κατ’ εξαίρεση και ανα-
γκαστικά µε επιβολή διοικητικού προστίµου) η υποβολή
εκπρόθεσµης δήλωσης, 
η) την πρόβλεψη ειδικών τµηµάτων που θα ασχολού-

νται µε τα αδικήµατα των δηλώσεων περιουσιακής κατά-
στασης στις εισαγγελίες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 
θ) την προσαρµογή των διατάξεων του νόµου στις αλ-

λεπάλληλες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει κατά τα
τελευταία χρόνια, και,
ι) την σηµαντική ενίσχυση της Γ΄ µονάδας της αρχής

του άρ. 7 του ν. 3691/2008 σε προσωπικό, ώστε να φέρει
σε πέρας αποτελεσµατικά το δύσκολο έργο της.
Η ανάλυση για τον τρόπο µε τον οποίο προτείνεται η

υλοποίηση των παραπάνω στόχων ακολουθεί µε την κατ’
άρθρο παρουσίαση των προτεινόµενων διατάξεων. 

Επί των άρθρων:

Άρθρο 172

Με τις παραγράφους 1-3 του άρθρου 172 του σχεδίου
νόµου οι Περιφερειάρχες και οι Δήµαρχοι δεν υπάγονται
πλέον στις περιπτώσεις η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρ. 1
του ν. 3213/2003, αλλά στην περίπτωση ε΄. Η µεταφορά
αυτή γίνεται εν όψει της βασικής τροποποίησης του άρ-
θρου 174 του σχεδίου νόµου, για την οποία θα γίνει λό-
γος στον οικείο τόπο.
Η προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 4 αποσκο-

πεί στη διευκρίνιση των υπόχρεων της περίπτωσης λ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 (Α΄
160). Ειδικότερα, αντικαθίστανται οι λέξεις «οι υπάλλη-
λοι των φορέων» µε τις λέξεις «οι υπάλληλοι των µονά-
δων», προκειµένου να µη συγχέονται οι υπόχρεοι σε υ-
ποβολή δήλωσης προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των
Υπηρεσιών Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσω-
τερικών Υποθέσεων του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ο.Τ.Α. µε τους υπαλλήλους του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.Τ.Α. που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου

172 του σχεδίου νόµου θεσπίζεται υποχρέωση των τρα-
πεζικών ιδρυµάτων να υποβάλλουν βεβαιώσεις περί του
υπολοίπου των καταθέσεων των υποχρέων την 31η Δε-
κεµβρίου του προηγούµενου έτους. Η προτεινόµενη
ρύθµιση στοχεύει στο να µην επιβαρύνονται οικονοµικά
οι υπόχρεοι για τη λήψη βεβαιώσεων από τα τραπεζικά
και πιστωτικά ιδρύµατα σχετικά µε τα υπόλοιπα των λο-
γαριασµών τους, προκειµένου να υποβάλουν τις δηλώ-
σεις περιουσιακής κατάστασης, λαµβανοµένου µάλιστα
υπόψη ότι, κατά τα κοινώς γνωστά, για την έκδοση των
βεβαιώσεων αυτών τα ανωτέρω ιδρύµατα προβαίνουν σε
υψηλές χρεώσεις. 
Με το δεύτερο εδάφιο καθιερώνεται αντίστοιχη υπο-

χρέωση των τραπεζικών ιδρυµάτων ως προς τις οφειλές
των υπόχρεων υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατά-
στασης, ειδικότερα για τους υπόχρεους υποβολής δηλώ-
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σεων περιουσιακής κατάστασης που περιλαµβάνονται
στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του άρ. 1 παρ. 1 του ν. 3213/
2003. Ο λόγος θέσπισης του β΄ εδαφίου του παρόντος
άρθρου θα καταστεί σαφής µε τη σύντοµη ανάπτυξη α-
ναφορικά µε την παρ. 1 του άρθρου 173 του παρόντος
σχεδίου νόµου, αµέσως παρακάτω.

Άρθρο 173

Με την παρ. 1 του άρθρου 173 αναδιατυπώνεται η πε-
ρίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003.
Με την ρύθµιση αυτή, και ειδικότερα βάσει των υποπερι-
πτώσεων i. έως vii., καθίστανται σαφέστερα και αυξάνο-
νται τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πρέπει να περι-
λαµβάνονται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ό-
λων των υπόχρεων. Η βασική µεταβολή και προσθήκη
εµφανίζεται στις υποπεριπτώσεις v. και vi. της προτεινό-
µενης διάταξης, και αποσκοπεί στην πληρέστερη αποτύ-
πωση της περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων σε
δήλωση. Η προτεινόµενη επαναδιατύπωσή της καθίστα-
ται αναγκαία για τη σαφέστερη και -πάντως- ενδεικτική
απαρίθµηση των περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να
δηλώνονται. Επίσης, και εν όψει της τροποποίησης του
άρθρου 8 του ν. 3213/2003 µε το άρθρο 178 του παρό-
ντος νοµοσχεδίου, λαµβάνεται πρόνοια ώστε να µην υ-
πάρχει αντίφαση µεταξύ των διατάξεων των άρθρων 2
και 8 του ν. 3213/2003 ως προς την κτήση και δήλωση
περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην αλλοδαπή.
Ως προς την υποπερίπτωση vi. είναι αναγκαία µία πρό-
σθετη διευκρίνιση: η έννοια των κινητών µεγάλης αξίας
θα πρέπει να ερµηνευθεί όπως οι αντίστοιχοι όροι χρησι-
µοποιούνται στην φορολογική νοµοθεσία και ειδικότερα
στο άρθρο 32 του ν. 4172/2013 (βλ. σχετικά τις χαρακτη-
ριστικές αναφορές της ΠΟΛ 1076/26-3-2015, προσπελά-
σιµη και ηλεκτρονικά: http://www.publicrevenue.gr
/kpi/public/blog/attach/files/rss/pol_1076.pdf, σελ. 15).
Με την υποπερίπτωση ix. της προτεινόµενης επανα-

διατύπωσης της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρ. 2 του
ν. 3213/2003 καθιερώνεται, για λόγους αύξησης της α-
ναγκαίας διαφάνειας, µία επιπλέον υποχρέωση για τις
κατηγορίες υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης περιουσια-
κής κατάστασης που περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις
α΄ έως ε΄ του άρ. 1 παρ. 1 του ν. 3213/2003. Ειδικότερα,
και λαµβάνοντας υπ’ όψιν την κατά λατινική αρίθµηση
σύσταση viii. της GRECO, όπως αυτή αποτυπώθηκε στον
τέταρτο κύκλο αξιολόγησης της χώρας και υιοθετήθηκε
κατά την 68η Ολοµέλεια της GRECO που έλαβε χώρα
στις 15-19 Ιουνίου 2015, τα πρόσωπα που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ του άρθρου 1 παράγρα-
φος 1 του νόµου 3213/2003, όπως προτείνεται να τροπο-
ποιηθεί, υποχρεώνονται να δηλώνουν, πλην των στοιχεί-
ων ενεργητικού που αναφέρονται στις (προτεινόµενες)
υποπεριπτώσεις i. έως viii. της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ.
2 του ν. 3213/2003, και συγκεκριµένα στοιχεία του παθη-
τικού της περιουσίας τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι δη-
λώσεις περιουσιακής κατάστασης των συγκεκριµένων υ-
πόχρεων θα περιλαµβάνουν και τις δανειακές τους υπο-
χρεώσεις προς ηµεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και
τραπεζικά ιδρύµατα, λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα, αλλά και κάθε
οφειλή που προέρχεται από διοικητικά πρόστιµα, χρηµα-
τικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δηµόσιο και τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέλη προς Νοµικά
Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανι-

σµούς κοινωνικής ασφάλισης και υπερβαίνει τα πέντε χι-
λιάδες (5.000) ευρώ κατά την 31η Δεκεµβρίου του προη-
γούµενου έτους. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 173 του σχεδίου νό-

µου προσαρµόζεται η υποχρέωση των συµβολαιογρά-
φων που καθιερώνεται µε την περίπτωση δ΄ του άρ. 2
παρ. 1 του ν. 3213/2003 στη νέα (προτεινόµενη) ρύθµιση
του άρ. 3 του ν. 3213/2003.
Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 173 του σχεδίου νό-

µου αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στη διαδι-
κασία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
των πολιτικών προσώπων (που περιλαµβάνονται στις πε-
ριπτώσεις α-ε της παρ. 1 του άρ. 1 του ν. 3213/2003) µε
τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι το κοινό έχει ά-
νετη πρόσβαση σε αυτές για επαρκές χρονικό διάστηµα.
Η έναρξη της προθεσµίας και ο χρόνος κατά τον οποίο
παραµένουν προσπελάσιµες οι ελεγµένες δηλώσεις πε-
ριουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων δεν
προσδιορίζονται στον ισχύοντα ν. 3213/2003, γεγονός
που επίσης αναφέρεται αρνητικά στην προαναφερθείσα
κατά λατινική αρίθµηση σύσταση viii. της GRECO, την ο-
ποία η χώρα έχει αναλάβει την υποχρέωση να εφαρµό-
σει.. Η προθεσµία που δίδεται για την δηµοσιοποίηση
των δηλώσεων εξυπηρετεί τις ελεγκτικές υπηρεσίες,
προκειµένου να ολοκληρώσουν τον έλεγχο. Επιπλέον, η
δηµοσιοποίηση των ανωτέρω δηλώσεων είναι απαραίτη-
τη για να υπάρχει εναρµόνιση µε την αντίστοιχη υποχρέ-
ωση για δηµοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κα-
τάστασης στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύµφω-
να µε το άρθρο 61 παρ. 4 του ν. 3852/2010.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 173 του σχεδίου κα-

θιερώνεται αυστηρή χρονική προθεσµία ενός µηνός, ε-
ντός της οποίας δύνανται να γίνουν συµπληρώσεις επί
ελλείψεων ή ανακριβειών της δήλωσης περιουσιακής κα-
τάστασης.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 173, και µε σκοπό την

επιτάχυνση των αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών, α-
ναφέρεται ότι η απόφαση του Προέδρου της Βουλής και
η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε την
οποία οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης υποβάλλο-
νται υποχρεωτικώς µε ηλεκτρονικό τρόπο θα εκδοθούν
εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου. 

Άρθρο 174

Στο άρθρο 174 του σχεδίου περιλαµβάνεται η βασική
διαφοροποίηση σε σχέση µε την δοµή της ισχύουσας νο-
µοθεσίας. Συγκεκριµένα, µε την παρ. 1 του άρθρου 174
του σχεδίου, µε την οποία τροποποιείται η περίπτωση α΄
της παρ. 1 του άρ. 3 του ν. 3213/2003, η Επιτροπή Ελέγ-
χου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που καθιε-
ρώθηκε µε το άρ. 3Α του ν. 3213/2003, όπως αυτό προ-
στέθηκε µε το άρθρο 225 του ν. 4281/2014, περιορίζεται
στην παραλαβή, επεξεργασία και έλεγχο των δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης των πέντε πρώτων κατηγο-
ριών του άρ. 1 παρ. 1 του ν. 3213, όπως αυτές διαµορ-
φώνονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, η περιττή και άσκοπη επιβάρυνση που προέ-
κυψε µε το άρ. 224 του ν. 4281/2014 για τη νεοπαγή Επι-
τροπή περιορίζεται στην εξέταση και την επεξεργασία
1000 (κατά προσέγγιση, ίσως και ολιγότερων) δηλώσε-
ων περιουσιακής κατάστασης, οι οποίες, όµως, αφορούν
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τα σηµαντικότερα πρόσωπα της πολιτικής ζωής της χώ-
ρας. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως 3 του
άρθρου 171, στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρ. 1
προστίθενται και Περιφερειάρχες, οι Δήµαρχοι και οι Γε-
νικοί Γραµµατείς Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Με αυτόν τον τρόπο, και σε συνδυασµό µε την αλλαγή

της σύνθεσης και την ενίσχυση της επιτροπής µε την
προσθήκη και δύο επιπλέον ανεξαρτήτων µελών, (βλ.
παρακάτω υπό άρ. 4), παρέχονται τα εχέγγυα ώστε η Ε-
πιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
να φέρει σε πέρας το πολύ δύσκολο έργο της. Εχέγγυα
τα οποία δεν υπάρχουν σήµερα, διότι η απλή παραλαβή
των δεκάδων χιλιάδων δηλώσεων περιουσιακής κατά-
στασης από τους αρµόδιους υπαλλήλους αποδεικνύεται
κοπιώδης, η δε ουσιαστική εφαρµογή των διατάξεων του
νόµου καθίσταται πρακτικώς αδύνατη. 
Με την προτεινόµενη επαναδιατύπωση της παραγρά-

φου 4 αντανακλάται η άποψη ότι είναι απαραίτητη η δια-
τήρηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσια-
κής Κατάστασης που θεσπίστηκε µε το άρθρο 3Α του ν.
3213/2003, το οποίο προστέθηκε µε το άρ. 225 του ν.
4281/2014, µε σηµαντικό, ωστόσο, περιορισµό των δη-
λώσεων τις οποίες παραλαµβάνει. Ειδικότερα, η εν λόγω
Επιτροπή θα παραλαµβάνει µόνο τις δηλώσεις Περιου-
σιακής Κατάστασης του Πρωθυπουργού, των Αρχηγών
των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνι-
κό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαµβά-
νουν κρατική χρηµατοδότηση, των Υπουργών, των Ανα-
πληρωτών Υπουργών και των Υφυπουργών, των Βουλευ-
τών και των Ευρωβουλευτών, των Περιφερειαρχών, των
Δηµάρχων, και, τέλος, όσων διαχειρίζονται τα οικονοµι-
κά των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο Ε-
θνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαµ-
βάνουν κρατική χρηµατοδότηση.
Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 174 του σχεδί-

ου, η ευθύνη για την παραλαβή και την επεξεργασία των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των προσώπων
που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ' έως και κδ', κζ',
λα' έως και µγ', µστ' και µη' της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 3213/2003 µεταφέρεται (και κατ’ ουσίαν ε-
πιστρέφει) στην Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Πε-
ριουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριό-
τητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ε-
λέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που
προβλέπεται από το άρ. 7Α του ν. 3691/2008. Πρόκειται
για ένα σώµα έµπειρο στο συγκεκριµένο θέµα (αφού εί-
χε τη σχετική αρµοδιότητα επί τριετία), µε πλήρη γνώση
του αντικειµένου και ανεξάρτητο από την κεντρική διοί-
κηση. 
Η προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 2 κρίνεται

απαραίτητη, διότι µετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4281/2014,
µε τον οποίο αναδιαρθρώθηκε ριζικά η δοµή του ν.
3213/2003, διαπιστώθηκε άµεσα η δυσλειτουργία της κα-
θιέρωσης της Επιτροπής της Βουλής ως αρµόδιας για
τον έλεγχο δεκάδων χιλιάδων δηλώσεων απολύτως ετε-
ρόκλητων περιπτώσεων υπόχρεων δήλωσης περιουσια-
κής κατάστασης. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η επανα-
φορά της παραλαβής και ελέγχου των δηλώσεων περι-
ουσιακής κατάστασης των περισσοτέρων εκ του Νόµου
υπόχρεων προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατά-
στασης στην Μονάδα Γ΄ της Αρχής Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριό-
τητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ε-

λέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Η εν
λόγω µονάδα ιδρύθηκε µε το άρ. 7Α του ν. 3691/2008, το
οποίο προστέθηκε µε το άρ. 2 παρ. 2 του ν. 3932/2001
(Α΄ 49) και έχει αποδειχθεί ως η ικανότερη Αρχή για την
παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης. Η Ανεξαρτησία της Αρχής και η δυνατότη-
τα άµεσης ενεργοποίησής της, καθιστά τη Μονάδα Γ’ αυ-
τής ως το κατάλληλο σώµα για την επίτευξη του στόχου
του ελέγχου των δηλώσεων µε βάση τα απροσωπόλη-
πτα και διαυγή κριτήρια που καθορίζει ο νόµος. 
Με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 174 του σχεδίου

νόµου, προστίθενται στα πρόσωπα των οποίων τις δηλώ-
σεις περιουσιακής κατάστασης λαµβάνει και ελέγχει ο
Γενικός Ελεγκτής Δηµόσιας Διοίκησης και ο Πρόεδρος,
τα µέλη και οι υπάλληλοι της Αρχής Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριό-
τητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ε-
λέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Η
αλλαγή αυτή γίνεται για προφανείς λόγους ενίσχυσης
της διαφάνειας και της αµεροληψίας.
Με την τέταρτη παράγραφο του άρθρου 174 του σχε-

δίου νόµου προβλέπεται η αναλυτικότερη διαδικασία,
την οποία θα πρέπει να τηρήσουν τα όργανα ελέγχου
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, όταν ζητούνται δι-
ευκρινίσεις από ελεγχόµενους αναφορικά µε τις δηλώ-
σεις. Καθιερώνονται και διαδικασίες προστίµων όταν οι
ελεγχόµενοι δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές υποχρε-
ώσεις.

Άρθρο 175

Με την παρ. 1 του άρθρου 175 του σχεδίου νόµου, αυ-
ξάνονται τα µέλη της ανεξάρτητης, και έχουσας οικονο-
µική και διοικητική αυτοτέλεια επιτροπής του άρ. 3Α του
ν. 3213/2003 από επτά σε εννιά. Με την προτεινόµενη
διάταξη αντανακλάται η άποψη ότι είναι απαραίτητη η
διατήρηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιου-
σιακής Κατάστασης που θεσπίστηκε µε το άρθρο 3Α του
ν. 3213/2003, το οποίο προστέθηκε µε το άρ. 225 του ν.
4281/2014, µε σηµαντικό, ωστόσο, περιορισµό των δη-
λώσεων τις οποίες παραλαµβάνει. 
Τα νέα µέλη που προστίθενται είναι ένας Σύµβουλος

της Επικρατείας, ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση των Ανωτάτων Δι-
καστικών Συµβουλίων των οικείων δικαστηρίων µετά από
ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και ο Συνήγορος του Πολίτη,
ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή του. Τα πρόσωπα
αυτά έχουν αυξηµένο κύρος και είναι απολύτως ανεξάρ-
τητα από οποιαδήποτε πολιτική επιρροή, καθιστώντας
την ήδη καταξιωµένη σύνθεση της Επιτροπής ακόµη πε-
ρισσότερη αξιόπιστη ως προς την ανεξαρτησία και την α-
µεροληψία της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα µη κοινοβου-
λευτικά µέλη της επιτροπής αυξάνονται σε έξι αυξηµέ-
νου θεσµικού κύρους, έναντι µόνο τριών µελών του Κοι-
νοβουλίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η επιτροπή αποκτά α-
κόµα περισσότερα εχέγγυα για την επιτυχή επιτέλεση
του έργου της. Η διατήρηση των µελών του Κοινοβουλί-
ου στη συγκεκριµένη Επιτροπή γίνεται προκειµένου να
µην δηµιουργείται συνταγµατική ανακολουθία µε ολό-
κληρο το πλέγµα των συνταγµατικών και λοιπών νοµο-
θετικών διατάξεων που διασφαλίζουν την πλήρη ανεξαρ-
τησία της Βουλής, ως το κορυφαίο δηµοκρατικό Όργανο
της Πολιτείας. 
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Περαιτέρω, και για να εξασφαλιστεί ότι η τυχόν επιρ-
ροή των βουλευτών θα είναι ακόµη µικρότερη, κρίθηκε
σκόπιµη η απεµπλοκή των Αντιπροέδρων της Βουλής α-
πό τη σύνθεση της επιτροπής, για τον λόγο ότι ex officio
(ήτοι το αυξηµένος κύρος που έχουν λόγω του αξιώµα-
τός τους) µπορούν να δώσουν την εντύπωση ότι επηρεά-
ζουν την κρίση των ανεξαρτήτων µελών της Επιτροπής.
Έτσι, χρέη Προέδρου της Επιτροπής θα εκτελεί ο/η Πρό-
εδρος της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Δια-
φάνειας. Με βάση την προτεινόµενη ρύθµιση, στην Επι-
τροπή επίσης θα µετέχουν και δύο βουλευτές, που θα ο-
ρίζονται από τους Προέδρους των µεγαλύτερων κοινο-
βουλευτικών οµάδων που µετέχουν στην κυβέρνηση και
την αντιπολίτευση αντίστοιχα.
Με την παρ. 2 του άρθρου 175 του σχεδίου προστίθε-

ται νέα παράγραφος 5 (µε την νυν ισχύουσα παρ. 5 να α-
ναριθµείται σε 6), σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή υ-
ποχρεούται να υποβάλλει έκθεση των πεπραγµένων της
στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής και
στους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η έκθεση αναρτάται
και στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου. Με αυτό τον τρό-
πο όλοι οι πολίτες θα είναι σε θέση να ενηµερώνονται
για το έργο της επιτροπής, πληρούται η ανάγκη λογοδο-
σίας της επιτροπής, λαµβάνεται δε υπ’ όψιν και η συνα-
φής υπό λατινική αρίθµηση ix. σύσταση της Οµάδας κρα-
τών κατά της διαφθοράς (GRECO), όπως αυτή αποτυπώ-
θηκε στην έκθεση επί του τέταρτου κύκλου αξιολόγησης
της χώρας και υιοθετήθηκε κατά την 68η Ολοµέλεια της
GRECO που έλαβε χώρα στις 15-19 Ιουνίου 2015. Αντί-
στοιχη υποχρέωση καθιερώνεται και για όλα τα όργανα
που λαµβάνουν και επεξεργάζονται δηλώσεις περιου-
σιακής κατάστασης.
Με την παρ. 3 σκοπείται η ευθυγράµµιση του χρόνου

θητείας των δικαστών-µελών της Επιτροπής, ενώ µε την
παρ. 4 του σχεδίου νόµου προβλέπεται η θέσπιση κανο-
νισµού λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. 

Άρθρο 176

Με το άρθρο 176 καθίσταται υποχρεωτικός ο έλεγχος
όλων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων
των κατηγοριών προσώπων που υπάγονται στον έλεγχο
της επιτροπής του άρ. 3 Α του ν. 3213/2003, χωρίς να υ-
πάρχει ο περιορισµός υποχρεωτικού ελέγχου για τις δη-
λώσεις των Δηµάρχων «πόλεων άνω των 50.000 κατοί-
κων». Πέρα από το ότι οι µικροί δήµοι έχουν περιοριστεί
σηµαντικά ύστερα από τις συνενώσεις των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, και µε δεδοµένο ότι σήµερα οι
δήµοι συνήθως δεν ταυτίζονται µε πόλεις (πλην των µε-
γάλων αστικών κέντρων), ο περιορισµός των 50 χιλιά-
δων κατοίκων δεν εµφανίζεται πειστικός, από τη στιγµή
µάλιστα που, σύµφωνα µε το παρόν σχέδιο, περιορίζεται
κατά πολύ ο αριθµός των δηλώσεων που παραλαµβάνει
η επιτροπή του άρ. 3Α του νόµου 3213/2003.

Άρθρο 177

Με το άρθρο 177 του σχεδίου νόµου τελείται µία µικρή
αλλά σηµαντική τροποποίηση της βασικής ποινικής διά-
ταξης του άρθρου 6 του ν. 3213/2003. Συγκεκριµένα, επι-
χειρείται να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα όσων απλώς α-
πό απρονοησία δεν υποβάλλουν εγκαίρως δηλώσεις πε-
ριουσιακής κατάστασης, αλλά διορθώνουν την παράλει-

ψη τους άµεσα µετά την πάροδο µικρού χρονικού δια-
στήµατος. Για τις περιπτώσεις αυτές, η ενασχόληση των
εισαγγελικών αρχών µε τέτοιες περιπτώσεις και άσκοπη
είναι και περιττή, αφού η ratio της απειλής ποινικής τιµω-
ρίας για τις παραβιάσεις που σχετίζονται µε τις δηλώ-
σεις περιουσιακής κατάστασης έγκειται στην προσπά-
θεια αποτροπής παρανόµου πλουτισµού υπαλλήλων και
λοιπών υπόχρεων προσώπων, όχι στον στιγµατισµό α-
πλώς αµελών πολιτών. 
Με βάση αυτό το σκεπτικό, µε τις ρυθµίσεις του άρ.

177 του σχεδίου νόµου: α) η µη υποβολή δήλωσης περι-
ουσιακής κατάστασης παραµένει παράνοµη αµέσως µε-
τά την πάροδο της προθεσµίας της παρ. 2 του άρ. 1 του
ν. 3213/2003. Μέχρι, όµως, την πάροδο τριάντα ηµερών
από τη λήξη της προθεσµίας τιµωρείται µόνο µε διοικητι-
κό πρόστιµο, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ. 177 του
σχεδίου νόµου. β) Μετά, όµως, την πάροδο της παραπά-
νω προθεσµίας, η µη υποβολή δήλωσης καθίσταται και α-
ξιόποινη πράξη, τιµωρούµενη κατά τις ήδη ισχύουσες
προβλέψεις του ν. 3213/2003, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και
3 του άρ. 6 του ν. 3213/2003, όπως προτείνεται να τρο-
ποποιηθούν. 
Με την παρ. 4 του άρ. 177 του σχεδίου νόµου, προστί-

θεται παρ. 7 στο άρθρο 6 του ν. 3213/2003, σύµφωνα µε
την οποία καθίσταται δυνατή η υποχρεωτική (ολική ή µε-
ρική) δηµοσίευση καταδικαστικών αποφάσεων για τα ε-
γκλήµατα που προβλέπονται στον ν. 3213/2003.

Άρθρο 178

Με το άρθρο 178 του σχεδίου νόµου αναδιατυπώνεται
και αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρµογής της απαγόρευ-
σης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3213/2003, αλλά και
τα στοιχεία της νοµοτυπικής µορφής του εγκλήµατος
που προβλέπεται από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Ειδι-
κότερα, η απαγόρευση αναφερόταν στην προηγούµενη
διοικητική δοµή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης,
διότι γινόταν µ.ά. αναφορά σε νοµάρχες. Το βασικό πρό-
βληµα, όµως, έγκειτο στο ότι στη διάταξη δεν οριζόταν
συγκεκριµένα η έννοια της «εξωχώριας εταιρείας». Το
πρόβληµα είχε ήδη εντοπιστεί στην έκθεση της επιστη-
µονικής επιτροπής της Βουλής που δηµοσιεύτηκε προ
της εκδόσεως του ν. 3869/2010, µε τον οποίο τέθηκε σε
ισχύ για πρώτη φορά το άρθρο 8 του ν. 3213/2003 (άρ. 6
αυτού), η δε άρση της ασάφειας της εν λόγω έννοιας
προτείνεται στην σύσταση v. (ιι) της GRECO, όπως αυτή
αποτυπώθηκε στον τέταρτο κύκλο αξιολόγησης της χώ-
ρας και υιοθετήθηκε κατά την 68η Ολοµέλεια της
GRECO που έλαβε χώρα στις 15-19 Ιουνίου 2015. 
Προς την κατεύθυνση άρσης της εν λόγω ασάφειας

προτείνεται η προσαρµογή του άρ. 8 του ν. 3213/2003 µε
τη νυν ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, και ειδικότερα
το άρθρο 65 του ν. 4172/2013. Σύµφωνα µε την φορολο-
γική νοµοθεσία (βλ. και Μπώλου, Εξωχώριες εταιρείες
[offshore companies] και ελληνική έννοµη τάξη, ΝοΒ
2013 935 επ. [ιδίως 937] σε χρόνο προ της θέσης σε ισχύ
του ν. 4172/2013) δεν δίνεται έµφαση στις «εξωχώριες
εταιρείες» αλλά σε εταιρείες οι οποίες έχουν έδρα κρά-
τη που δεν χαρακτηρίζονται ως συνεργάσιµα στον φο-
ρολογικό τοµέα. Τα δε κριτήρια για τον χαρακτηρισµό
αυτό είναι συγκεκριµένα, προκύπτουν από τη συνεργα-
σία της χώρας µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και ανανεώνονται κάθε
χρόνο µε κατ’ έτος εκδιδόµενες αποφάσεις του Υπουρ-
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γού Οικονοµικών (βλ. ενδ. την υπ’ αριθµ. ΠΟΛ. 1279/29-
12-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, Β΄ 2905).
Η σαφήνεια, µε την οποία το ελληνικό φορολογικό δί-
καιο έχει προσεγγίσει τα συγκεκριµένα ζητήµατα, προ-
τείνεται να αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο εφαρµογής του
άρ. 8 του ν. 3213/2003. Ως προς την ποινική διάταξη της
παρ. 2, είναι προφανές ότι οι αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών συνιστούν νόµους προσωρινής ισχύος κατά
την έννοια του άρ. 3 του ΠΚ, οπότε, εάν κάποιος δρά-
στης του εγκλήµατος του άρ. 8 παρ. 2 συµµετέχει σε ε-
ταιρεία µε έδρα µη συνεργαζόµενο κράτος κατά την έν-
νοια του νόµου και της κατά τον χρόνο τέλεσης ισχύου-
σας απόφασης, το δε (κράτος) «αποχαρακτηρίστηκε» µε
νεότερη απόφαση, παραµένει αξιόποινος.

Άρθρο 179

Με το άρθρο 179 του σχεδίου νόµου, στις Εισαγγελίες
Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στις Εισαγγελίες
Πληµµελειοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης ορίζονται
αντίστοιχα από τους διευθύνοντες αυτών τουλάχιστον
ένας Αντεισαγγελέας Εφετών και ένας Αντεισαγγελέας
Πληµµελειοδικών, οι οποίοι χειρίζονται τις δικογραφίες
που σχηµατίζονται για τις αξιόποινες πράξεις του παρό-
ντος νόµου. Η συγκεκριµένη ρύθµιση προτείνεται ούτως
ώστε οι Εισαγγελίες οι οποίες, εκ των πραγµάτων, θα εί-
ναι επιφορτισµένες µε τον µεγαλύτερο όγκο αδικηµά-
των που αφορούν στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστα-
σης να αντιµετωπίζουν µε ενιαίο τρόπο τις σχετικές δι-
κογραφίες, να καθίσταται ευχερέστερη η συσχέτιση τυ-
χόν όµοιων δικογραφιών, η παρακολούθηση παροµοίων
περιπτώσεων (είτε σε τοπικό/υπηρεσιακό επίπεδο, είτε
κατά τον τρόπο τέλεσης των αδικηµάτων) και η ευκολό-
τερη συλλογή των σχετικών στοιχειών.

Άρθρο 180

Όπως είναι γνωστό, η παράγραφος 5 του άρθρου 2
του ν. 3213/2003 έχει καταργηθεί µετά την θέση σε ισχύ
του άρθρου 223 του ν. 4281/2014, µε το οποίο αντικατα-
στάθηκε συνολικά το άρ. 2 του νόµου. Συνεπώς η ανα-
φορά σε αυτή την διάταξη στο άρθρο 9 παρ. 3 του ν.
3213/2003 καθίσταται περιττή. Το ίδιο ισχύει και για τις
αναφορές στα άρθρα 4 και 5 του ν. 3203/2003, τα οποία
καταργήθηκαν ύστερα από την θέση σε ισχύ της υποπαρ.
ΙΕ.20 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014. Με το άρθρο
180 διαγράφονται οι αναφορές σε καταργηµένες διατά-
ξεις προς άρση αµφισβητήσεων. 

Άρθρο 181

Η προτεινόµενη προσθήκη στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 229 του ν. 4281/2014 κρίνεται αναγκαία προκειµέ-
νου να αποσαφηνιστεί πλήρως ότι προβλέπεται και η δυ-
νατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συµ-
φερόντων που προβλέπονται κατά το ως άνω άρθρο.

Άρθρο 182

Με δεδοµένο ότι η Μονάδα Γ΄ της Αρχής του άρ. 7 του
ν. 3691/2008 (Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης
Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρη-
µατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώ-
σεων Περιουσιακής Κατάστασης) θα είναι, σύµφωνα µε
το άρ. 175 του παρόντος νοµοσχεδίου, αρµόδια για την

παραλαβή και επεξεργασία των δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης δεκάδων χιλιάδων δηλώσεων, κρίθηκε ανα-
γκαία η ενίσχυση της σε στελέχωση, αρχικά της ίδιας και
κατόπιν του προσωπικού αυτής. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 182 του σχεδίου νό-

µου, καθιερώνεται η αύξηση των µελών της Αρχής από
12 σε 14. Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ενισχύεται η
µονάδα Γ΄ ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατά-
στασης µε δύο επιπλέον µέλη, για λόγους αύξησης της
διαφάνειας και µε σκοπό τη µείωση του βάρους που θα
φέρουν ο Πρόεδρος της Αρχής και τα δύο ήδη υπάρχο-
ντα µέλη της µονάδας(υπενθυµίζεται ότι η Μονάδα Γ της
Αρχής, µε βάση το νοµοσχέδιο έχει υποχρέωση λήψης
και επεξεργασίας δεκάδων χιλιάδων δηλώσεων περιου-
σιακής κατάστασης, ορισµένες εκ των οποίων θα προέρ-
χονται από πρόσωπα ιδιαίτερα αυξηµένης επιρροής).
Με την παράγραφο 3 του άρ. 182 αυξάνεται το προσω-

πικό το οποίο πλαισιώνει και υποστηρίζει την Γ΄ Μονάδα
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της
Αρχής του άρ. 7 του ν. 3691/2008 από 15 σε 30 άτοµα.
Και αυτή η αύξηση του προσωπικού κρίνεται αναγκαία,
προκειµένου για την επίτευξη του έργου της Αρχής,
λαµβάνοντας ιδίως υπ’ όψιν το έργο της Μονάδας που
αυξάνεται τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά.
Η ποιοτική αύξηση του έργου της Αρχής προκύπτει βά-

σει της παρ. 4 του άρθρου 182 του σχεδίου νόµου, σύµ-
φωνα µε την οποία, πλην των δειγµατοληπτικώς ελεγχό-
µενων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, οι δηλώ-
σεις 7 κατηγοριών υπόχρεων, θα ελέγχονται υποχρεωτι-
κά. Οι κατηγορίες περιλαµβάνουν τους Γενικούς και Ειδι-
κούς Γραµµατείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνη-
σης, τους Προέδρους, του Αντιπροέδρους, τους Γενι-
κούς Γραµµατείς αποκεντρωµένων διοικήσεων, τους Δι-
οικητές και τους διευθύνοντες συµβούλους ΝΠΔΔ, δη-
µοσίων επιχειρήσεων και δηµοσίων οργανισµών, τους δι-
καστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς των Ανωτά-
των Δικαστηρίων της χώρας, τους Προέδρους και τους
Αντιπροέδρους του ΝΣΚ, τους ιδιοκτήτες, τους βασικούς
µετόχους, τους Προέδρους, και λοιπά πρόσωπα διοίκη-
σης και διεύθυνσης επιχειρήσεων µέσων µαζικής ενηµέ-
ρωσης, και τους Αρχηγούς και Υπαρχηγούς της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Α-
κτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου καθιερώνεται

αυστηρή χρονική προθεσµία, δύο µηνών, εντός της οποί-
ας θα πρέπει να ολοκληρώνονται οι αποσπάσεις του
προσωπικού της Μονάδας Γ. 
Με την παράγραφο 6 του άρθρου 182 καταργείται, η

περιττή πλέον, παρ. 9 του άρ. 7Γ του ν. 3691/2008.

Άρθρο 183

Με το άρθρο 182 ρυθµίζεται το ζήτηµα των δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης, οι οποίες, µε βάση το σχέδιο
νόµου, µεταφέρονται στην Μονάδα Γ΄ της Αρχής του
άρ. 7 του ν. 3691/2008, αλλά έχουν ήδη παραληφθεί από
την επιτροπή του άρ. 3Α του ν. 3213/2003.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.- ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
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ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Με τον παρόντα νόµο δηµιουργείται µια Ανώνυµη Ε-
ταιρεία µε την επωνυµία “Ελληνική Εταιρεία Συµµετο-
χών και Περιουσίας A.E.” µε βασικό στόχο τη συγκέ-
ντρωση περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου κάτω α-
πό µία ενιαία στέγη, και τη διαχείρισή τους ως σύνολο µε
σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση τους, τη µείωση ελλειµ-
µάτων και την αύξηση εσόδων από την αποτελεσµατικό-
τερη διαχείρισή τους. Μέρος της αποστολής της είναι
και ο περιορισµός του κατακερµατισµού ων αρµοδιοτή-
των του Δηµοσίου ποσοτικά και ποιοτικά. Με αυτό τον
τρόπο επιτυγχάνεται ανάπτυξη συνεργιών και εξορθο-
λογισµός της διοίκησης και αποδοτικότερη διαχείριση
τους για την διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος. Η
Εταιρεία αποσκοπεί στην συνεισφορά πόρων για την υ-
λοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για
την πραγµατοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην
ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας κα-
θώς και την αποµείωση των οικονοµικών υποχρεώσεων
της Ελληνικής Δηµοκρατίας.

Βασικός άξονας της λειτουργίας της Εταιρείας είναι η
επιδίωξη επίτευξης κοινωνικά βιώσιµης διαχείρισης της
Δηµόσιας Περιουσίας όπως αυτή θα εξασφαλιστεί µέσω
τις διαρκούς διαβούλευσης µε όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη και φορείς, οδηγώντας σε ένα περιβάλλον αυξηµέ-
νης λογοδοσίας και διαφάνειας και συνεχώς µειούµενης
εσωστρέφειας. Παράλληλα η Εταιρεία θα διασφαλίζει
την παροχή υπηρεσιών γενικού συµφέροντος, ενδεικτι-
κά µέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρε-
σίας σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, και των κοι-
νών αξιών που περιλαµβάνονται σε αυτήν.
Με τα όργανα που έχουν προβλεφθεί και την οργανω-

τική δοµή που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Εταιρεί-
ας, λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι στην κυριότητα
της θα περιέλθει ένα ανοµοιογενές χαρτοφυλάκιο, το ο-
ποίο χρήζει εξειδικευµένης διαχείρισης η και για τα µέρη
του οποίου θα πρέπει να χαράσσονται διαφορετικές
στρατηγικές κάθε φορά. Ο νόµος προβλέπει την δυνατό-
τητα για αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου της Εται-
ρείας, έτσι ώστε να επιτευχθεί λειτουργική και επιχειρη-
σιακή βελτιστοποίηση, καθώς και την απόσχιση λειτουρ-
γιών και τη µεταφορά τους στο Δηµόσιο, µε τη σύµφωνη
γνώµη της πολιτείας.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επί του άρθρου 184 
Με το άρθρο 184 συστήνεται η Ελληνική Εταιρεία Συµ-

µετοχών και Περιουσίας µε τη µορφή της ανώνυµης ε-
ταιρίας και καθορίζεται η επωνυµία της, ο διακριτικός τίτ-
λος και η επωνυµία της για τις διεθνείς σχέσεις, καθορί-
ζονται οι διατυπώσεις δηµοσιότητας στις οποίες υπο-
βάλλεται και το νοµοθετικό πλαίσιο που την διέπει. Ορί-
ζεται επίσης ρητά ότι η Εταιρεία δεν ανήκει στον δηµό-
σιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, και ότι οι διατάξεις για
τις δηµόσιες επιχειρήσεις δεν εφαρµόζονται ως προς
την Εταιρεία, εκτός αν διαφορετικά ρητά προβλέπεται
στον παρόντα νόµο.

Επί του άρθρου 185 
Με το άρθρο 185 καθορίζονται οι σκοποί της Εταιρείας

και τα µέσα που µεταχειρίζεται για την επίτευξή τους.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του
δηµοσίου συµφέροντος και για την εξυπηρέτηση ειδικού
δηµόσιου σκοπού, ειδικότερα για η συνεισφορά πόρων
για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας
και για την πραγµατοποίηση επενδύσεων που προωθούν
την οικονοµική ανάπτυξη και την συµβολή στην αποµεί-
ωση των οικονοµικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δη-
µοκρατίας, και τίθενται οι βασικές κατευθύνσεις για τη
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,
προκειµένου να επιτυγχάνονται οι ως άνω σκοποί. Κοµ-
βικό σηµείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επαγγελ-
µατική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εται-
ρείας µε στόχο την προαγωγή, µεταξύ άλλων, της δια-
φάνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιµης καινο-
τόµου ανάπτυξης.

Επί του άρθρου 186
Με το άρθρο 186, ορίζεται ο τόπος της καταστατικής

έδρας της Εταιρείας και η διάρκειά της, καθώς και η δια-
δικασία παράτασης αυτής. 

Επί του άρθρου 187
Με το άρθρο 187, ορίζεται το ύψος, η προέλευση, η

διαδικασία καταβολής και αύξησης του µετοχικού κεφα-
λαίου της Εταιρείας, καθώς και τα σχετικά µε τις µετο-
χές της. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι µετοχές της Ε-
ταιρείας είναι µη µεταβιβάσιµες και ότι οι µετοχές της Ε-
ταιρείας, οι µετοχές των άµεσων θυγατρικών της και οι
τίτλοι που ενσωµατώνουν το κεφάλαιο του Ταµείου Χρη-
µατοπιστωτικής Σταθερότητας του Ν. 3864/2010 (Α’ 119)
αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής κατά την έν-
νοια της διάταξης του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα,
ενόψει του ότι η λειτουργία της Εταιρείας και των άµε-
σων θυγατρικών αυτής εξυπηρετεί ειδικό δηµόσιο σκο-
πό. 

Επί του άρθρου 188
Με το άρθρο 188, ορίζεται ότι στην πλήρη και αποκλει-

στική κυριότητα της Εταιρείας περιέρχονται από την ί-
δρυσή της το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(«ΤΧΣ»), το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιου-
σίας του Δηµοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»), η Εταιρία Ακινήτων Δη-
µοσίου («ΕΤΑΔ»), καθώς και η Εταιρία Δηµοσίων Συµµε-
τοχών Α.Ε. («ΕΔΗΣ»), που συστήνεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, οι οποίες εφεξής
στο νόµο αναφέρονται ως «άµεσες θυγατρικές» της Ε-
ταιρείας, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα της Εταιρείας
να συστήνει και άλλες άµεσες θυγατρικές προκειµένου
να εκπληρώνει τον εταιρικό της σκοπό. Καθορίζονται οι
σχέσεις της Εταιρείας µε τις άµεσες θυγατρικές της, κα-
θώς και οι σχέσεις των άµεσων θυγατρικών µεταξύ τους.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι κάθε µία από τις άµεσες θυ-
γατρικές διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία ανε-
ξάρτητα από τις υπόλοιπες, ενώ στις µεταξύ τους συ-
ναλλαγές λειτουργούν όπως όλες οι εταιρείες του ιδιω-
τικού τοµέα. 

Επί του άρθρου 189
Με το άρθρο 189 προβλέπεται η κατάρτιση Εσωτερι-

κού Κανονισµού της Εταιρείας και των θυγατρικών του,
αναφέρονται ενδεικτικά τα ζητήµατα που ρυθµίζονται µε
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τον Εσωτερικό Κανονισµό και καθορίζονται οι διαδικα-
σίες έγκρισης και τροποποίησής του. Επίσης, προβλέπε-
ται η διαδικασία ρύθµισης των αναφερόµενων ζητηµά-
των πριν την υιοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισµού. Ο
αρχικός Εσωτερικός Κανονισµός υιοθετείται από τη Γενι-
κή Συνέλευση του µοναδικού µετόχου, ενώ τροποποιεί-
ται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού
µετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλί-
ου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβού-
λιο

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Επί του άρθρου 190 
Με το άρθρο 190 θεσπίζονται τα όργανα διοίκησης της

Εταιρείας, που είναι η Γενική Συνέλευση, το Εποπτικό
Συµβούλιο, το Διοικητικό Συµβούλιο και οι Ελεγκτές, και
καθορίζονται οι αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.
Επιπλέον στο άρθρο 190 περιγράφονται ο ρόλος και οι

αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού
µετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δηµοσίου όπως αυτό
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό Οικονοµικών.

Επί του άρθρου 191
Με το άρθρο 191 ρυθµίζονται τα ζητήµατα του Εποπτι-

κού Συµβούλιου της Εταιρείας. Ειδικότερα, προβλέπο-
νται: α) ο σκοπός του, που συνίσταται στο να εποπτεύει
την Εταιρεία και ειδικότερα το Διοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας, β) η διαδικασία ορισµού, η σύνθεση και η
διάρκεια της θητείας του, γ) οι αρµοδιότητές του, ε) η
διαδικασία και η απαιτούµενη πλειοψηφία για τη λήψη α-
πόφασης και στ) οι διαδικασίες αντικατάστασης µέλους
του σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή απώλειας της
ιδιότητας του µέλους µε άλλο τρόπο. Επίσης, ορίζεται
ειδικότερα η διαδικασία της αντικατάστασης µέλους του
Εποπτικού Συµβουλίου, όταν αυτό ζητείται από τον Υ-
πουργό Οικονοµικών ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας από κοινού,
για λόγους που αφορούν στην εκτέλεση των καθηκό-
ντων του µέλους. 

Επί του άρθρου 192
Με το άρθρο 192 ρυθµίζονται τα ζητήµατα του Διοικη-

τικού Συµβούλιου της Εταιρείας. Ειδικότερα, προβλέπο-
νται: α) η διαδικασία ορισµού και η σύνθεσή του, β) οι αρ-
µοδιότητές του, γ) η διαδικασία και η απαιτούµενη πλειο-
ψηφία για τη λήψη απόφασης και στ) οι διαδικασίες αντι-
κατάστασης µέλους του σε περίπτωση θανάτου, παραί-
τησης, ή απώλειας της ιδιότητας του µέλους µε άλλο
τρόπο. Ειδικότερα ζητήµατα για τη διαδικασία επιλογής
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και τις αρµοδιό-
τητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου
ρυθµίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας και τον Ε-
σωτερικό του Κανονισµό. Επίσης, γίνεται ενδεικτική α-
ναφορά στα κωλύµατα, ασυµβίβαστα και τις περιπτώσεις
για τις οποίες προβλέπεται έκπτωση από το αξίωµα του
µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες ρυθµίζο-
νται λεπτοµερώς στον Εσωτερικό Κανονισµό, και ορίζε-
ται ότι τα µέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται σε Δήλωση Περι-
ουσιακής Κατάστασης. Ορίζονται οι βασικές αρχές για
την αστική και ποινική ευθύνη των µελών του Δ.Σ., ενώ
γίνεται πρόβλεψη ότι µέχρι την ολοκλήρωση της εκλο-
γής του Δ.Σ. και αποκλειστικά για τις πράξεις που αφο-
ρούν σε αυτήν, η εκπροσώπηση της Εταιρείας θα γίνεται

από το Εποπτικό Συµβούλιο. 

Επί του άρθρου 193
Με το άρθρο 193 καθορίζεται η διαδικασία επιλογής ε-

σωτερικού ελεγκτή για την Εταιρεία, ο οποίος έχει τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται στη νοµοθεσία περί α-
νωνύµων εταιριών, και το ανώτατο χρονικό όριο της θη-
τείας του. 

Επί του άρθρου 194
Με το άρθρο 194, παρέχονται οι γενικές ρυθµίσεις

σχετικά µε τα πρόσωπα που µπορούν να οριστούν µέλη
του Εποπτικού Συµβουλίου, το Διοικητικού Συµβουλίου,
και των οργάνων διοίκησης των άµεσων θυγατρικών της
Εταιρείας (στο εξής αναφερόµενα ως «µέλη οργάνων
της Εταιρείας»), στα οποία δεν περιλαµβάνονται η εκτε-
λεστική επιτροπή και το γενικό συµβούλιο του ΤΧΣ. Ειδι-
κότερα, ρητά αποκλείονται από τον ορισµό ως µέλη ορ-
γάνων της Εταιρείας πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί
για τα στο εν λόγω άρθρο αναφερόµενα αδικήµατα, κα-
θώς και όσα έχουν πτωχεύσει ή έχουν αποκλεισθεί από
την άσκηση επαγγέλµατος, καθώς και εν ενεργεία βου-
λευτές, µέλη της Κυβέρνησης, στελέχη Υπουργείου ή
άλλης δηµόσιας αρχής, και στελέχη οργάνων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθε-
ρότητας και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Ο ανω-
τέρω αποκλεισµός δεν καταλαµβάνει τα στελέχη και
τους υπαλλήλους πανεπιστηµίου. 
Περαιτέρω, τίθενται τα γενικά κριτήρια επιλογής και

τα µέσα αξιολόγησης των υποψηφίων για µέλη οργάνων
της Εταιρείας, ενώ ορίζονται οι βασικές αρχές για τον
καθορισµό των αµοιβών των µελών οργάνων της Εται-
ρείας, ο οποίος θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη δια-
δικασία που προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό.
Τέλος ορίζεται ότι οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συµ-
βουλίου και του Διοικητικού Συµβουλίου καθώς και το
σχετικό υλικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, είναι
εµπιστευτικές.

Επί του άρθρου 195
Με το άρθρο 195 ρυθµίζεται η έγκριση των οικονοµι-

κών καταστάσεων της Εταιρείας και η απαλλαγή των ε-
λεγκτών από την ευθύνη τους από τη Γενική Συνέλευσή
της Εταιρείας, κατά τα γενικά προβλεπόµενα για τις α-
νώνυµες εταιρείες. Επίσης, θεσπίζεται υποχρέωση του
Διοικητικού Συµβουλίου για σύνταξη και υποβολή στο Ε-
ποπτικό Συµβούλιο τριµηνιαίων αναφορών, µε το περιε-
χόµενο που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Επί του άρθρου 196 
Με το άρθρο 196 ρυθµίζονται τα βασικά ζητήµατα ορ-

γάνωσης και λειτουργίας της ΕΤΑΔ, όπως αυτά διαµορ-
φώνονται στα πλαίσια της Εταιρείας. Ειδικότερα, ορίζε-
ται ο σκοπός της ΕΤΑΔ, που είναι η αξιοποίηση χάριν του
δηµοσίου συµφέροντος των περιουσιακών στοιχείων
των οποίων έχει την κυριότητα ή τη διαχείριση και ανή-
κουν στο Ελληνικό Δηµόσιο και στα νοµικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις του. Ρυθµίζονται επίσης τα θέµατα της ε-
κλογής του διοικητικού συµβουλίου, του προέδρου και
διευθύνοντος συµβούλου της εταιρείας και της τροπο-
ποίησης του καταστατικού της. Περαιτέρω, προβλέπεται
η άνευ άλλης διαδικασίας µεταβίβαση στην ΕΤΑΔ των κι-
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νητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία α-
νήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο και τα διαχειρίζεται η Ε-
ΤΑΔ, οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που εξαι-
ρούνται από τη µεταβίβαση, καθώς και η δυνατότητα µε-
ταβίβασης στην ΕΤΑΔ και άλλων ακινήτων του Ελληνι-
κού Δηµοσίου µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Επίσης, προβλέπεται η αυτοδίκαιη και χωρίς αντάλλαγ-
µα µεταβίβαση των ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΤΑΔ, ε-
κτός από όσα περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α του
νόµου, και ρυθµίζεται η διαδικασία για τη µεταγραφή
των ακινήτων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτη-
µατολόγια, ώστε να ολοκληρωθεί η µεταβίβαση. Θεσπί-
ζεται δυνατότητα αναµεταβίβασης ακινήτου από την Ε-
ΤΑΔ στο Ελληνικό Δηµόσιο, η οποία δεν προβλεπόταν
για τα ακίνητα που είχαν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ, και η α-
παιτούµενη διαδικασία γι’ αυτό. Τέλος ρυθµίζονται ζητή-
µατα που αφορούν απαλλοτριώσεις ακινήτων υπέρ της
Εταιρείας ή της ΕΤΑΔ, και προβλέπεται ότι τα δικαιώµα-
τα της ΕΤΑΔ επί των ακινήτων αυτών θα προστατεύονται
κατά τις διατάξεις για τα δηµόσια κτήµατα.

Επί του άρθρου 197 
Με το άρθρο 197 συστήνεται ανώνυµη εταιρία µε την

επωνυµία «Εταιρία Δηµοσίων Συµµετοχών» (ΕΔΗΣ), µε
σκοπό τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Δηµοσίου
σε δηµόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα Δ του νόµου. Στις επιχειρήσεις του Παραρ-
τήµατος Δ θα µπορούν να προστεθούν και άλλες, µε βά-
ση τα κριτήρια και τη διαδικασία που θα καθορίζεται µε α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Οι βασικές κατευ-
θύνσεις της διαχείρισης θα ευθυγραµµίζονται µε τις ε-
φαρµοστέες τοµεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, σύµ-
φωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές και οι κατευθυντήριες
γραµµές του ΟΟΣΑ. Καθορίζονται το νοµικό καθεστώς
της ΕΔΗΣ, οι διατυπώσεις δηµοσιότητας στις οποίες υ-
ποβάλλεται, και η διαδικασία ορισµού των οργάνων διοί-
κησής της, ο οποίος γίνεται από τη γενική συνέλευση
του µετόχου. Επίσης, ορίζεται ότι οι µετοχές των ανωτέ-
ρω δηµοσίων επιχειρήσεων µεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ
αυτοδίκαια και χωρίς αντάλλαγµα και ρυθµίζεται η διαδι-
κασία για την ολοκλήρωση της µεταβίβασης. Οι ρυθµί-
σεις για το καταστατικό και τον ορισµό των µελών του
διοικητικού συµβουλίου των ανωτέρω εταιρειών ευθυ-
γραµµίζονται µε τις γενικές διατάξεις για τις ανώνυµες
εταιρείες, ενώ προβλέπεται ότι ένα µέλος του Διοικητι-
κού Συµβουλίου θα προτείνεται από τον Υπουργό Οικο-
νοµικών. Ειδική µνεία γίνεται στο ότι, από το γεγονός
της µεταβίβασης των µετοχών από τις ανωτέρω εταιρεί-
ες στην ΕΔΗΣ, δεν µεταβάλλεται το εργασιακό καθε-
στώς που ισχύει σε αυτές. Καθορίζεται το περιεχόµενο
του εσωτερικού κανονισµού, ενώ παρέχονται γενικές
κατευθύνσεις για τα µέσα για την επίτευξη των σκοπών
της ΕΔΗΣ και τίθενται οι βασικές προϋποθέσεις για την
παροχή οικονοµικής ενίσχυσης, ενόψει της ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας και της ανάγκης υποστήριξης υπηρεσιών γε-
νικού συµφέροντος που παρέχονται από τις δηµόσιες ε-
πιχειρήσεις.
Επί του άρθρου 198 
Με το άρθρο αυτό ρυθµίζεται το καθεστώς των υφι-

στάµενων συµβάσεων παραχώρησης που αφορούν τις
δηµόσιες επιχειρήσεις που µεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ.
Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό µεταβιβάζονται αυτοδικαίως
οι υφιστάµενες συµβάσεις παραχώρησης των ανωτέρω
εταιρειών, ενώ δύναται µε απόφαση του Υπουργού Οικο-

νοµικών να µεταβιβάζεται στην ΕΔΗΣ η δυνατότητα να
συνάπτει η να ανανεώνει συµβάσεις παραχώρησης οι ο-
ποίες σχετίζονται µε τις δηµόσιες επιχειρήσεις οι µετο-
χές των οποίων µεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Επί του άρθρου 199 
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η διανοµή των κερδών

της Εταιρείας. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι για το ΤΑΙΠΕΔ
και το ΤΧΣ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διαδικα-
σίες που περιγράφονται στους νόµους 3986/2011 και
3864/2010 αντίστοιχα. Για την διανοµή των κερδών που
δεν εµπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, στα πλαίσια
της Εταιρείας θα διατυπωθεί µερισµατική πολιτική, η ο-
ποία θα είναι τµήµα του εσωτερικού κανονισµού η οποία
θα πρέπει να είναι συµβατή µε τους παρακάτω περιορι-
σµούς:
α) ποσοστό 50% των κερδών της Εταιρείας θα κατα-

βάλλεται ως µέρισµα στην Ελληνική Δηµοκρατία, και θα
χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση των διεθνών υπο-
χρεώσεων της χώρα όπως αυτές περιγράφονται στον
νόµο 4336/2015 (Α 94), και 
β) τα λοιπά κέρδη θα χρησιµοποιούνται για τις επενδύ-

σεις της Εταιρείας. Η επιλογή των επενδύσεων θα γίνε-
ται προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος και θα πρέ-
πει να είναι σύµφωνη µε ένα σύνολο κανόνων που θα
διατυπωθούν στην πολιτική επενδύσεων της Εταιρείας
όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 200 του παρόντος
νόµου.
Προκειµένου να διατηρηθεί η αναλογία διάθεσης κερ-

δών που ορίζεται στο συγκεκριµένο άρθρο, είναι δυνα-
τόν να µεταβληθούν τα προς διανοµή ποσοστά έτσι ώ-
στε να ληφθούν υπόψη ποσά που έχουν διατεθεί για ε-
πενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν πριν τον υπολογισµό
των κερδών που πρόκειται να διανεµηθούν.
Τέλος το άρθρο 199 ορίζει ότι οι λογιστικές αρχές υ-

πολογισµού των κερδών της Εταιρείας θα καθορίζονται
στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας, ενώ η µέθο-
δος καθορισµού του µερίσµατος µπορεί να εξειδικευτεί
περαιτέρω στη µερισµατική πολιτική.

Επί του άρθρου 200
Με το άρθρο 200 καθορίζονται οι γενικές αρχές της Ε-

πενδυτικής Πολιτικής της Εταιρείας και των άµεσων θυ-
γατρικών της πλην του ΤΧΣ. Ορίζονται οι δυο βασικοί τύ-
ποι επενδύσεων. Οι επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία
της Εταιρείας πλην του ΤΧΣ θα συµβάλλουν στην αξιο-
ποίηση τους και στην αύξηση των σχετικών εσόδων. Οι
επενδύσεις που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνι-
κής οικονοµίας γίνονται σε αυτούς τους τοµείς που ορί-
ζονται ως σηµαντικοί από πλευράς της ελληνικής κυβέρ-
νησης και αποτελούν προτεραιότητα στο πλαίσιο των
Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµεί-
ων. Επιπλέον η Επιτροπή Επενδύσεων της Εταιρείας θα
προβλέπει αν οι εν λόγω επενδύσεις δηµιουργούν από-
δοση για η Εταιρεία ή έχουνε θετική επίπτωση στην ανά-
πτυξη της εθνικής οικονοµίας. Οι συγκεκριµένοι τοµείς
θα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού
µετόχου της Εταιρείας. 
Στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας θα ορίζεται

περαιτέρω η διαδικασία επιλογής των επενδύσεων από
την Εταιρεία.
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Επί του άρθρου 201
Το άρθρο 201 του νόµου ορίζει τις µεθόδους και τη

διαδικασία αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας. Στο άρθρο αυτό αποσαφηνίζεται ότι η Εται-
ρεία θα πρέπει να επιδιώκει την διαχείριση και αξιοποίη-
ση των περιουσιακών της στοιχείων µε στόχο την αύξη-
ση της αξίας τους εκµεταλλευόµενο σύγχρονες µεθό-
δους επαγγελµατικής διαχείρισης.
Στα πλαίσια του συγκεκριµένου άρθρου δίνεται η δυ-

νατότητα στην Εταιρεία να ιδιωτικοποιεί περιουσιακά µε
κάθε διαθέσιµο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένου την µετα-
βίβασή τους ή την εισφορά σε ανώνυµες εταιρείες ή ι-
διωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και στην συνέχεια
την πώληση των µετοχών αυτών. (παράγραφος 2) 
Επίσης η Εταιρεία για τα περιουσιακά στοιχεία που έ-

χει στην κατοχή της µπορεί να προβαίνει σε κάθε είδους
µίσθωση, την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης ή α-
ξιοποίησής τους, την ανάθεση της διαχείρισής τους, τη
σύσταση επί αυτών οποιουδήποτε πραγµατικού η προ-
σωπικού δικαιώµατος. Μπορεί επίσης να προβαίνει σε
τιτλοποίηση απαιτήσεων. (παράγραφος 3)
Για να επιτύχει τους στόχους της Εταιρείας, το Διοικη-

τικό Συµβούλιο της µπορεί να αποφασίζει για την πλέον
πρόσφορη µέθοδο αξιοποίησης λαµβάνοντας υπόψη την
επιχειρηµατική βέλτιστες αντίστοιχες πρακτικές καθώς
όλα τα άλλα ουσιώδη κατά την κρίση του στοιχεία, τα ο-
ποία θα οδηγήσουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιου-
σιακών στοιχείων συµπεριλαµβανοµένου των χαρακτη-
ριστικών του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχεί-
ου και του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ορίζεται ότι υ-
ποχρέωση της Εταιρείας είναι να ακολουθεί σε κάθε πε-
ρίπτωση την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία
στην οποία εµπίπτουν οι συµβάσεις. (παράγρφος 4)
Ορίζεται ότι για να διασφαλιστούν τα συµφέροντα της

Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ελληνικού Δηµοσίου θα
πρέπει οι αποφάσεις να συνοδεύονται είτε από αποτίµη-
ση της αξίας είτε από αιτιολογηµένη γνώµη από πιστωτι-
κό ίδρυµα (η επιλογή του οποίου θα γίνει βάσει κριτη-
ρίων που θα οριστούν από το Διοικητικό Συµβούλιο). Η
διαδικασίες σχετικές µε την αποτίµηση των αποφάσεων
θα αποσαφηνιστούν στον εσωτερικό κανονισµό. Σε κάθε
περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 35 του νόµου
4129/2013 εφαρµόζονται κατ' αναλογία για τον προσυµ-
βατικό έλεγχο των συµβάσεων που συνάπτονται µε σκο-
πό την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Ε-
ταιρείας και των άµεσων θυγατρικών της (εκτός ΤΧΣ και
του ΤΑΙΠΕΔ), εφόσον το τίµηµα ή τα έσοδα από την α-
ξιοποίηση υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιά-
δων Ευρώ (€ 500.000). (παράγραφος 5).
Ορίζεται ότι ο προσυµβατικός έλεγχος µπορεί να α-

σκηθεί συνολικά για συγκεκριµένη κατηγορία συµβάσε-
ων. Στην περίπτωση αυτή, ο προσυµβατικός έλεγχος για
σύναψη συγκεκριµένης σύµβασης, η οποία εµπίπτει στην
κατηγορία των ανωτέρω συµβάσεων απαιτείται µόνο στο
βαθµό που υπάρχει απόκλιση από τον τύπο της σύµβα-
σης ή τη διαδικασία που έχει κοινοποιηθεί και εγκριθεί α-
πό το Ελεγκτικό Συνέδριο. (παράγραφος 6)
Ορίζεται επίσης η διαδικασία για διάθεση µετοχών των

εταιρειών που είναι εισηγµένες σε Οργανωµένη Αγορά
και δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγχκτικού Συνε-
δρίου. Σε αυτή την περίπτωση το Ταµείο και οι θυγατρι-
κές του (εκτός του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ) µπορούν να α-
ναθέσουν σε πιστωτικό ίδρυµα ή τράπεζα επενδύσεων

(η επιλογή του οποίου γίνεται σύµφωνα µε διαδικασία
που περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισµό) την ανεύ-
ρεση αγοραστή για το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο.
(παράγραφος 7) Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα να α-
ναθέσει η Εταιρεία σε πιστωτικά ιδρύµατα ή τράπεζες ε-
πενδύσεων την ανεύρεση αγοραστών µέσω της διαδικα-
σίας βιβλίου προσφορών (book building) την εν λόγω δια-
δικασία για αγορά του ποσοστού των κινητών αξιών που
δεν θα καταστεί δυνατόν να διατεθεί σε τρίτους επενδυ-
τές. (παράγραφος 8). Τέλος ορίζεται ότι η Εταιρεία και οι
θυγατρικές της (εκτός του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ) µπορεί
να αποδεχθεί δηµόσιες προσφορές κινητών αξιών που υ-
ποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
3461/2006 (Α΄ 106). (παράγραφος 9) 
Στις περιπτώσεις όπου διάθεση περιουσιακών στοιχεί-

ων γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγρά-
φους 7 και 8 του παρόντος άρθρου ο προσυµβατικός έ-
λεγχος δύναται να υποκατασταθεί από γνώµη του Συµ-
βούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος
ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή,
σε περίπτωση κωλύµατός του, από τον αρχαιότερο Αντι-
πρόεδρο, και παρίσταται στις σχετικές συνεδριάσεις του
διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας και των θυγατρι-
κών της (εξαιρουµένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ). (παράγρα-
φος 10)
Στην παράγραφο 11 περιγράφονται οι συµβάσεις που

έχει δυνατότητα η Εταιρεία να συνάπτει µε σκοπό την ε-
παύξηση της αξίας των προς αξιοποίηση περιουσιακών
στοιχείων και αναφέρονται ενδεικτικές περιπτώσεις. Το
κόστος σύναψης αυτών των συµβάσεων περιλαµβάνεται
στο λειτουργικό κόστος της Εταιρείας και των άµεσων
θυγατρικών της, εκτός του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ. 
Τέλος µετά από αίτηµα της Εταιρείας, ο Υπουργός Οι-

κονοµικών δύναται να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ της Εται-
ρείας ή των άµεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, τη-
ρουµένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. (παρά-
γραφος 12)

Επί του άρθρου 202 
Με το άρθρο 202 προβλέπονται οι υποχρεώσεις δηµο-

σιότητας και διαφάνειας του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε-
ταιρείας υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων ετήσια έκ-
θεση ανάλυσης των πεπραγµένων του, η οποία συζητεί-
ται στην αρµόδια επιτροπή της, ενώ, αν κριθεί αναγκαίο
από το Κοινοβούλιο, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εται-
ρείας, προσκαλείται σε συνεδριάσεις ενώπιον της αρµό-
διας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, για να την ενηµερώ-
σει για κάθε σχετικό θέµα. Επίσης, προβλέπεται ότι ο
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας,
πριν από την ανάληψη των καθηκόντων, παρουσιάζονται
στην Επιτροπή του άρθρου 49 Α του Κανονισµού της
Βουλής, καθώς και ότι τα µέλη του Διοικητικού Συµβου-
λίου και των άµεσων θυγατρικών του υπέχουν υποχρέω-
ση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Πε-
ραιτέρω, για την Εταιρεία και τις άµεσες θυγατρικές ι-
σχύουν οι διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), και τα
κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγ-
µατα και υπουργικές αποφάσεις αναφορικά µε την υπο-
βολή δηµοσιονοµικών αναφορών, µόνο ως προς την υπο-
βολή: α) ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασδήποτε α-
ναπροσαρµογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋ-
πολογιστικά), β) µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπο-
λογισµού και χρηµατοδότησης (απολογιστικά), γ) µηνιαί-

65



ων µισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και δ) µηνιαί-
ας σύνοψης µητρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µη-
νιαία βάση, ετήσια µεγέθη).

Επί του άρθρου 203 
Με το άρθρο 203 ρυθµίζονται τα ζητήµατα της στελέ-

χωσης της Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών του,
και παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλων µε
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για απασχόληση
ορισµένου ή αορίστου χρόνου, µε συµβάσεις δανεισµού
εργαζοµένων µε εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα ή εταιρεί-
ες των οποίων οι µετοχές έχουν µεταφερθεί στην Εται-
ρεία ή σε κάποια από τις θυγατρικές της. Επίσης, προ-
βλέπεται ότι η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της
µπορούν να αποφασίσουν τη µεταφορά εργαζοµένων α-
πό την Εταιρεία στις θυγατρικές ή από µία θυγατρική σε
άλλη ή στην Εταιρεία, και ότι επιτρέπεται η απόσπαση
στην Εταιρεία και στις άµεσες θυγατρικές προσωπικού
από το Δηµόσιο ή ΝΠΔΔ για διάστηµα τριών (3) ετών
που µπορεί να παρατείνεται µία φορά για ίσο χρονικό
διάστηµα. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης και κατά περίπτωση του αρµόδι-
ου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η γνώµη του Υπηρε-
σιακού Συµβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Επί του άρθρου 204 
Με τη διάταξη του άρθρου 204 κυρώνεται το καταστα-

τικό της Εταιρείας. 

Επί του άρθρου 205 
Με τη διάταξη του άρθρου 205 κυρώνεται το καταστα-

τικό της ΕΔΗΣ. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Επί του άρθρου 206 
Με τη διάταξη του άρθρου 206 προβλέπεται ότι η Εται-

ρεία και οι άµεσες θυγατρικές της, απολαµβάνουν όλων
των διοικητικών, οικονοµικών, φορολογικών, δικαστικών,
ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου προνοµίων και ατε-
λειών του Δηµοσίου, πλην του ΦΠΑ. Από τη ρύθµιση αυ-
τή εξαιρούνται το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ, για τα οποία εξα-
κολουθούν να εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις των ι-
δρυτικών τους νόµων.

Επί του άρθρου 207 
Με τη διάταξη του άρθρου 207 προβλέπεται ότι, για

την προσωρινή ρύθµιση των διαφορών που ανακύπτουν
από την αµφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων της Ε-
ταιρείας και των άµεσων θυγατρικών της, ισχύει η αρχή
της απαγορεύσεως λήψεως προσωρινών µέτρων από τα
τακτικά δικαστήρια, που καθιερώθηκε µε το άρθρο 18 ν.δ.
της 22.4./16.5.1926, όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη
του άρθρου 22 α.ν. 1539/23.12.1938 "περί προστασίας
των δηµοσίων κτηµάτων”.

Επί του άρθρου 208 
Με τη διάταξη του άρθρου 208 προβλέπεται ότι, για τα

ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή εταιρείας
η οποία ανήκει άµεσα ή έµµεσα σε αυτή, αυτά λογίζο-

νται ως δηµόσια ακίνητα για θέµατα πολεοδοµικής ωρί-
µανσης και επενδυτικής ταυτότητας, όπως ορίζονται µε
το άρθρο 10 του ν. 3986/2011 και εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής των άρθρων 10-17 του ν. 3986/2011.

Επί του άρθρου 209
Το άρθρο 209 προβλέπει ότι για τις περιπτώσεις των

άρθρων 192 παρ. 2 περ. στ΄ και 196 παρ. 6 και 10 του πα-
ρόντος, όπου η Εταιρεία υποβάλει γραπτό αίτηµα για να
εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
το ΚΥΣΟΙΠ εξουσιοδοτεί µε απόφαση του που δηµοσιεύ-
εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τον Υπουργό Οι-
κονοµικών να εκδώσει τις σχετικές πράξεις και να προ-
βεί στην υλοποίηση της απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Επί του άρθρου 210
Στις µεταβατικές διατάξεις ορίζονται τα παρακάτω:
Ο διορισµός του πρώτου Εποπτικό Συµβούλιο (παρά-

γραφος 1). Η υποβολή του Καταστατικού της Εταιρείας
στο Γ.Ε.ΜΗ. (παράγραφος 2). Παραµένουν σε ισχύ και
δύναται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται οι εγγυή-
σεις του Ελληνικού Δηµοσίου που έχουν δοθεί υπέρ ε-
ταιριών που µεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ, προς την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (παράγραφος 3). Τα κατα-
στατικά των εταιρειών το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων
µεταβιβάζεται στην ΕΔΗΣ, προσαρµόζονται εντός έξι (6)
µηνών από την συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου
της ΕΔΗΣ (παράγραφος 4).

Επί του άρθρου 211
Με τη διάταξη του άρθρου 211 ορίζονται οι τροποποιή-

σεις του Ν. 4049/2012 µε τις οποίες προβλέπεται η δυ-
νατότητα, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών, Εσωτερικών και Πολιτισµού και Τουρισµού, να πα-
ραχωρηθούν κατά κυριότητα ή κατά χρήση ή να διατε-
θούν δωρεάν σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθµού περιουσιακά στοιχεία ο-
ποιασδήποτε φύσεως, που ανήκουν στoν «Ελληνικό Ορ-
γανισµό Τουρισµού» (Ε.Ο.Τ.), ύστερα από απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. αντίστοιχα. Με την ί-
δια απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για
την παραχώρηση ή τη διάθεση, καθώς και οι συνέπειες
που συνεπάγεται η µη τήρηση τους.

Επί του άρθρου 212
Με τη διάταξη του άρθρου 212, τροποποιείται το άρ-

θρο 13 του νόµου 2636/1998 (Α΄ 198), δυνάµει του οποί-
ου ιδρύθηκε η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελ-
ληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», η οποία έχει απορρο-
φηθεί από την ΕΤΑΔ, και δίνεται η δυνατότητα στην Ε-
ΤΑΔ, για την επίτευξη του σκοπού της, να ασκεί οποια-
δήποτε πράξη ή δραστηριότητα και να χρησιµοποιήσει ο-
ποιαδήποτε µέθοδο αξιοποίησης προβλέπεται στο άρθρο
200 του παρόντος νόµου.

Επί του άρθρου 213 
Με τις διατάξεις του άρθρου 213 η λειτουργία του ΤΑΙ-

ΠΕΔ προσαρµόζεται στο νέο οργανωτικό σχήµα που θε-
σπίζεται µε το παρόν σχέδιο νόµου, σύµφωνα µε το ο-
ποίο το ΤΑΙΠΕΔ εντάσσεται στην ΕΤΑΙΡΕΊΑ ως θυγατρι-
κή εταιρεία της. Στο πλαίσιο αυτό τροποποιούνται ή κα-
ταργούνται διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του
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Ν.3986/2011 σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο και τη λει-
τουργία του ΤΑΙΠΕΔ, ως εξής:
Η διάρκεια του νοµικού προσώπου καθορίζεται πλέον

µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετό-
χου της εταιρείας (ΤΑΙΠΕΔ), ήτοι της Εταιρείας (παρ. 1).
Διευκρινίζεται το εύρος της τυχόν εφαρµογής στο ΤΑΙ-

ΠΕΔ των διατάξεων περί φορέων της γενικής κυβέρνη-
σης, σε συνέχεια των υποχρεώσεών του, που προβλέπο-
νται στην παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.3986/2011 (παρ. 2).
Τυχόν αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του ΤΑΙΠΕΔ

αποφασίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
µοναδικού µετόχου της εταιρείας, στην κατοχή του οποί-
ου περιέρχονται και οι νέες µετοχές (παρ. 3).
Απλοποιείται η διαδικασία µεταγραφής των δικαιωµά-

των που έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ και ειδικότερα κα-
ταργείται η ρητή εξάµηνη προθεσµία για αυτό, µε αποτέ-
λεσµα να µην είναι πια αναγκαία η έκδοση απόφασης
του Υπουργού Οικονοµικών για τυχόν παράτασή της
(παρ. 4).
Ενόψει της υπαγωγής του ΤΑΙΠΕΔ στο οργανωτικό

σχήµα της Εταιρείας και του συνακόλουθου ορισµού της
διοίκησής του από την δεύτερη, προσαρµόζεται αντί-
στοιχα και η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3
του Ν.3986/2011 περί αντικατάστασης των µελών του
Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ πριν τη λήξη της θητείας τους (παρ. 5).
Για τον ίδιο λόγο τροποποιείται και η διάταξη της πα-

ραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν.3986/2011 αναφορικά
µε την τροποποίηση του Καταστατικού του ΤΑΙΠΕΔ και η
αρµοδιότητα αυτή θα ασκείται πλέον από τη Γενική Συ-
νέλευση του ΤΑΙΠΕΔ (παρ. 6). 
Τέλος, µε την παράγραφο 7 προσαρµόζεται στα ισχύο-

ντα για την Εταιρεία η διαδικασία απασχόλησης στο ΤΑΙ-
ΠΕΔ εργαζοµένων, που προέρχονται από εταιρίες του
χαρτοφυλακίου του.

Επί του άρθρου 214
Παρατίθενται καταργούµενες και τροποποιούµενες

διατάξεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας προκειµένου να
διασφαλιστεί η νοµική ασφάλεια εν όψει της λειτουρ-
γίας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης για την 

αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία
Περιφερειακών Αεροδροµίων Κρήτης, Ηπειρωτικής 
Ελλάδας και Ιονίου και της Σύµβασης Παραχώρησης

για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση 
και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων 

Αιγαίου και ρύθµιση λοιπών συναφών θεµάτων

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθµίζονται

τα ακόλουθα θέµατα:
1. Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόµου οι Συµβάσεις

Παραχώρησης για δύο οµάδες περιφερειακών αεροδρο-
µίων, ήτοι η Σύµβαση Παραχώρησης που αφορά στην α-
ναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περι-
φερειακών Αεροδροµίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας
και Ιονίου και η Σύµβαση Παραχώρησης που αφορά στην
αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περι-
φερειακών Αεροδροµίων Αιγαίου. 

2. Παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινών υ-

πουργικών αποφάσεων που θα ρυθµίζουν τη διαδικασία
χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των Τελών Εκσυγχρο-
νισµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίων σχετικά µε τα περι-
φερειακά αεροδρόµια που αποτελούν το αντικείµενο
των προς κύρωση συµβάσεων παραχώρησης και της πί-
στωσης των εισπραττόµενων ποσών σε λογαριασµούς
των παραχωρησιούχων.

3. Ρυθµίζεται η πλήρης απαλλαγή των παραχωρησιού-
χων από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τέ-
λους ή φόρου σε οποιαδήποτε δηµοτική ή άλλη τοπική
αρχή για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που θα παρέχο-
νται στους χρήστες των περιφερειακών αεροδροµίων α-
πό αυτούς στο πλαίσιο των συµβάσεων παραχώρησης. 

4. Καθιερώνεται η τεκµαρτή έκδοση αδειών ευθύνης
του Ελληνικού Δηµοσίου που δεν έχουν εκδοθεί κατά
τον χρόνο έναρξης ισχύος του προς ψήφιση νόµου και
που απαιτούνται για υφιστάµενα έργα και για τη λει-
τουργία των περιφερειακών αεροδροµίων.

5. Παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υ-
πουργικής απόφασης που θα ρυθµίζει τα µέτρα που θα
δύνανται να ληφθούν σε βάρος αεροπορικών εταιρειών
σε περίπτωση µη καταβολής αεροναυτικών τελών από
τις αεροπορικές αυτές εταιρείες. 

6. Προβλέπεται και ρυθµίζεται το δικαίωµα των παρα-
χωρησιούχων να παρέχουν µε δικό τους εξοπλισµό, µέ-
σα και προσωπικό υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης
στους χώρους των περιφερειακών αεροδροµίων. 

7. Δεδοµένου του χαρακτήρα του έργου των συµβάσε-
ων παραχώρησης ως έργου γενικότερης σηµασίας για
την οικονοµία της χώρας, προβλέπεται η εφαρµογή της
διαδικασίας του άρθρου 7A του νόµου 2882/2001 για την
υλοποίηση των απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο των προς
κύρωση συµβάσεων παραχώρησης.

8. Προβλέπεται η εκπροσώπηση των παραχωρησιού-
χων στην επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 17
του π. δ/τος 86/1979 (Α΄ 17) που γνωµοδοτεί για τη θέση
και την έκταση των Καταστηµάτων Αφορολόγητων Ει-
δών εντός των παραχωρούµενων περιφερειακών αερο-
δροµίων. 

9. Ρυθµίζεται η αύξηση της Μέγιστης Μέσης Απόδο-
σης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη µε την ολοκλήρωση των
Επικείµενων Έργων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
Συµβάσεις Παραχώρησης.

10. Προβλέπεται η υπαγωγή της επένδυσης για την υ-
λοποίηση των Συµβάσεων Παραχώρησης και των κεφα-
λαίων που θα εισαχθούν για το σκοπό αυτό από το εξω-
τερικό στις διατάξεις του ν. δ/τος 2687/1953 περί επεν-
δύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού (Α΄ 317)
µέσω της έκδοσης σχετικού προεδρικού διατάγµατος.

11. Ρυθµίζεται το καθεστώς των ισχυουσών συµβάσε-
ων στα παραχωρούµενα περιφερειακά αεροδρόµια µετά
την έναρξη των παραχωρήσεων καθώς και τα ζητήµατα
των συναφών αποζηµιωτικών αξιώσεων.

12. Ρυθµίζεται η πρώτη έγκριση της Μέγιστης Μέσης
Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη σύµφωνα µε το
Άρθρο 28.4.2(α) των Συµβάσεων Παραχώρησης στο πο-
σό των δεκατριών ευρώ (€13). 

13. Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά µε ορισµένες η-
µεροµηνίες που περιλαµβάνονται στις Συµβάσεις Παρα-
χώρησης. 

14. Διορθώνονται πρόδηλα σφάλµατα στο κείµενο των
Συµβάσεων Παραχώρησης.
Σηµειώνεται ότι ο προς ψήφιση νόµος είναι ειδικός και

υπερισχύει οποιασδήποτε προϋφιστάµενης αντίθετης
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διάταξης νόµου.

Β. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑ-
ΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώµατος για
την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία
των Περιφερειακών Αεροδροµίων Κρήτης, Ηπειρωτικής
Ελλάδας και Ιονίου και των Περιφερειακών Αεροδρο-
µίων Αιγαίου από την ανώνυµη εταιρία «Ταµείο Αξιοποί-
ησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.» (εφεξής
το «ΤΑΙΠΕΔ»), η οποία σύµφωνα µε τον ν. 3986/2011
(Α΄152) είναι εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελ-
ληνικό Δηµόσιο και λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του
δηµοσίου συµφέροντος, µέσω των δύο Συµβάσεων Πα-
ραχώρησης που κυρώνονται µε τον υπό ψήφιση νόµο, ε-
ντάσσεται στο Πρόγραµµα Ιδιωτικοποιήσεων της Ελλη-
νικής Δηµοκρατίας, όπως αυτό αποτυπώνεται (α) στον
πίνακα ΙΙ του κεφαλαίου Β΄ του ν. 3985/2011 «Μεσοπρό-
θεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2011-2015»
(Α΄151/1.7.2011), όπως ισχύει, (β) στο παράρτηµα IV του
Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτι-
κής, το οποίο κυρώθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.
4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατο-
δοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελλη-
νικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονοµίας» (Α΄28/14.2.2012), όπως ισχύει, (γ)
το τµήµα ΙΙ του κεφαλαίου «Ιδιωτικοποιήσεις» του πα-
ραρτήµατος Ι του ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013�2016» (Α΄ 222
/12.11.2012), όπως ισχύει, και (δ) το σηµείο 4.4 «Ιδιωτι-
κοποίηση» της υποπαραγράφου 4 «Διαρθρωτικές πολιτι-
κές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της α-
νάπτυξης» της παραγράφου Γ «Συµφωνία δηµοσιονοµι-
κών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» του
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του
Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την
υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης» (Α΄ 94
/14.8.2015) και είναι σε συµφωνία µε την υπ’ αρ.
195/27.10.2011 (Β΄/2501/4.11.2011) απόφαση της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικο-
ποιήσεων µε την οποία µεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ το
προβλεπόµενο στην παράγραφο 8(γ) του άρθρου 22 του
ν. 3913/2011 δικαίωµα παραχώρησης σε τρίτους, µέσω
συµβάσεων παραχώρησης, των δικαιωµάτων που αφο-
ρούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, ε-
πέκταση, συντήρηση και εκµετάλλευση όλων των κρατι-
κών αεροδροµίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία
και διοίκηση ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων διοί-
κησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης επί των κινητών
και ακινήτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία τους, κα-
θώς και των χώρων εµπορικής ή άλλης χρήσης που βρί-
σκονται µέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόµια και
υπό τους όρους που καθορίζει η ανωτέρω διάταξη.

Γ. Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Με την από 27.3.2013 απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του ΤΑΙΠΕΔ εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας
αξιοποίησης των Περιφερειακών Αεροδροµίων, συνιστά-
µενης στην παραχώρηση για χρονικό διάστηµα µέχρι 40
ετών των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης κατά
οµάδες (Οµάδα Α: αεροδρόµια Θεσσαλονίκης, Κέρκυ-
ρας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ακτίου, Καβάλας, Χανίων
µε δικαίωµα του ΤΑΙΠΕΔ να συµπεριλάβει και τα αερο-
δρόµια Αλεξανδρούπολης, Καλαµάτας, Νέας Αγχιάλου
και Αράξου και Οµάδα Β: Αεροδρόµια Ρόδου, Κω, Σαντο-
ρίνης, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Σκιάθου, Σάµου, µε δικαίω-
µα του ΤΑΙΠΕΔ να συµπεριλάβει και τα αεροδρόµια Χίου,
Καρπάθου, Νέας Αγχιάλου και Λήµνου), κατόπιν πλειο-
δοτικού διαγωνισµού για κάθε µία από τις δύο οµάδες,
διεξαγόµενου σε δύο φάσεις. Ακολούθως, εκδόθηκαν,
χωριστά για κάθε οµάδα, οι από 1.4.2013 Προσκλήσεις
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ενώ µε την από 12.12.2013
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ εγκρί-
θηκαν οι Προσκλήσεις Υποβολής Προσφορών και τα οι-
κεία Σχέδια Συµβάσεων Παραχώρησης. 
Υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα έντεκα (11) Εκδηλώσεις

Ενδιαφέροντος από ενδιαφερόµενους επενδυτές στα
πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Κατόπιν, σε συµφωνία µε την από 4.7.2013 απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, επελέγησαν επτά
(7) επενδυτές για την συµµετοχή τους στην Β΄ Φάση της
διαγωνιστικής διαδικασίας (εφεξής οι «Προεπιλεγέντες
Επενδυτές»): 1.Κοινοπραξία FRAPORT AG - SLENTEL
LTD (Οµάδες Α & Β), η οποία αποτελείτο από (α) την γερ-
µανική εταιρία µε την επωνυµία «FRAPORT AG
FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE» και
(β) την κυπριακή εταιρία µε την επωνυµία «SLEΝTEL
LIMITED» 2. Κοινοπραξία VINCI AIRPORTS SAS - Α-
ΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (Οµάδες Α & Β), η οποία α-
ποτελείτο από (α) την γαλλική εταιρία µε την επωνυµία
«VINCI AIRPORTS SAS» και (β) την ελληνική εταιρία µε
την επωνυµία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» 3. Κοινο-
πραξία CASA - ΜΕΤΚΑ (Οµάδες Α & Β), η οποία αποτε-
λείτο από (α) την αργεντινή εταιρία µε την επωνυµία
«CORPORATION AMERICA S.A.» και (β) την ελληνική ε-
ταιρία µε την επωνυµία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ ΑΕ», 4. Κοινοπραξία ZURICH AIRPORT - J&P
AVAX (Οµάδες Α & Β), η οποία αποτελείτο από (α) την
ελβετική εταιρία µε την επωνυµία «FLUGHAFEN
ZURICH AG» και (β) την ελληνική εταιρία µε την επωνυ-
µία «J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.», 5. Η ελληνική εταιρία µε την επω-
νυµία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (Οµά-
δες Α και Β), 6. Η λουξεµβουργιανή εταιρία µε την επω-
νυµία «AI ALPHA (LUXEMBURG) S.A.R.L.» (Οµάδες Α
και Β), 7. Η γαλλική εταιρία µε την επωνυµία
«AEROPORTS DE LA COTE D’ AZUR (ACA)» (Οµάδα Β)
Ακολούθως, εκδόθηκαν οι από 4.2.2014 Προσκλήσεις

Υποβολής Προσφορών, οι οποίες απεστάλησαν αποκλει-
στικά στους ως άνω Προεπιλεγέντες Επενδυτές. Σηµει-
ώνεται ότι αρχική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφο-
ρών ήταν η 6η Ιουνίου 2014, η οποία παρατάθηκε τελικά
από το ΤΑΙΠΕΔ για τις 10 Οκτωβρίου 2014, κατόπιν αιτη-
µάτων των Προεπιλεγέντων Επενδυτών. Με την από
2.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑΙ-
ΠΕΔ εγκρίθηκαν, αφού λήφθηκαν υπόψη τα σχόλια και οι
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν επί των αρχικών Σχε-
δίων από τους Προεπιλεγέντες Επενδυτές, τα Σχέδια
Σύµβασης Παραχώρησης για κάθε µία οµάδα των προς
αξιοποίηση Περιφερειακών Αεροδροµίων, και, ακολού-
θως, µε την από 29.7.2014 όµοια απόφαση εγκρίθηκαν

68



τα τελικά Σχέδια Σύµβασης Παραχώρησης για κάθε µία
οµάδα των προς αξιοποίηση Περιφερειακών Αεροδρο-
µίων, όπως διαµορφώθηκαν µετά τις παρατηρήσεις που
υποβλήθηκαν από τους φορείς του Ελληνικού Δηµοσίου.
Οι Φάκελοι Α και Β των Προσφορών για τις Οµάδες Α

και Β των Περιφερειακών Αεροδροµίων, όπως αυτοί οι
φάκελοι ορίζονταν στις αντίστοιχες Προσκλήσεις, υπε-
βλήθησαν από τους κάτωθι αναφερόµενους τρεις Προε-
πιλεγέντες Επενδυτές, οι οποίοι υπέβαλαν εµπροθέ-
σµως και εγκαίρως Προσφορές για τα Περιφερειακά Αε-
ροδρόµια (Οµάδα Α και Β): 

• Κοινοπραξία FRAPORT AG – SLENTEL 
• Κοινοπραξία VINCI AIRPORTS SAS - 
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 

• Κοινοπραξία CASA – ΜΕΤΚΑ
Κατόπιν σχετικού ελέγχου, κρίθηκε από τους συµβού-

λους του ΤΑΙΠΕΔ ότι τα υποβληθέντα από το σύνολο
των ανωτέρω Προεπιλεγέντων Επενδυτών έγγραφα ή-
ταν σε συµµόρφωση µε τα σχετικά υποδείγµατα που πα-
ρέχονταν στα παραρτήµατα, καθώς και µε τους λοιπούς
όρους των Προσκλήσεων, καθώς και ότι τα υποβληθέντα
έγγραφα που αφορούσαν στην τεχνική πτυχή των Προ-
σφορών επέτρεπαν σύµφωνα µε τον τεχνικό σύµβουλο
του ΤΑΙΠΕΔ την επιτυχή αξιολόγηση των Φακέλων Α και
για τις δύο Οµάδες. 
Στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ της 25.11.2014,

παρουσία και του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων, επιβε-
βαιώθηκε και εγκρίθηκε καταρχάς η αποδοχή του Φακέ-
λου Α (τυπικά δικαιολογητικά και άλλα σχετικά έγγρα-
φα) των προσφορών των τριών Προεπιλεγέντων Επεν-
δυτών για κάθε οµάδα Περιφερειακών Αεροδροµίων και
εν συνεχεία αποφασίσθηκε η αποσφράγιση του Φακέλου
Β (Οικονοµική Προσφορά). Με την ίδια απόφαση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, σύµφωνα µε τους ό-
ρους της διαγωνιστικής διαδικασίας που περιλαµβάνο-
νταν στις προαναφερόµενες Προσκλήσεις Υποβολής
Προσφορών και µε βάση τις υποβληθείσες οικονοµικές
προσφορές των διαγωνιζόµενων υποψηφίων επενδυ-
τών, ως Προτιµητέος Επενδυτής για την υπογραφή των
Συµβάσεων Παραχώρησης για την παραχώρηση της εκ-
µετάλλευσης και της παροχής υπηρεσιών σε σχέση µε
τη λειτουργία και τη συντήρηση των Περιφερειακών Αε-
ροδροµίων της Οµάδας Α (αεροδρόµια Θεσσαλονίκης,
Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ακτίου, Καβάλας, Χα-
νιών) και της Οµάδας Β (αεροδρόµια Ρόδου, Κω, Σαντο-
ρίνης, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Σκιάθου, Σάµου), αναδεί-
χθηκε η κοινοπραξία FRAPORT AG-SLENTEL LTD. Με
την ίδια απόφαση η κοινοπραξία VINCI AIRPORTS SAS -
Α.ΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. αναδείχτηκε Αναπληρω-
µατικός Υποψήφιος για την Οµάδα Α Περιφερειακών Αε-
ροδροµίων και η κοινοπραξία CASA-METKA αναδείχτηκε
Αναπληρωµατικός Υποψήφιος για την Οµάδα Β Περιφε-
ρειακών Αεροδροµίων.
Τόσο η διαγωνιστική διαδικασία, όσο και τα Σχέδια

Συµβάσεων Παραχώρησης επί των οποίων δόθηκαν οι
προσφορές υποβλήθηκαν στον κατ' άρθρο 35 του Κώδι-
κα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, προσυµβατικό έλεγχο
νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του ν. 3986/2011 και εκδόθηκε η Πράξη 17/2015
του Ζ' Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την ο-
ποία διαπιστώθηκε το σύννοµο της διαδικασίας ανάδει-
ξης Προτιµητέου Επενδυτή και η µη ύπαρξη κωλύµατος
υπογραφής των Σχεδίων Συµβάσεων Παραχώρησης που

τέθηκαν υπόψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ακολούθως, µε την 39/2.11.2015 (Α΄138) Πράξη του

Υπουργικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η «συνυπογρα-
φή των Σχεδίων Σύµβασης Παραχώρησης για την Ανα-
βάθµιση, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία Περιφε-
ρειακών αεροδροµίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και
Ιονίου (Οµάδα Α) και Αιγαίου (Οµάδα Β) ως προς τα δι-
καιώµατα και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει το ίδιο
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ανωτέρω συµβά-
σεις» και η παροχή εξουσιοδότησης στους Υπουργούς
Εθνικής Άµυνας. Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων για τη συνυπογραφή για λογαριασµό
του Ελληνικού Δηµοσίου των ως άνω Συµβάσεων καθώς
και τυχόν άλλων Συµβάσεων τροποποιητικών, παρακο-
λουθηµατικών ή εκτελεστικών αυτών.
Ακολούθως µε την από 13.11.2015 απόφαση του Διοι-

κητικού Συµβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, αφού λήφθηκαν υπόψη
οι «ιδιαίτερες οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες, που
επικράτησαν µετά την ανάδειξη του Προτιµητέου Επεν-
δυτή, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα η περίοδος Οριστι-
κοποίησης των Συµβατικών Εγγράφων, όπως αυτή προ-
βλέπεται στις προαναφερόµενες Προσκλήσεις, να πα-
ρέλθει χωρίς να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των υ-
ποχρεώσεων που προβλέπονται στις Προσκλήσεις και η
οριστικοποίηση και υπογραφή των Συµβάσεων Παραχώ-
ρησης» και, περαιτέρω, «το γεγονός ότι καθ' όλο το χρο-
νικό διάστηµα από την ανάδειξη του Προτιµητέου Επεν-
δυτή και των Αναπληρωµατικών Υποψηφίων, το ΤΑΙΠΕΔ
επιδίωξε, ως όφειλε, την παραµονή του Προτιµητέου Ε-
πενδυτή και των Αναπληρωµατικών Υποψηφίων στη δια-
γωνιστική διαδικασία, η επιτυχής ολοκλήρωση της οποί-
ας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και ως εκ τούτου α-
ποτελεί υποχρέωση του ΤΑΙΠΕΔ βάσει του ιδρυτικού του
νόµου, και την, προς το σκοπό αυτό, θεώρηση των υπο-
βληθεισών Προσφορών καθώς και των εγγυητικών επι-
στολών συµµετοχής του Προτιµητέου Επενδυτή και των
Αναπληρωµατικών Υποψηφίων ως παραταθεισών κατά
έξι µήνες από την αρχική λήξη τους, και ήδη µέχρι τις
30.1.2016 (κατόπιν συµφωνίας του ΤΑΙΠΕΔ µε τον Προ-
τιµητέο Επενδυτή και τους Αναπληρωµατικούς Υποψηφί-
ους)», αποφασίστηκε η προς το σκοπό της οριστικοποίη-
σης των προς υπογραφή Συµβάσεων Παραχώρησης υιο-
θέτηση συγκεκριµένων τροποποιήσεων επί των Σχεδίων
Συµβάσεων Παραχώρησης και, συγκεκριµένα: (α) τροπο-
ποιήσεων σύµφωνα µε τους όρους των Προσκλήσεων
προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα σχόλια του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, οι οποίες αφορούν στην επικαιροποίηση
ηµεροχρονολογιών ορισµού ή επιβολής ρυθµιζόµενων
αεροναυτικών τελών, ώστε να αναφέρονται σε χρονικό
σηµείο µετά την έναρξη ισχύος της παραχώρησης, (β)
τροποποιήσεων σύµφωνα µε τους όρους των Προσκλή-
σεων προκειµένου να συµπεριληφθούν τα στοιχεία της
Προσφοράς του Προτιµητέου Επενδυτή, να διορθωθούν
πρόδηλα σφάλµατα και να παρασχεθεί πρόσθετη σαφή-
νεια όπου απαιτείτο, χωρίς όµως αλλαγή στον καταµερι-
σµό του κινδύνου που προβλέπεται σε αυτές, και (γ) τρο-
ποποιήσεων που συζητήθηκαν µε τον Προτιµητέο Επεν-
δυτή και το Ελληνικό Δηµόσιο και υιοθετήθηκαν, αφού ε-
λήφθη υπόψιν η παρατεταµένη καθυστέρηση στη διαγω-
νιστική διαδικασία λόγω και της επέλευσης εξαιρετικών
και απρόβλεπτων οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών. 
Τα αναθεωρηµένα σχέδια Συµβάσεων Παραχώρησης

υποβλήθηκαν στον κατ' άρθρο 35 του Κώδικα Νόµων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώ-
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το του ν.4129/2013, προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το άρθρο 9 του
ν.3986/2011 και εκδόθηκε η Πράξη 301/2015 του Ζ' Κλι-
µακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία διαπι-
στώθηκε η µη ύπαρξη κωλύµατος υπογραφής των Σχε-
δίων Συµβάσεων Παραχώρησης που τέθηκαν υπόψη του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τέλος, και σε συνέχεια των ως άνω, στις 14.12.2015 υ-

πεγράφησαν οι δύο Συµβάσεις Παραχώρησης που κυρώ-
νονται µε τον υπό ψήφιση νόµο. 

Δ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
– ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΌΣΙΟ

Η κοινοπραξία FRAPORT AG-SLENTEL Ltd ανακηρύ-
χτηκε Προτιµητέος Επενδυτής και για τις δύο Οµάδες
Περιφερειακών Αεροδροµίων, µε προσφορά που ανήλθε
σε ένα δισεκατοµµύριο διακόσια τριάντα τέσσερα εκα-
τοµµύρια Ευρώ (€1.234.000.000€) εφάπαξ τίµηµα (βλ.
σχετικά τον ορισµό της Προκαταβολής Αµοιβής Παρα-
χώρησης που περιλαµβάνεται στο άρθρο 3.1 έκαστης
σύµβασης παραχώρησης), και είκοσι δύο εκατοµµύρια
εννιακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€22.900.000) ετήσιο εγγυη-
µένο καταβλητέο µίσθωµα (βλ. σχετικά τον ορισµό της
Ετήσιας Αµοιβής Παραχώρησης που περιλαµβάνεται στο
άρθρο 3.1 έκαστης σύµβασης παραχώρησης), αναπρο-
σαρµοζόµενο ετησίως µε τον πληθωρισµό, καθώς και κυ-
µαινόµενη µεταβλητή αµοιβή που υπολογίζεται κατά έ-
τος ως ποσοστό 28,20% των Κερδών προ Φόρων, Τόκων
και Αποσβέσεων των Περιφερειακών Αεροδροµίων της
Οµάδας Α και 28,94% των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και
Αποσβέσεων των Περιφερειακών Αεροδροµίων της Ο-
µάδας Β (βλ. σχετικά τον ορισµό της Μεταβλητής Αµοι-
βής Παραχώρησης που περιλαµβάνεται στο άρθρο 3.1 έ-
καστης σύµβασης παραχώρησης).
Σηµειώνεται ότι πλέον του ανωτέρω εφάπαξ και ετήσι-

ου (σταθερού και µεταβλητού) τιµήµατος, το Ελληνικό
Δηµόσιο προσδοκά σωρευτικά σηµαντικά φορολογικά,
κοινωνικά και άλλα έµµεσα οφέλη. 
Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω οικονοµικά οφέλη που θα

προκύψουν για το Ελληνικό Δηµόσιο, τα οποία θα συµ-
βάλουν στην αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους, σηµα-
ντικό όφελος της συναλλαγής είναι η αναβάθµιση των
παραχωρούµενων Περιφερειακών Αεροδροµίων, τα ο-
ποία χρήζουν σηµαντικών επενδύσεων χωρίς δέσµευση
δηµόσιων πόρων. 
Συγκεκριµένα, εντός των υποχρεώσεων του Προτιµη-

τέου Επενδυτή είναι να αναβαθµίσει τα Περιφερειακά Α-
εροδρόµια εντός των πρώτων τεσσάρων ετών ώστε να
συµµορφώνονται µε τα αντικειµενικά προσδιορισµένα
κριτήρια παροχής υπηρεσιών, όπως αυτά καθορίζονται α-
πό την ΙΑΤΑ και στη συνέχεια να τα συντηρεί και να δια-
τηρεί αυτά τα επίπεδα εξυπηρέτησης για όλη τη διάρκεια
της παραχώρησης (συνολικά ο Προτιµητέος Επενδυτής
εκτιµά ύψος επενδύσεων τριακοσίων τριάντα εκατοµµυ-
ρίων Ευρώ (€330.000.000) κατά τα τέσσερα πρώτα έτη
της παραχώρησης, ενώ το ποσό των επενδύσεων για το
σύνολο των σαράντα ετών της Περιόδου Παραχώρησης
εκτιµάται σε περίπου ένα δισεκατοµµύριο τετρακόσια ε-
κατοµµύρια Ευρώ (€1.400.000.000). Η αναβάθµιση θα ε-
πιφέρει σηµαντικά οφέλη για τον Ελληνικό τουρισµό και
την περιφερειακή ανάπτυξη των νησιών και των λοιπών
προορισµών που καλύπτουν τα Περιφερειακά Αεροδρό-
µια. 

Επιπλέον, ο Προτιµητέος Επενδυτής υποχρεούται να
σεβαστεί και να επιτρέψει τη χρήση από την Πολεµική Α-
εροπορία εκείνων των αεροδροµίων που έχουν πολιτική
και στρατιωτική χρήση, όπως αυστηρά και σαφώς ορίζε-
ται στις Συµβάσεις Παραχώρησης έναντι ανταλλάγµα-
τος που θα καταβάλλεται στην Πολεµική Αεροπορία για
την πολιτική χρήση των διαδρόµων και τροχιοδρόµων σε
κάθε Αεροδρόµιο Κοινής Χρήσης.
Σηµαντικά αναµένονται και τα ποιοτικά οφέλη από την

εφαρµογή των δύο Συµβάσεων Παραχώρησης καθώς
πλέον της αναµενόµενης ουσιώδους βελτίωσης της ποι-
ότητας υπηρεσιών προς τους χρήστες των παραχωρού-
µενων περιφερειακών αεροδροµίων, το σύνολο αυτών
θα πιστοποιηθούν λειτουργικά µε βάση τα ισχύοντα διε-
θνή πρότυπα, θα ασφαλιστούν από διάφορα γεγονότα
(κάτι που σήµερα δεν συµβαίνει καθώς κανένα εκ των
περιφερειακών αεροδροµίων δεν είναι ασφαλισµένο), ε-
νώ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι Παραχωρησιούχοι
υποχρεούνται βάσει των όρων στις Συµβάσεις Παραχώ-
ρησης να συµµορφώνονται µε το σύνολο των εν ισχύ πε-
ριβαλλοντικών κανονισµών και οδηγιών.
Επιπλέον, µε τις Συµβάσεις Παραχώρησης διασφαλίζε-

ται η διεθνής ανταγωνιστικότητα των παραχωρούµενων
Περιφερειακών Αεροδροµίων καθώς προβλέπεται ανώ-
τατο όριο αερολιµενικών χρεώσεων σε προκαθορισµένα
επίπεδα ανά αερολιµένα. Οι Συµβάσεις Παραχώρησης
δεν προβλέπουν αύξηση των αερολιµενικών τελών από
την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης µέχρι την ολο-
κλήρωση των άµεσων επενδύσεων. Η συνολική µέγιστη
µέση απόδοση ανά αναχωρούντα επιβάτη έχει οριοθετη-
θεί σε δεκατρία Ευρώ (€13), ενώ είναι µόνο δυνατό να α-
ναπροσαρµοστεί ετησίως µε τον εκάστοτε ισχύοντα δεί-
κτη τιµών καταναλωτή. Μετά την ολοκλήρωση των άµε-
σων επενδύσεων, δηλαδή όταν οι υποδοµές θα έχουν
βελτιωθεί ώστε να συµµορφώνονται µε τα προκαθορι-
σµένα πρότυπα, τα Αερολιµενικά Τέλη ανά επιβάτη θα
µπορούν να αυξηθούν κατά πεντέµισι ευρώ (€5,5) κατά
µέγιστο, φθάνοντας µέχρι τα δεκαοκτώ και µισό Ευρώ (
€18,5) ως µέγιστη µέση απόδοση ανά αναχωρούντα επι-
βάτη, ποσό δυνάµενο µόνο να αναπροσαρµοστεί ετη-
σίως µε το 90% του ισχύοντος δείκτη τιµών καταναλωτή
(για την ρύθµιση της συνολικής µέγιστης απόδοσης ανά
αναχωρούντα επιβάτη βλ. σχετικά το άρθρο 28.4. έκα-
στης σύµβασης παραχώρησης. Η αύξηση αυτή στο συνο-
λικό πακέτο του τουρίστα είναι λιγότερο από 1%. Οι συ-
γκεκριµένες µέγιστες µέσες αποδόσεις ανά αναχωρού-
ντα επιβάτη έχουν οριστεί µε βάση το µέσο όρο των α-
ντίστοιχων τελών που προσφέρονται σήµερα από ένα
εύρος αντίστοιχων αεροδροµίων που λειτουργούν στην
ευρύτερη περιοχή.
Σηµειώνεται ότι στα ανωτέρω µέγιστα επιτρεπτά επί-

πεδα χρεώσεων περιλαµβάνεται ήδη το τέλος εκσυγ-
χρονισµού και ανάπτυξης αεροδροµίου (Τ.Ε.Α.Α.), ήτοι
σε καµία περίπτωση το τελευταίο δεν είναι επιπρόσθετο
των ανώτατων επιτρεπτών χρεώσεων.

Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩ-
ΡΗΣΗΣ

Κατωτέρω αναφέρονται οι κυριότερες ρυθµίσεις και ό-
ροι των Συµβάσεων Παραχώρησης που κυρώνονται µε
τον υπό ψήφιση νόµο. Η αναφορά στα άρθρα των Συµβά-
σεων Παραχώρησης είναι κοινή και για τις δύο Συµβά-
σεις Παραχώρησης, εκτός αν άλλως αναφέρεται ρητά,
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ενώ όροι µε κεφαλαία γράµµατα που χρησιµοποιούνται
χωρίς να ορίζονται ειδικά θα έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στις Συµβάσεις Παραχώρησης.
Στο άρθρο 1 γίνεται αναφορά στα συµβαλλόµενα µέρη

των Συµβάσεων Παραχώρησης, τα στοιχεία νοµιµοποίη-
σής τους και τους νόµιµους εκπροσώπους τους καθώς
και στην τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 4 άρ-
θρου 9 του ν. 3986/2011 σε σχέση µε την ανάθεση και
την υπογραφή των Συµβάσεων Παραχώρησης. Έτσι, η
Σύµβαση Παραχώρησης για τα Περιφερειακά Αεροδρό-
µια Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου υπογράφε-
ται µεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, του Ελληνικού Δηµοσίου, εκ-
προσωπούµενου από τους Υπουργούς Οικονοµικών, Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άµυνας,
του Παραχωρησιούχου, δηλαδή της ανώνυµης εταιρίας
µε την επωνυµία FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟ-
ΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των αρ-
χικών µετόχων αυτού, ήτοι (α) της γερµανικής ανώνυµης
εταιρίας µε την επωνυµία FRAPORT AG FRANKFURT
AIRPORT SERVICES WORLDWIDE και (β) της κυπρια-
κής εταιρίας µε την επωνυµία SLENTEL LIMITED, οι ο-
ποίοι αρχικοί µέτοχοι συµβάλλονται στην Σύµβαση Πα-
ραχώρησης αποκλειστικά σε σχέση µε τις υποχρεώσεις
που αναλαµβάνουν σχετικά µε την παράδοση της Εγ-
γυητικής Επιστολής Δεσµευτικής Επένδυσης στο ΤΑΙ-
ΠΕΔ µέσω του Παραχωρησιούχου (άρθρο 6.2(β)(iii)), την
καταβολή της Δεσµευτικής Επένδυσης (άρθρο 9.1) και
του µετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου (άρθρο
11) καθώς και µε την νοµιµότητα και ακρίβεια των υπο-
βληθέντων εγγράφων. Η Σύµβαση Παραχώρησης για τα
Περιφερειακά Αεροδρόµια Αιγαίου υπογράφεται µεταξύ
του ΤΑΙΠΕΔ, του Ελληνικού Δηµοσίου, εκπροσωπούµε-
νου από τους Υπουργούς Οικονοµικών, Υποδοµών, Με-
ταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άµυνας, του Παραχω-
ρησιούχου, δηλαδή της ανώνυµης εταιρίας µε την επω-
νυµία FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των αρχικών µε-
τόχων αυτού, ήτοι (α) της γερµανικής ανώνυµης εται-
ρίας µε την επωνυµία FRAPORT AG FRANKFURT
AIRPORT SERVICES WORLDWIDE και (β) της κυπρια-
κής εταιρίας µε την επωνυµία SLENTEL LIMITED, οι ο-
ποίοι αρχικοί µέτοχοι συµβάλλονται στην Σύµβαση Πα-
ραχώρησης αποκλειστικά σε σχέση µε τις υποχρεώσεις
που αναλαµβάνουν σχετικά µε την παράδοση της Εγ-
γυητικής Επιστολής Δεσµευτικής Επένδυσης στο ΤΑΙ-
ΠΕΔ µέσω του Παραχωρησιούχου (άρθρο 6.2(β)(iii)), την
καταβολή της Δεσµευτικής Επένδυσης (άρθρο 9.1) και
του µετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου (άρθρο
11) καθώς και µε την νοµιµότητα και ακρίβεια των υπο-
βληθέντων εγγράφων.
Στο άρθρο 2 περιλαµβάνονται οι δηλώσεις του Παρα-

χωρησιούχου και των αρχικών µετόχων αυτού σχετικά
µε την νοµιµότητα και ακρίβεια των υποβληθέντων εγ-
γράφων.
Στο άρθρο 3 περιλαµβάνονται ορισµοί οι οποίοι εξυπη-

ρετούν σκοπούς σαφήνειας κατά την ερµηνεία των συµ-
βατικών όρων, εισάγονται ερµηνευτικοί κανόνες των
Συµβάσεων Παραχώρησης και αναφέρονται τα Παραρτή-
µατα και η σειρά ισχύος τους σε περίπτωση ασυµφωνίας
µεταξύ τους. Τα Παραρτήµατα έκαστης Σύµβασης Παρα-
χώρησης είναι τα κάτωθι:
Παράρτηµα 1 Μορφή Εγγυητικών Επιστολών
Παράρτηµα 2 Περιφερειακά Αεροδρόµια
Παράρτηµα 3 Σχέδια Περιοχών Παραχώρησης

Παράρτηµα 4 Έγγραφα Ολοκλήρωσης/ 
Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης

Παράρτηµα 5 Υπηρεσίες Αεροδροµίου
Παράρτηµα 6 Μέτρηση Επιδόσεων
Παράρτηµα 7 Αερολιµενικά Τέλη
Παράρτηµα 8 Εγκεκριµένοι Περιβαλλοντικοί Όροι/

Υφιστάµενες Άδειες
Παράρτηµα 9 Πρότυπα και Προδιαγραφές
Παράρτηµα 10 Απαιτήσεις Έργων
Παράρτηµα 11 Συµβάσεις Έργων Δηµοσίου
Παράρτηµα 12 Έργα
Παράρτηµα 13 Απαιτήσεις Συντήρησης
Παράρτηµα 14 Συµφωνία Πολυµερούς Διαιτησίας
Παράρτηµα 15 Απαιτήσεις Παράδοσης
Παράρτηµα 16 Ελάχιστες Απαιτήσεις Ασφάλισης
Παράρτηµα 17 Πίνακας Κατανοµής Παρεχόµενων 

Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας
Παράρτηµα 18 Αεροπορικές Δραστηριότητες
Παράρτηµα 19 Μεταβολές
Παράρτηµα 20 Πλαίσιο Συνεργασίας ανάµεσα στην

Ελληνική Πολεµική Αεροπορία (ΠΑ), την Ελληνική Υπη-
ρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και τον Παραχωρησι-
ούχο στα Αεροδρόµια Κοινής Χρήσης

(Παράρτηµα 21 ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ)
Παράρτηµα 21Α Υπουργικές Αποφάσεις για τα Κατα-

στήµατα Αφορολογήτων Ειδών
(Παράρτηµα 22 ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ)
Παράρτηµα 23 Οικονοµικές Προσαρµογές
Παράρτηµα 24 Οικονοµική Προσφορά
Παράρτηµα 25 Οικονοµικό Μοντέλο
Παράρτηµα 26 Τεχνική Προσφορά
Παράρτηµα 27 Καταστατικό Παραχωρησιούχου
Παράρτηµα 28 Σύµβαση (Συµβάσεις) Μελέτης-Κατα-

σκευής ή/και Υπόδειγµα Σύµβασης (Συµβάσεων) Μελέ-
της-Κατασκευής για Επικείµενα Έργα 
Με το άρθρο 4 ορίζονται τα δικαιώµατα που παραχω-

ρούνται στον Παραχωρησιούχο από το ΤΑΙΠΕΔ και γίνε-
ται αναφορά στον αποκλειστικό σκοπό του Παραχωρησι-
ούχου. 
Επίσης, οριοθετούνται και εξειδικεύονται οι υποχρεώ-

σεις που αναλαµβάνει ο Παραχωρησιούχος κατά την υ-
λοποίηση της παραχώρησης σύµφωνα µε τους όρους έ-
καστης Σύµβασης Παραχώρησης µε δικά του έξοδα και
κίνδυνο, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην Σύµβα-
ση Παραχώρησης και µε την επιφύλαξη των όρων του
πλαισίου συνεργασίας ανάµεσα στην Ελληνική Πολεµική
Αεροπορία (ΠΑ), την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αε-
ροπορίας (ΥΠΑ) και τον Παραχωρησιούχο στα Αεροδρό-
µια Κοινής Χρήσης που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα
20. Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαµβάνεται και η κατα-
βολή της Προκαταβολής Αµοιβής Παραχώρησης, της Α-
µοιβής Παραχώρησης, η οποία νοείται ως το άθροισµα
της Μεταβλητής Αµοιβής Παραχώρησης και της Ετήσιας
Αµοιβής Παραχώρησης σε οποιοδήποτε Έτος Παραχώ-
ρησης, και της Εισφοράς, όποτε αυτές καθίστανται ληξι-
πρόθεσµες και απαιτητές σύµφωνα µε τις Συµβάσεις Πα-
ραχώρησης. 
Έτσι, στη Σύµβαση Παραχώρησης για τα Περιφερειακά

Αεροδρόµια Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου:
• η Προκαταβολή Αµοιβής Παραχώρησης ανέρχεται

στο ποσό των εξακοσίων εννέα εκατοµµυρίων Ευρώ
(€609.000.000) και είναι καταβλητέα κατά την Ηµεροµη-
νία Έναρξης Παραχώρησης, 

• η Μεταβλητή Αµοιβή Παραχώρησης είναι ένα µετα-
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βλητό ποσό που αντιστοιχεί στα ετήσια Κέρδη Προ Φό-
ρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) (εφόσον είναι θε-
τικά) τα οποία πολλαπλασιάζονται µε 28,20%, το οποίο
οφείλεται από τον Παραχωρησιούχο στο ΤΑΙΠΕΔ ανά Έ-
τος Παραχώρησης µετά την τρίτη επέτειο της Ηµεροµη-
νίας Έναρξης Παραχώρησης, 

• η Ετήσια Αµοιβή Παραχώρησης είναι ένα σταθερό
ποσό έντεκα εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ
(€11.300.000), αναπροσαρµοζόµενο σύµφωνα µε τους
όρους της Σύµβασης Παραχώρησης και το οποίο οφείλει
ο Παραχωρησιούχος στο ΤΑΙΠΕΔ κάθε Έτος Παραχώρη-
σης, και 

• η Εισφορά είναι για κάθε Έτος Παραχώρησης που λή-
γει µετά (α) την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης και
µέχρι την 1η Νοεµβρίου 2024, ποσό που αντιστοιχεί στο
8,5% των Τελών Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αερο-
δροµίων, και µετά (β) την 1η Νοεµβρίου 2024, ποσό που
αντιστοιχεί στο 35% των Τελών Εκσυγχρονισµού και Α-
νάπτυξης Αεροδροµίων. 
Στη Σύµβαση Παραχώρησης για τα Περιφερειακά Αε-

ροδρόµια Αιγαίου: 
• η Προκαταβολή Αµοιβής Παραχώρησης ανέρχεται

στο ποσό των εξακοσίων είκοσι πέντε εκατοµµυρίων Ευ-
ρώ (€625.000.000) και είναι καταβλητέα κατά την Ηµε-
ροµηνία Έναρξης Παραχώρησης, 

• η Μεταβλητή Αµοιβή Παραχώρησης είναι ένα µετα-
βλητό ποσό που αντιστοιχεί στα ετήσια Κέρδη Προ Φό-
ρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) (εφόσον είναι θε-
τικά) τα οποία πολλαπλασιάζονται µε 28,94%, το οποίο
οφείλεται από τον Παραχωρησιούχο στο ΤΑΙΠΕΔ ανά Έ-
τος Παραχώρησης µετά την τρίτη επέτειο της Ηµεροµη-
νίας Έναρξης Παραχώρησης, 

• η Ετήσια Αµοιβή Παραχώρησης είναι ένα σταθερό
ποσό έντεκα εκατοµµυρίων εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ
(€11.600.000), αναπροσαρµοζόµενο σύµφωνα µε τους
όρους της Σύµβασης Παραχώρησης και το οποίο οφείλει
ο Παραχωρησιούχος στο ΤΑΙΠΕΔ κάθε Έτος Παραχώρη-
σης, και 

• η Εισφορά είναι για κάθε Έτος Παραχώρησης που λή-
γει µετά (α) την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης και
µέχρι την 1η Νοεµβρίου 2024, ποσό που αντιστοιχεί στο
8,5% των Τελών Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αερο-
δροµίων, και µετά (β) την 1η Νοεµβρίου 2024, ποσό που
αντιστοιχεί στο 35% των Τελών Εκσυγχρονισµού και Α-
νάπτυξης Αεροδροµίων. 
Επιπλέον, οριοθετούνται και εξειδικεύονται οι υποχρε-

ώσεις που αναλαµβάνει το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δη-
µόσιο έναντι του Παραχωρησιούχου για την ακώλυτη ά-
σκηση από αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης
των δικαιωµάτων που του παραχωρούνται, ρυθµίζονται
οι σχέσεις και η επικοινωνία του Παραχωρησιούχου µε
τους Κρατικούς Χρήστες σε σχέση µε την παρουσία, τις
αρµοδιότητες και την λειτουργία τους εντός των Περι-
φερειακών Αεροδροµίων, ρυθµίζονται ζητήµατα µεταβί-
βασης περιουσιακών στοιχείων στον Παραχωρησιούχο,
προβλέπεται και ρυθµίζεται η δυνατότητα παραχώρησης
από τον Παραχωρησιούχο Δικαιωµάτων Αεροδροµίου σε
τρίτους, οριοθετείται ο ρόλος και η ευθύνη της ΥΠΑ και
της Πολεµικής Αεροπορίας αναφορικά µε την συνεχή
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και, σε σχέση µε την
ΥΠΑ, καθηκόντων εποπτείας σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, ρυθµίζεται η µεταβίβαση στον Παραχωρησι-
ούχο ισχυουσών συµβάσεων που αφορούν στα Περιφε-
ρειακά Αεροδρόµια, προβλέπονται περιπτώσεις πράξε-

ων, ενεργειών ή δραστηριοτήτων του Ελληνικού Δηµοσί-
ου ή/και του ΤΑΙΠΕΔ που θα µπορούσαν να θεωρηθούν
ανταγωνιστικές, περιοριστικές ή επιβαρυντικές της πα-
ραχώρησης και, τέλος, προβλέπεται η διαδικασία κατα-
γραφής από τον Παραχωρησιούχο των προς µεταβίβαση
κινητών περιουσιακών στοιχείων. 
Στο άρθρο 5 περιλαµβάνονται οι εκατέρωθεν εγγυοδο-

τικές δηλώσεις του Παραχωρησιούχου και του Ελληνι-
κού Δηµοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ που ισχύουν τόσο κατά
την υπογραφή της κάθε Σύµβασης Παραχώρησης όσο
και κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης. 
Στο άρθρο 6 ορίζεται η διαδικασία κύρωσης των Συµ-

βάσεων Παραχώρησης, προβλέπονται οι αιρέσεις αρµο-
διότητας τόσο του Ελληνικού Δηµοσίου όσο και του Πα-
ραχωρησιούχου για την επίτευξη της Ηµεροµηνίας Έ-
ναρξης Παραχώρησης και ρυθµίζονται αποζηµιωτικά ζη-
τήµατα σε περίπτωση καταγγελίας λόγω µη πλήρωσης
των αιρέσεων αυτών, ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε
ζηµίες στα περιουσιακά στοιχεία που µεταβιβάζονται
στον Παραχωρησιούχο, οριοθετείται η Περίοδος Παρα-
χώρησης ως περίοδος σαράντα (40) ετών από την Ηµε-
ροµηνία Έναρξης Παραχώρησης και προβλέπεται η δυ-
νατότητα διαπραγµάτευσης, χωρίς εκατέρωθεν δέσµευ-
ση, µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών για παράταση
κατά ένα χρονικό διάστηµα µέχρι και δέκα (10) ετών υπό
όρους κατ’ ουσία ίδιους µε την παρούσα παραχώρηση
και ορίζεται η διάρκεια της Σύµβασης Παραχώρησης σε
σαραντα δύο (42) έτη από την Ηµεροµηνία Έναρξης Πα-
ραχώρησης. 
Με το άρθρο 7 θεσµοθετείται κοινή επιτροπή διασύν-

δεσης για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης που θα α-
ποτελείται από εκπροσώπους του Ελληνικού Δηµοσίου,
του ΤΑΙΠΕΔ και του Παραχωρησιούχου και στο πλαίσιο
της οποίας θα συζητούνται µεταξύ άλλων ζητήµατα που
άπτονται των καθηµερινών πτυχών της εκτέλεσης και ε-
φαρµογής κάθε Σύµβασης Παραχώρησης.
Με το άρθρο 8 ο Παραχωρησιούχος προβαίνει σε δη-

λώσεις αναφορικά µε τη γνώση της κατάστασης των πε-
ριοχών παραχώρησης και την σχετική ανάληψη κινδύ-
νου.
Στο άρθρο 9 προβλέπεται η δέσµευση των αρχικών µε-

τόχων και το χρονοδιάγραµµα για την καταβολή συγκε-
κριµένων ποσών στον Παραχωρησιούχο ως κεφάλαιο
και ως δευτερογενές χρέος, µε την επιφύλαξη της τρο-
ποποίησης των εν λόγω ποσών σε περίπτωση υπογρα-
φής κάποιας δανειακής σύµβασης πριν από την Ηµερο-
µηνία Έναρξης Παραχώρησης σύµφωνα µε τους ειδικό-
τερους όρους των Συµβάσεων Παραχώρησης. Πιο συ-
γκεκριµένα, στην Σύµβαση Παραχώρησης για τα Περιφε-
ρειακά Αεροδρόµια Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και
Ιονίου η Δεσµευτική Επένδυση ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των εξακοσίων πενήντα ενός εκατοµµυρίων οκτα-
κοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσά-
ρων Ευρώ (€651.862.384), εκ των οποίων ένα ποσό τρια-
κοσίων είκοσι πέντε εκατοµµυρίων εννιακοσίων τριάντα
µίας χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ
(€325.931.192) ως µετοχικό κεφάλαιο του Παραχωρησι-
ούχου και ένα ποσό τριακοσίων είκοσι πέντε εκατοµµυ-
ρίων εννιακοσίων τριάντα µίας χιλιάδων εκατόν ενενή-
ντα δύο Ευρώ (325.931.192) ως δευτερογενές χρέος.
Στην Σύµβαση Παραχώρησης για τα Περιφερειακά Αερο-
δρόµια Αιγαίου η Δεσµευτική Επένδυση ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των εξακοσίων εβδοµήντα έξι εκατοµµυ-
ρίων διακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων
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τριάντα οκτώ Ευρώ (€676.275.438), εκ των οποίων ένα
ποσό τριακοσίων τριάντα οκτώ εκατοµµυρίων εκατόν
τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννέα Ευρώ
(€338.137.719) ως µετοχικό κεφάλαιο του Παραχωρησι-
ούχου και ένα ποσό τριακοσίων τριάντα οκτώ εκατοµµυ-
ρίων εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα εν-
νέα Ευρώ (€338.137.719) ως δευτερογενές χρέος. Επί-
σης, ρυθµίζεται η διαδικασία χρηµατοδότησης της παρα-
χώρησης µέσω δανείων και η έγκριση και ορισµός των
σχετικών δανειακών συµβάσεων ως Καθορισµένων Δα-
νειακών Συµβάσεων για τους σκοπούς των Συµβάσεων
Παραχώρησης. 
Στο άρθρο 10 ρυθµίζονται ζητήµατα εκχώρησης, ανα-

νέωσης και µεταβίβασης δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
που απορρέουν από τις Συµβάσεις Παραχώρησης είτε α-
πό τον Παραχωρησιούχο, είτε από το Ελληνικό Δηµόσιο
ή/και το ΤΑΙΠΕΔ.
Στο άρθρο 11 ρυθµίζονται τα ζητήµατα που αφορούν

στο ύψος και στο χρόνο και τρόπο καταβολής του µετο-
χικό κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου, στις τροποποιή-
σεις του καταστατικού του, στους περιορισµούς σε σχέ-
ση µε τη µεταβίβαση µετοχών του Παραχωρησιούχου και
στην εισαγωγή µετοχών του Παραχωρησιούχου σε ορ-
γανωµένη αγορά. 
Στο άρθρο 12 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τις

Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, την Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Έργων, την Εγγυητική Επι-
στολή Δεσµευτικής Επένδυσης και την Εγγυητική Επι-
στολή Καλής Λειτουργίας (ποσό, µορφή, χρόνος παρά-
δοσης, αναπροσαρµογές, αποδέκτες τράπεζες, απόσβε-
ση).
Στο άρθρο 13 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν

στην τήρηση των Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων από τον
Παραχωρησιούχο και στην πρόληψη, άλλως στην ελαχι-
στοποίηση της ρύπανσης στο περιβάλλον. Επίσης, ρυθµί-
ζονται αποζηµιωτικά ζητήµατα σε περίπτωση Υφιστάµε-
νης Μόλυνσης στα Περιφερειακά Αεροδρόµια.
Στο άρθρο 14 ρυθµίζονται ο τρόπος και ο χρόνος της

παράδοσης στον Παραχωρησιούχο της Ακώλυτης Χρή-
σης των Περιοχών Παραχώρησης και των Δικαιωµάτων
Διέλευσης από και προς αυτές, προβλέπεται η διαρκής
υποχρέωση του Ελληνικού Δηµοσίου για διατήρηση της
Ακώλυτης Χρήσης και των Δικαιωµάτων Διέλευσης καθ’
όλη την Περίοδο Παραχώρησης και ρυθµίζονται τα σχε-
τικά µε την ευθύνη, τον χρόνο και τον τρόπο κάλυψης
του κόστους τυχόν απαιτούµενων απαλλοτριώσεων. 
Στο άρθρο 15 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην

ανεύρεση Αρχαιολογικών Ευρηµάτων κατά την εκτέλε-
ση έργων σε Περιφερειακά Αεροδρόµια και την αντιµε-
τώπιση τυχόν συναφών καθυστερήσεων. 
Στο άρθρο 16 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην

Σύµβαση Μελέτης-Κατασκευής µε τον/τους Εργολάβους
που θα αναλάβουν τα Επικείµενα Έργα και τα Μελλοντι-
κά Έργα µε όρους και προϋποθέσεις ουσιαστικά παρό-
µοιους µε το υπόδειγµα σύµβασης που προσαρτάται ως
Παράρτηµα 28. Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα επιτρεπτής
σύναψης υπεργολαβιών από τους Εργολάβους. 
Στο άρθρο 17 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη

διαδικασία και το κόστος πιστοποίησης των Περιφερεια-
κών Αεροδροµίων µε βάση την κείµενη εθνική και κοινο-
τική νοµοθεσία και σε συµφωνία µε τις σχετικές προδια-
γραφές πιστοποίησης του EASA (Ευρωπαϊκός Οργανι-
σµός Ασφάλειας της Αεροπορίας). Επίσης, ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν στις απαιτούµενες άδειες για την

υλοποίηση των παραχωρήσεων. Τέλος, ρυθµίζονται θέ-
µατα παροχής υπηρεσιών Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας
στα Περιφερειακά Αεροδρόµια και προβλέπεται η διευ-
κόλυνση του Ελληνικού Δηµοσίου προς τον Παραχωρη-
σιούχο για τον σκοπό αυτό. 
Στο άρθρο 18 ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη

µελέτη, κατασκευή και πιστοποίηση της ολοκλήρωσης
κατασκευής των Έργων του Παραχωρησιούχου, δηλαδή
των Επικείµενων Έργων Ανακαίνισης, των Επικείµενων
Νέων Έργων ή Έργων Επέκτασης, τυχόν Μελλοντικών
‘Έργων Ανακαίνισης και τυχόν Μελλοντικών Έργων Ανα-
καίνισης ή Έργων Επέκτασης και οποιωνδήποτε άλλων
έργων είναι απαραίτητα για την ανακαίνιση και την ανα-
βάθµιση των Περιφερειακών Αεροδροµίων σύµφωνα µε
τους όρους των Συµβάσεων Παραχώρησης, όπως παρα-
τίθενται ειδικότερα στο Παράρτηµα 12. 
Στο άρθρο 19 ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν

στην εκτέλεση και παράδοση στον Παραχωρησιούχο
των Έργων Δηµοσίου, όπως αυτά παρατίθενται στο Πα-
ράρτηµα 11. 
Στο άρθρο 20 ρυθµίζονται τα θέµατα κατάρτισης των

Ρυθµιστικών Σχεδίων (Business Plans) από τον Παραχω-
ρησιούχο, της επισκόπησης και έγκρισης των Σχεδίων Α-
ποκατάστασης και των Ρυθµιστικών Σχεδίων από τον Α-
νεξάρτητο Μηχανικό και την ΥΠΑ, τα θέµατα κατάρτισης
των σχεδίων Υλοποίησης Ανακαίνισης από τον Παραχω-
ρησιούχο και της επισκόπησης και έγκρισης αυτών από
τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, καθώς και της κατάρτισης και
της υποβολής στην ΥΠΑ του Επιχειρηµατικού σχεδίου
του Παραχωρησιούχου. 
Στο άρθρο 21 ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στο

ρόλο, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του Ανεξάρτη-
του Μηχανικού και προδιαγράφονται οι βασικοί όροι που
θα περιληφθούν στην σύµβασή του, ενώ προβλέπεται
και η καταβολή της αµοιβής, άλλων δαπανών και εξόδων
του από τον Παραχωρησιούχο, εκτός από συγκεκραµέ-
νες περιπτώσεις εργασιών που προκύπτουν µετά από
συµφωνηµένη Μεταβολή Έργων ή Υπηρεσιών Δηµοσίου. 
Στο άρθρο 22 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν σε υ-

περγολάβους του Παραχωρησιούχου, µε κύρια παράµε-
τρο την κατ’ αρχήν απαγόρευση ανάθεσης σε υπεργολά-
βο από τον Παραχωρησιούχο ουσιώδους µέρους των
συµβατικών του υποχρεώσεων (µε συγκεκριµένη αναφο-
ρά σε ποσά) χωρίς τον πρότερη έγγραφη συγκατάθεση
του Ελληνικού Δηµοσίου. 
Στο άρθρο 23 προβλέπεται και οριοθετείται η επιτρε-

πόµενη παρέµβαση του Ελληνικού Δηµοσίου στις Δρα-
στηριότητες Παραχώρησης, η δυνατότητα θέσης Περι-
φερειακών Αεροδροµίων υπό τον έλεγχο και τη διαχείρι-
ση του Ελληνικού Δηµοσίου και ρυθµίζονται τα θέµατα
ύπαρξης διαφορών ως προς την εφαρµογή του ρυθµίσε-
ων αυτών καθώς και συναφή αποζηµιωτικά θέµατα. 
Στο άρθρο 24 ρυθµίζονται τα θέµατα ασφάλισης του

Παραχωρησιούχου, των Έργων, της λειτουργίας των Πε-
ριφερειακών Αεροδροµίων κτλ. µε βάση τις ελάχιστες α-
παιτήσεις ασφάλισης που περιλαµβάνονται στο Παράρ-
τηµα 16. 
Στο άρθρο 25 ρυθµίζονται οι συνέπειες επέλευσης Γε-

γονότων Ανωτέρας Βίας ή Παρατεταµένων Γεγονότων
Ανωτέρας Βίας, όπως αυτά ορίζονται στις Συµβάσεις Πα-
ραχώρησης, καθώς και η ανάληψη των οικονοµικών συ-
νεπειών από τον Παραχωρησιούχο ή το Ελληνικό Δηµό-
σιο, ανάλογα µε την περίπτωση. 
Στο άρθρο 26 ρυθµίζονται οι υποχρεώσεις του Παρα-
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χωρησιούχου σε σχέση µε τη διαρκή διασφάλιση της λει-
τουργίας, συντήρησης και ασφάλειας των Περιφερεια-
κών Αεροδροµίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου
Παραχώρησης, την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών,
την ανά πάσα στιγµή διαθεσιµότητα των Περιφερειακών
Αεροδροµίων προς χρήση, το πρόγραµµα συντήρησης
καθώς και την ευθύνη του κατά την Περίοδο Εγγύησης
της Παραχώρησης, δηλ. το χρονικό διάστηµα δύο (2) ε-
τών που άρχεται µετά την λήξη της Περιόδου Παραχώ-
ρησης. 
Στο άρθρο 27 ρυθµίζονται θέµατα µέτρησης επίδοσης

του Παραχωρησιούχου κατά την παροχή των υπηρεσιών
που προβλέπονται στις Συµβάσεις Παραχώρησης µε βά-
ση λεπτοµερές σύστηµα Μέτρησης Ποιότητας Υπηρε-
σιών που περιλαµβάνει Πρότυπα Επιδόσεων καθώς και
τη διαδικασία και τις συνέπειες επιβολής πόντων ανε-
πάρκειας σύµφωνα και µε το Παράρτηµα 6. 
Στο άρθρο 28 ρυθµίζονται τα ζητήµατα που αφορούν

στο πλαίσιο υπολογισµού των συνολικών Αεροναυτικών
Τελών από τον Παραχωρησιούχο, έτσι ώστε να καλύπτο-
νται τα έξοδα και οι αποσβέσεις κα να επιτυγχάνεται α-
πόδοση στα κεφάλαιο αεροπορικών δραστηριοτήτων, η
οποία απόδοση δεν δύναται να υπερβαίνει µία ανατοκι-
ζόµενη σωρευτική απόδοση ύψους δεκαπέντε τοις εκα-
τό (15%) ετησίως, το πλαίσιο των εξαιρέσεων επιβολής
τελών σε κρατικά αεροσκάφη καθώς και το ανώτατο ό-
ριο χρεώσεων Ρυθµιζόµενων Αεροναυτικών Τελών που
µπορεί να επιβάλει ο Παραχωρησιούχος για τη χρήση
των Περιφερειακών Αεροδροµίων και τη διαδικασία υπο-
λογισµού και αναπροσαρµογών ανάλογα µε την φάση ε-
κτέλεσης των Επικείµενων Έργων ανά Περιφερειακό Αε-
ροδρόµιο και το δείκτη τιµών καταναλωτή (µε Μέγιστη
Μέση Απόδοση Ανά Αναχωρούντα Επιβάτη το ποσό των
δεκατριών Ευρώ (€13) µέχρι την Ηµεροµηνία Λήξης Επι-
κείµενων Έργων, δυνάµενο να αναπροσαρµοστεί ετη-
σίως µε τον εκάστοτε ισχύοντα δείκτη τιµών καταναλω-
τή, και µε Μέγιστη Μέση Απόδοση Ανά Αναχωρούντα Ε-
πιβάτη το ποσό των δεκαοκτώ και µισού Ευρώ (€18,5) α-
νά αναχωρούντα επιβάτη, δυνάµενο να αναπροσαρµο-
στεί ετησίως µε το 90% του ισχύοντος δείκτη τιµών κα-
ταναλωτή) και τη διαδικασία εγκρίσεων από την ΥΠΑ.
Σηµειώνεται ότι οι συγκεκριµένες ανώτατες χρεώσεις α-
νά αναχωρούντα επιβάτη έχουν οριστεί µε βάση το µέσο
όρο των αντίστοιχων τελών που προσφέρονται σήµερα
από ένα εύρος αντίστοιχων αεροδροµίων που λειτουρ-
γούν στην ευρύτερη περιοχή, προάγοντας έτσι τον α-
νταγωνιστικό χαρακτήρα των Περιφερειακών Αεροδρο-
µίων. Επίσης, επισηµαίνεται ότι στις εν λόγω ανώτατες
χρεώσεις περιλαµβάνεται ήδη το Τέλος Εκσυγχρονι-
σµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίου (ΤΕΑΑ), το οποίο συ-
νεπώς δεν επιβαρύνει επιπρόσθετα τις εν λόγω ανώτα-
τες χρεώσεις. 
Επιπλέον, προβλέπεται η ελευθερία επιβολής Μη Αε-

ροναυτικών Τελών και Μη Ρυθµιζόµενων Αεροναυτικών
Τελών από τον Παραχωρησιούχο, ρυθµίζεται το πλαίσιο
υπολογισµού και καταβολής της Εισφοράς (ήτοι, για κά-
θε έτος παραχώρησης που λήγει µετά (α) την Ηµεροµη-
νία Έναρξης Παραχώρησης και µέχρι την 1η Νοεµβρίου
2024, ποσό που αντιστοιχεί στο 8,5% του ΤΕΑΑ, και µε-
τά (β) την 1η Νοεµβρίου 2024, ποσό που αντιστοιχεί στο
35% του ΤΕΑΑ) από τον Παραχωρησιούχο στο Δηµόσιο,
ρυθµίζεται το δικαίωµα του Παραχωρησιούχου επί του
καταβληθέντος ΤΕΑΑ και προβλέπεται δέσµευση του
Δηµοσίου για άµεση µεταφορά των ούτως εισπραττόµε-

νων ποσών από το Δηµόσιο στον Παραχωρησιούχο και
ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στην αναγκαστική
είσπραξη µη καταβληθέντων Αεροναυτικών Τελών. 
Στο άρθρο 29 ρυθµίζονται τα ζητήµατα υπολογισµού

και πληρωµής της Αµοιβής Παραχώρησης καθώς και η
συνακόλουθη υποχρέωση παροχής στοιχείων από τον
Παραχωρησιούχο και ο έλεγχος των οικονοµικών λογα-
ριασµών του από το Ελληνικό Δηµόσιο. 
Στο άρθρο 30 ρυθµίζονται ζητήµατα αποκατάστασης

και αποζηµίωσης του Παραχωρησιούχου από το Ελληνι-
κό Δηµόσιο ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση του ζηµιο-
γόνου γεγονότος ως Γεγονότος Καθυστέρησης ή ως Γε-
γονότος Ευθύνης Δηµοσίου, τη φύση της προκληθείσας
ζηµίας και το χρόνο επέλευσης καθώς την υποχρέωση
του Παραχωρησιούχου για µετριασµό των συνεπειών.
Στο άρθρο 31 προβλέπεται και ρυθµίζεται η διαδικασία

επικαιροποίησης του Οικονοµικού Μοντέλου του Παρα-
χωρησιούχου που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 25.
Στο άρθρο 32 ρυθµίζονται λεπτοµερώς το χρονοδιά-

γραµµα, η διαδικασία και οι απαιτήσεις παράδοσης της
παραχώρησης από τον Παραχωρησιούχο στο Ελληνικό
Δηµόσιο µετά το πέρας της Περιόδου Παραχώρησης.
Στο άρθρο 33 ρυθµίζονται οι λόγοι, η διαδικασία κα-

ταγγελίας της Σύµβασης Παραχώρησης από το Δηµόσιο
ή/και το ΤΑΙΠΕΔ και τα αποτελέσµατα της καταγγελίας
αυτής. 
Στο άρθρο 34 ρυθµίζονται οι λόγοι, η διαδικασία κα-

ταγγελίας της Σύµβασης Παραχώρησης από τον Παρα-
χωρησιούχο και τα αποτελέσµατα της καταγγελίας αυ-
τής.
Στο άρθρο 35 ρυθµίζεται ο τρόπος υπολογισµού σε πε-

ρίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς επίσης και ο τρόπος κα-
ταβολής των αποζηµιώσεων σε όλες τις περιπτώσεις κα-
ταγγελίας της Σύµβασης Παραχώρησης από τον Παρα-
χωρησιούχο, το Ελληνικό Δηµόσιο ή/και το ΤΑΙΠΕΔ. 
Στο άρθρο 36 ρυθµίζονται τα δικαιώµατα και οι υπο-

χρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών σε σχέση µε την
λειτουργία της Σύµβασης Παραχώρησης πριν και µετά
την ηµεροµηνία καταγγελίας από οποιοδήποτε από τα
µέρη. 
Στο άρθρο 37 ρυθµίζονται τα δικαιώµατα των Δανει-

στών επί της παραχώρησης σε περίπτωση καταγγελίας
της Σύµβασης Παραχώρησης, τα οποία περιλαµβάνουν
την έγκριση τυχόν σχεδίων αποκατάστασης από τον Πα-
ραχωρησιούχο ή το Δηµόσιο καθώς και δικαίωµα αντικα-
τάστασης του Παραχωρησιούχου σε περίπτωση καταγ-
γελίας εις βάρος του. Τα δικαιώµατα αυτά και γενικότε-
ρα η θέση των Δανειστών στην παραχώρηση µπορεί να
ρυθµίζεται από Απευθείας Συµβάσεις ανάµεσα στο Ελ-
ληνικό Δηµόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ και τους Δανειστές, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του Ελληνικού Δηµοσί-
ου και του ΤΑΙΠΕΔ βάσει της Σύµβασης Παραχώρησης. 
Στο άρθρο 38 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην

χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιο-
κτησίας που αφορούν στην παραχώρηση καθώς και απο-
ζηµιωτικά ζητήµατα σε περίπτωση προσβολής τους. 
Στο άρθρο 39 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην

επίλυση διαφορών µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών.
Σηµειώνεται ότι για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν
µέχρι την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης αρµόδια
είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Από την Ηµεροµηνία Έ-
ναρξης Παραχώρησης και εφεξής, οι διαφορές θα επιλύ-
νονται µε τη διαδικασία του άρθρου 33 που διακρίνεται
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σε: 
(α) Διαδικασία Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών από τρι-

µελή επιτροπή εµπειρογνωµόνων, η οποία θα διέπεται α-
πό το ελληνικό δίκαιο, θα διεξάγεται στην ελληνική
γλώσσα και θα λαµβάνει χώρα στην Αθήνα. 

(β) Διαιτησία, η οποία θα αποφαίνεται για οποιαδήποτε
διαφορά που δεν είναι τεχνική διαφορά, συµπεριλαµβα-
νοµένων των διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο
39.1.2(α)-(στ), ή επί του προσδιορισµού µιας διαφοράς
ως τεχνικής ή όχι. Η διαδικασία της διαιτησίας διέπεται
από τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εµπορικού
Επιµελητηρίου, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων
που συµφωνούνται στο άρθρο 33. Το διαιτητικό δικαστή-
ριο αποτελείται από τρεις διαιτητές, οριζόµενους σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33. Η διαιτησία
διεξάγεται στην Αθήνα και στην ελληνική γλώσσα. Η δι-
αιτητική απόφαση θα είναι τελεσίδικη, δεσµευτική και α-
µετάκλητη, δεν θα υπόκειται σε έφεση ή αγωγή ακύρω-
σης βάσει του άρθρου 897 επ. του Ελληνικού Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονοµίας, όπως ισχύει, ή σε οποιοδήποτε άλλο
ισοδύναµο µέτρο και θα αποτελεί εκτελεστό τίτλο χωρίς
να απαιτείται επικύρωση από δικαστήριο.
Πρόσβαση σε διαιτησία θα έχουν και οι δανειστές µέ-

σω της υπογραφής συµφωνίας πολυµερούς διαιτησίας
κατά η πριν την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης
σύµφωνα µε το πρότυπο που παρατίθεται στο Παράρτη-
µα 14 και περιλαµβάνει ουσιωδώς τους ίδιους όρους µε
το άρθρο 33. 
Στο άρθρο 40 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην

επικοινωνία και τις γνωστοποιήσεις µεταξύ των συµβαλ-
λόµενων µερών.
Στο άρθρο 41 προβλέπεται το ελληνικό δίκαιο ως το ε-

φαρµοστέο δίκαιο, ρυθµίζονται τα σχετικά µε την γλώσ-
σα της Σύµβασης Παραχώρησης και των λοιπών συµβα-
τικών εγγράφων και των εγγράφων που αφορούν στην
υλοποίηση της Σύµβασης Παραχώρησης και ρυθµίζονται
οι συνέπειες τυχόν µεταβολής νοµοθεσίας σε ηµεροµη-
νία µεταγενέστερη των τριάντα ηµερών από την Ηµερο-
µηνία Διαγωνισµού Παραχώρησης. 
Στο άρθρο 42 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν µετα-

βολές στο αντικείµενο των έργων ή των παρεχόµενων υ-
πηρεσιών µε βάση και τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα
19. 
Στο άρθρο 43 ρυθµίζονται ορισµένα φορολογικά ζητή-

µατα κατά τρόπο που προσιδιάζει στη φύση της Σύµβα-
σης Παραχώρησης. Στην ουσία, πρόκειται περί διευκρινί-
σεων υφιστάµενων φορολογικών διατάξεων, υπό την έν-
νοια της υπαγωγής σε αυτές των ρυθµίσεων και ιδιαιτε-
ροτήτων της Σύµβασης Παραχώρησης.
Στο άρθρο 44 ρυθµίζονται ζητήµατα συµψηφισµού µε-

ταξύ του Παραχωρητή και του Ελληνικού Δηµοσίου, ενώ
προβλέπεται η απαγόρευση συµψηφισµού έναντι απαι-
τήσεων του ΤΑΙΠΕΔ.
Στο άρθρο 45 ρυθµίζονται οι συνέπειες της επέλευσης

δυσµενών συµβάντων όπως αυτά ορίζονται στην Σύµβα-
ση Παραχώρησης.
Στο άρθρο 46 ρυθµίζονται θέµατα εµπιστευτικότητας

των πληροφοριών και στοιχειών που λαµβάνουν γνώση
τα συµβαλλόµενα µέρη κατά την υλοποίηση της Σύµβα-
σης Παραχώρησης και περιλαµβάνονται οι σχετικές δη-
λώσεις. 
Στο άρθρο 47 ρυθµίζονται θέµατα αναχρηµατοδότη-

σης από τον Παραχωρησιούχο µετά την Ηµεροµηνία Έ-
ναρξης Παραχώρησης καθώς και η δυνατότητα και οι

προϋποθέσεις συµµετοχής του ΤΑΙΠΕΔ κατά 50% στο ό-
φελος που τυχόν προκύψει από µια τέτοια αναχρηµατο-
δότηση. Επίσης, προβλέπεται και ρυθµίζεται η δυνατότη-
τα του ΤΑΙΠΕΔ ή/και του Ελληνικού Δηµοσίου για την α-
ποστολή αιτήµατος στον Παραχωρησιούχο για αναχρη-
µατοδότηση της παραχώρησης, εφόσον κρίνουν ότι οι ό-
ροι χρηµατοδότησης που υπάρχουν στην αγορά είναι ευ-
νοϊκότεροι των καθορισµένων δανειακών συµβάσεων. 
Το άρθρο 48 έχει µείνει κενό κατά την οριστική σύντα-

ξη της Σύµβασης Παραχώρησης, ενώ το άρθρο 49 ανα-
φέρεται στην αποκλειστικότητα των ρυθµίσεων της Σύµ-
βασης Παραχώρησης περί αποκατάστασης ζηµιών.
Τέλος, στο άρθρο 50 ρυθµίζεται το θέµα της διαδικα-

σίας τροποποίησης της Σύµβασης Παραχώρησης και των
Παραρτηµάτων αυτής, καθώς και της τροποποίησης ση-
µαντικών συµβάσεων υπεργολαβίας ή συµβάσεων παρο-
χής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο υλοποί-
ησης της παραχώρησης. 

ΙΙ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙ-
ΟΥ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 215

Με το παρόν άρθρο κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου
η Σύµβαση Παραχώρησης για την αναβάθµιση, συντήρη-
ση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρο-
µίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου που υπο-
γράφτηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεµβρίου 2015 µεταξύ
της ελληνικής ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Τα-
µείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου Α.Ε.»,
του Ελληνικού Δηµοσίου, της ελληνικής ανώνυµης εται-
ρίας µε την επωνυµία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕ-
ΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
των µετόχων της εν λόγω ανώνυµης εταιρίας, ήτοι (α)
της γερµανικής ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία
«FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES
WORLDWIDE» και (β) της κυπριακής εταιρίας µε την ε-
πωνυµία «SLENTEL LIMITED». 

Άρθρο 216

Με το άρθρο αυτό κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η
Σύµβαση Παραχώρησης για την αναβάθµιση, συντήρηση,
διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων
Αιγαίου, που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεµ-
βρίου 2015 µεταξύ της ελληνικής ανώνυµης εταιρίας µε
την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
Δηµοσίου Α.Ε.», του Ελληνικού Δηµοσίου, της ελληνι-
κής ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «FRAPORT ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των µετόχων της εν λόγω ανώνυµης
εταιρίας, ήτοι (α) της γερµανικής ανώνυµης εταιρίας µε
την επωνυµία «FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
SERVICES WORLDWIDE» και (β) της κυπριακής εται-
ρίας µε την επωνυµία «SLENTEL LIMITED».

Άρθρο 217

Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη
χρέωση, είσπραξη και τον έλεγχο των Τελών Εκσυγχρο-
νισµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίων του άρθρου 40 του
ν. 2065/1992 αναφορικά µε τα παραχωρούµενα περιφε-
ρειακά αεροδρόµια. Λόγω της τεχνικής φύσεως των θε-
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µάτων αυτών, παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση
Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθµίζει κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια ως προς την ανωτέρω διαδικασία
χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των επιβαλλόµενων
Τελών Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίων.

Άρθρο 218

Με το άρθρο αυτό ρυθµίζεται, προς διασφάλιση της
τήρησης της αρχής της αναλογικότητας και προς εκπλή-
ρωση των σχετικώς προβλεπόµενων στις Συµβάσεις Πα-
ραχώρησης, η πλήρης απαλλαγή των παραχωρησιούχων
από την υποχρέωση καταβολής οιωνδήποτε τελών ή φό-
ρων προς οιαδήποτε δηµοτική αρχή ή άλλη τοπική αρχή,
αναφορικά µε υπηρεσίες που στο πλαίσιο των συµβάσε-
ων παραχώρησης θα παρέχονται στους χρήστες των πε-
ριφερειακών αεροδροµίων από τους παραχωρησιού-
χους.

Άρθρο 219

Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται η τεκµαρτή έκδοση
των Υφιστάµενων Αδειών Κατασκευαστικών Έργων και
Υφιστάµενων Αδειών Λειτουργίας, όπως αυτές ορίζο-
νται στις Συµβάσεις Παραχώρησης, που είναι απαραίτη-
τες για τα υφιστάµενα έργα εντός των περιοχών παρα-
χώρησης και για τη λειτουργία των περιφερειακών αερο-
δροµίων και οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί κατά τον χρόνο
έναρξης της ισχύος του παρόντος νόµου.

Άρθρο 220

Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται, µε στόχο τη διασφά-
λιση είσπραξης τελών, το δικαίωµα των παραχωρησιού-
χων να ζητούν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
την απαγόρευση απογείωσης αεροσκάφους λόγω µη κα-
ταβολής Αεροναυτικών Τελών. Το ελάχιστο όριο οφει-
λών καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια σχετικά µε τη
διαδικασία κράτησης θα ρυθµίζονται µε σχετική κοινή υ-
πουργική απόφαση που θα εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου αυτού.

Άρθρο 221

Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται το δικαίωµα των πα-
ραχωρησιούχων να παρέχουν µε δικά τους µέσα, εξοπλι-
σµό και προσωπικό υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης
στους χώρους των περιφερειακών αεροδροµίων. Εξάλ-
λου, προβλέπεται η έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας ειδικού κανονισµού πυρασφάλειας που θα
προτείνεται από τους παραχωρησιούχους που θα ρυθµί-
ζει κάθε ειδικότερο ζήτηµα αναφορικά µε την παροχή
των ανωτέρω υπηρεσιών από τους παραχωρησιούχους.

Άρθρο 222

Η προβλεπόµενη από τις Συµβάσεις Παραχώρησης α-
ναβάθµιση των περιφερειακών αεροδροµίων, που προϋ-
ποθέτει και την έγκαιρη ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων
που τυχόν απαιτηθούν, θα οδηγήσει σε κατακόρυφη αύ-
ξηση της ροής τουριστών στην Ελλάδα και, δεδοµένου
ότι ο τουρισµός τροφοδοτεί διαχρονικά τουλάχιστον το
15% του ΑΕΠ της χώρας, θα καταστήσει την οικονοµία
αποδοτικότερη και θα δηµιουργήσει έσοδα για το Δηµό-

σιο. Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται θέµατα αναγκαστι-
κών απαλλοτριώσεων εκτάσεων αναγκαίων για την ανά-
πτυξη των παραχωρούµενων περιφερειακών αεροδρο-
µίων και ορίζεται ότι, λόγω του χαρακτήρα των Συµβάσε-
ων Παραχώρησης ως έργου γενικότερης σηµασίας για
την οικονοµία της χώρας και προς τον σκοπό της αποφυ-
γής καθυστερήσεων και της ταχύτερης δυνατής ολοκλή-
ρωσης των αναγκαίων απαλλοτριώσεων και άρα των
σκοπούµενων έργων στο πλαίσιο της υλοποίησης των
προβλέψεων των Συµβάσεων Παραχώρησης, στις σχετι-
κές απαλλοτριώσεις θα εφαρµόζεται η διαδικασία του
άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, προς τον σκοπό της ταχύ-
τερης δυνατής ολοκλήρωσης των Έργων. 

Άρθρο 223

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η συµµετοχή ενός εκ-
προσώπου του Παραχωρησιούχου έκαστης Σύµβασης
Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο στην
επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του π. δ/τος
86/1979 (Α΄ 17), η οποία γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό
Οικονοµικών σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία
καταστηµάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασµο-
λόγητων ειδών εντός χώρων των παραχωρούµενων πε-
ριφερειακών αεροδροµίων.

Άρθρο 224

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η υπαγωγή της επέν-
δυσης και των σχετικώς εισαγόµενων κεφαλαίων για την
υλοποίηση έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώ-
νεται µε τον παρόντα νόµο στις διατάξεις του ν. δ/τος
2687/1953 περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων
εξωτερικού (Α΄ 317) µέσω της έκδοσης σχετικού προε-
δρικού διατάγµατος κατόπιν αιτήµατος του παραχωρησι-
ούχου έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης, σε πλήρη συµ-
φωνία µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 225

Προς τον σκοπό της πλήρωσης της αίρεσης για την ε-
πίτευξη της Ηµεροµηνίας Έναρξης Παραχώρησης σύµ-
φωνα µε το άρθρο 6.2.1(α)(viii) έκαστης Σύµβασης Παρα-
χώρησης που κυρώνεται µε το παρόντα νόµο, µε το άρ-
θρο αυτό παρέχεται η έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας για το Ανώτατο Όριο Χρεώσεων για τη Μέ-
γιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη σύµ-
φωνα µε το άρθρο 28.4.2(α) έκαστης Σύµβασης Παραχώ-
ρησης που κυρώνεται µε το παρόντα νόµο, συµπεριλαµ-
βανοµένου του πίνακα Β αυτού, η οποία Μέγιστη Μέση
Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη δεν θα υπερβαίνει
το ποσό των δεκατριών ευρώ (€13).

Άρθρο 226

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η πρώτη αύξηση της
Μέγιστης Μέσης Απόδοσης Ανά Αναχωρούντα Επιβάτη
ανά περιφερειακό αεροδρόµιο στα ποσά που αναφέρο-
νται στα άρθρα 28.4.3 ή/ και 28.4.4 έκαστης Σύµβασης
Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, µό-
λις επιτευχθεί η Ηµεροµηνία Λήξης των Επικείµενων Έρ-
γων για το αντίστοιχο περιφερειακό αεροδρόµιο σύµφω-
να µε το άρθρο 18.12 των Συµβάσεων Παραχώρησης. Οι
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σχετικοί υπολογισµοί του Παραχωρησιούχου έκαστης
Σύµβασης Παραχώρησης που θα υποβληθούν σύµφωνα
µε τη διαδικασία και εντός των προθεσµιών του άρθρου
28.4.5(β) - (ε) έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης γίνονται
αποδεκτοί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ε-
κτός από την περίπτωση µαθηµατικού σφάλµατος ή άλ-
λου πρόδηλου σφάλµατος στους υπολογισµούς, ενώ η
εν λόγω έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
τεκµαίρεται και αποδεικνύεται µε την έκδοση σχετικής
πράξης.

Άρθρο 227

Με το άρθρο αυτό ρυθµίζεται η τύχη των ισχυουσών
κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης συµβάσε-
ων που αφορούν στα περιφερειακά αεροδρόµια έκαστης
Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα
νόµο. Σχετικά µε τις Μεταβιβασθείσες Συµβάσεις Αερο-
δροµίου, όπως αυτές ορίζονται στις Συµβάσεις Παραχώ-
ρησης, προβλέπεται η αυτόµατη και άνευ συναινέσεως
των αντισυµβαλλόµενων µερών υπεισέλευση του Παρα-
χωρησιούχου στα συµβατικά δικαιώµατα και υποχρεώ-
σεις του Ελληνικού Δηµοσίου ή/ και της Υπηρεσίας Πολι-
τικής Αεροπορίας, ενώ για τις υπόλοιπες συµβάσεις προ-
βλέπεται η καταγγελία τους από το Ελληνικό Δηµόσιο
µε δίµηνη προειδοποίηση ή άλλη συντοµότερη, εφόσον
προβλέπεται από τον νόµο ή από την συµφωνία µεταξύ
των µερών. Τυχόν σχετικές αποζηµιωτικές αξιώσεις µπο-
ρούν να εγερθούν αποκλειστικά και µόνο κατά του Ελλη-
νικού Δηµοσίου. 

Άρθρο 228

Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η τροποποίηση των
δύο πρώτων εδαφίων του άρθρου 28.4.5 (στ) έκαστης
Σύµβασης Παραχώρησης, προς αποφυγή παρερµηνειών
σχετικά µε την έναρξη και λήξη των χρονικών περιόδων
που αφορούν στον υπολογισµό της Μέγιστης Μέσης Α-
πόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη σύµφωνα µε τις
προβλέψεις των Συµβάσεων Παραχώρησης. 

Άρθρο 229

Με το παρόν άρθρο διορθώνεται η εσφαλµένη αναφο-
ρά του άρθρου 19.3.8 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης
στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής µε την ορθή
αναφορά στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, όπως
αυτό ορίζεται στις Συµβάσεις Παραχώρησης, καθώς και
πρόδηλα συντακτικά και ορθογραφικά σφάλµατα στα άρ-
θρα 6.2.1(α)(viii), 28.4.2(β)(ii) και 39.3.10 έκαστης Σύµβα-
σης Παραχώρησης.

Άρθρο 230

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το εδάφιο β’ του άρ-
θρου 4.9.3 της Σύµβασης Παραχώρησης, ώστε να µην υ-
φίσταται καµία αξίωση του παραχωρησιούχου για κάθε
ποσό που καταβλήθηκε ή έπρεπε να καταβληθεί στο Δη-
µόσιο σε σχέση µε τις Μεταβιβασθείσες Συµβάσεις Αε-
ροδροµίου µέχρι και την ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώ-
ρησης, ενώ, τροποποιοείται αντίστοιχα και η περίπτωση
(iii) του άρθρου 4.10.3 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης,
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Δηµόσιο να ανα-
πτύσσει, κατασκευάζει ή και να παραχωρεί υποδοµές και
δραστηριότητες εκµετάλλευσης για την εξυπηρέτηση υ-

δροπλάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 231

Η πώληση της εταιρείας ΕΕΣΣΤΥ περιλαµβάνεται στο
από 30.07.2015 εγκεκριµένο από το ΚΥΣΟΙΠ πρόγραµµα
αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη
σχετική διεθνής διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία ση-
µαντικοί επενδυτές έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον
τους.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση της διάταξης της

παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4111/2013 επιχειρείται να
ρυθµιστεί, µεταβατικά, η διαδικασία κατάρτισης του Ε-
σωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της ΕΕΣΣΤΥ για το
χρονικό διάστηµα µέχρι την µετάβαση της Εταιρείας στο
νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς και µε απώτερο σκοπό η µε-
τάβαση αυτή να πραγµατοποιηθεί κατά τον οµαλότερο
τρόπο. 
Επιπρόσθετα, προβλέπεται η διασφάλιση των εργα-

σιακών δικαιωµάτων του υπάρχοντος, κατά το χρόνο της
µεταβίβασης των µετοχών της εταιρείας, προσωπικού
της Εταιρείας, έναντι του νέου διαδόχου σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νο-
µοθεσίας.

Άρθρο 232

1. Με την προτεινόµενη διάταξη συµπληρώνεται η δια-
δικασία απόδοσης του τιµήµατος από την αξιοποίηση πε-
ριουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ και προβλέπονται, βά-
σει της πενταετούς σχετικής εµπειρίας, βελτιώσεις του
οικείου πλαισίου προς ενίσχυση, µεταξύ άλλων της ενη-
µέρωσης των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οι-
κονοµικών και της παρεχόµενης τεκµηρίωσης. Ειδικότε-
ρα, µε την τροποποιούµενη παράγραφο 14 του άρθρου 2
του ν. 3986/2011 (Α΄152), δίνεται δυνατότητα το
Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. να αφαιρεί λειτουργικά έξοδα και διοικητι-
κές δαπάνες που πραγµατοποίησε για την αξιοποίηση
περιουσιακού του στοιχείου, από το τίµηµα που εισέπρα-
ξε από αξιοποίηση άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύµ-
φωνα µε τη διαδικασία που ειδικότερα ορίζεται στην υ-
πουργική απόφαση που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση
της παραγράφου 16. Περαιτέρω, µε την τροποποιούµενη
παράγραφο 16 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α΄152),
προκειµένου για την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής α-
πόφαση προβλέπεται υποχρέωση εισήγησης της αρµό-
διας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, ενώ επί-
σης προβλέπεται ότι µε την ίδια απόφαση δύναται να κα-
θορίζεται ποσοστό επί του εισπραχθέντος τιµήµατος, α-
πό το οποίο αφαιρούνται δαπάνες για έργα των οποίων η
ολοκλήρωση δεν κατέστη εφικτή ή για έργα τα οποία εί-
ναι ακόµα σε εξέλιξη, η ειδικότερη διαδικασία τεκµηρίω-
σης εκ µέρους του Ταµείου για τη συνδροµή των ανωτέ-
ρω περιστάσεων καθώς και η ενηµέρωση του Δηµοσίου
για την εν γένει πορεία των έργων και χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέ-
ους.
Με τις παραπάνω προσθήκες –τροποποιήσεις επιτυγ-

χάνεται η απλούστευση των διαδικασιών, η ενίσχυση της
ρευστότητας του ΤΑΙΠΕΔ, η βελτίωση του πλαισίου λει-
τουργίας του, της εκκαθάρισης των συναλλαγών και της
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ενηµέρωσης των αρµοδίων υπηρεσιών του Δηµοσίου. 
2. Δυνάµει του άρθρου 53 ν. 3283/2004 (Α΄210) το Ελ-

ληνικό Δηµόσιο, υπεισήλθε στη θέση της Ολυµπιακής Α-
εροπορίας-Υπηρεσίες ΑΕ στις σχετικές συµβάσεις που
είχε αυτή συνάψει αναφορικά µε τέσσερα αεροσκάφη
Airbus µε αριθµούς κατασκευαστή (MSN) 235,239, 280
και 292, ενώ µε το µε το αρ. 31 του ν. 3775/2009 (Α΄122),
η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατι-
κοποιήσεων (εφεξής ΔΕΑΑ) εξουσιοδοτήθηκε να προ-
βαίνει µε απόφασή της σε κάθε σχετική ενέργεια και να
ρυθµίζει οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε τη διαχείριση των
εν λόγω αεροσκαφών.

Περαιτέρω µε την απόφαση της ΔΕΑΑ µε αρ. 228/
5.2.2013 (Β΄ 209) µεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, τα ε-
νοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα επί των δύο αερο-
σκαφών AIRBUS A340�300 µε αριθµούς κατασκευαστή
(MSN) 280 και 292, το οποίο και κατέστη αρµόδιο για την
εν γένει αξιοποίηση αυτών.
Δεδοµένου ότι εκκρεµεί από το Ελληνικό Δηµόσιο, η

ολοκλήρωση µέρους των σχετικών διαδικασιών σε εκτέ-
λεση των συµβάσεων του αρ. 53 του ν.3283/2004
(Α΄210), ενώ η διαδικασία αξιοποίησης των εν λόγω αε-
ροσκαφών υλοποιείται από το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, κρίνεται σκό-
πιµη η υπεισέλευση του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ στις συναφθείσες
συµβάσεις του εν λόγω άρθρου. Με αυτό τον τρόπο, επι-
τυγχάνεται αφενός επιτάχυνση των ενεργειών και αφε-
τέρου κεντρική και συνεκτική αντιµετώπιση όλων των
συναφών θεµάτων, καθώς υπεισέρχεται το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ
στις συναφθείσες συµβάσεις του αρ. 53 του ν. 3283/2004
(Α΄210) και ως εκ τούτου καθίσταται διάδοχος του Ελλη-
νικού Δηµοσίου αναφορικά µε όλα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του τελευταίου που έχουν προκύψει ή θα
προκύψουν από τις εν λόγω συµβάσεις.
Από τις ανωτέρω συµβάσεις εξαιρείται η από 1.8.2010

Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της υπό ει-
δική εκκαθάριση τελούσας εταιρείας "Ολυµπιακές Αερο-
γραµµές ΑΕ" για την παροχή υπηρεσιών CAMO, τεχνικής
υποστήριξης και σχετικών διοικητικών υπηρεσιών, υπη-
ρεσιών ασφάλισης, στάθµευσης και συντήρησης σε κα-
τάσταση καθήλωσης των τεσσάρων αεροσκαφών τύπου
AIRBUS A340-300 µε αριθµούς κατασκευαστή 235,239,
280 και 292 MSN. Αυτό κρίνεται αναγκαίο εν όψει της
περάτωσης της ειδικής εκκαθάρισης της εταιρείας "Ολυ-
µπιακές Αερογραµµές ΑΕ.
Τέλος η εκκαθάριση των δαπανών που θα προκληθούν

από την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναφορικά µε τις
εν λόγω συµβάσεις από το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, διενεργείται
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν. 3986/2011
(Α΄152) και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται
κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Αθήνα, 18 Μαΐου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Κουρουµπλής Γ. Σταθάκης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν. Παρασκευόπουλος Γ. Κατρούγκαλος

ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. Ξανθός Ευκλ. Τσακαλώτος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΚΤΥΩΝ

Π. Σκουρλέτης Χρ. Σπίτζης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θ. Δρίτσας Ε. Αποστόλου

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Α. Φλαµπουράρης

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Χρ. Βερναρδάκης Π. Πολάκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τρ. Αλεξιάδης Γ. Χουλιαράκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Τσιρώνης Δ. Παπαγγελόπουλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ουρ. Αντωνοπούλου
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφω-
νίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρ-
ρυθµίσεων και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1
Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων 

Εσόδων - Σκοπός

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή µε την επω-
νυµία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
(στο εξής η «Αρχή»), µε σκοπό τον προσδιορισµό, τη βε-
βαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνεια-
κών και λοιπών δηµοσίων εσόδων, που άπτονται του πε-
δίου των αρµοδιοτήτων της.

2. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοι-
κητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται
σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατι-
κούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκει-
ται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στον Κανονισµό της Βουλής και τη διαδικασία του άρ-
θρου 4 του παρόντος νόµου.

3. Η έδρα της Αρχής είναι στην Αθήνα. Ειδικές Αποκε-
ντρωµένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής
µπορεί να συστήνονται και να λειτουργούν και εκτός της
έδρας αυτής. 

4. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής καταργείται
η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονοµικών, καθώς και η θέση του Γενικού Γραµµατέα
που προΐσταται αυτής.

Άρθρο 2
Αρµοδιότητες της Αρχής

1. Η Αρχή ασκεί όλες τις αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών, που προβλέπονται, κατά την ηµεροµη-
νία έναρξης λειτουργίας της, στις διατάξεις της Υποπα-
ραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη
της κείµενης νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων και
των κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονοµικών,
του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικο-
νοµικών, καθώς και τις αρµοδιότητες που της ανατίθε-
νται µε τον παρόντα νόµο και µε οποιαδήποτε άλλη γενι-
κή ή ειδική διάταξη.

2. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) τον προσδιορισµό, τη βεβαίωση και την είσπραξη

των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και
την είσπραξη λοιπών δηµοσίων εσόδων,
β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της

βεβαίωσης και της είσπραξης των δηµοσίων εσόδων και
της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας για την είσπρα-
ξη δηµοσίων εσόδων,

γ) τη λήψη και την εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων
για την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία των
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της,
στους τοµείς της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής,
του λαθρεµπορίου, της φορολογικής απάτης και της πα-
ραοικονοµίας, της εφαρµογής των διατάξεων της φορο-
λογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, της βεβαίωσης και
είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιµότητας των
δηµοσίων εσόδων,
δ) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων,

οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν
εν γένει στην ερµηνεία και στην εφαρµογή των διατάξε-
ων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νοµοθε-
σίας που σχετίζεται µε τους τοµείς αρµοδιότητάς της,
ε) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, ο-

δηγιών, ατοµικών διοικητικών πράξεων και λοιπών διοι-
κητικών εγγράφων που αφορούν σε θέµατα οργάνωσης
υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως πόρων
της,
στ) τη λήψη και την εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων

για την προστασία της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλο-
ντος και των συµφερόντων των καταναλωτών, καθώς και
για την συµβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας της
χηµικής βιοµηχανίας και την παροχή σχετικής επιστηµο-
νικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνοµικές και λοι-
πές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες,
ζ) το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό των

δράσεων όλων των υπηρεσιών της και την κατάρτιση
στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης,
η) την κατάρτιση των επιµέρους επιχειρησιακών σχε-

δίων φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων
αρµοδιότητάς της και τον προγραµµατισµό ελέγχων για
τη διαπίστωση της εφαρµογής της φορολογικής, τελω-
νειακής και λοιπής νοµοθεσίας αρµοδιότητάς της. Επί-
σης, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των αιτηµάτων
ελέγχου που υποβάλλονται από άλλους φορείς,
θ) τον εντοπισµό φαινοµένων φοροδιαφυγής, λαθρε-

µπορίου, φορολογικής απάτης, παραεµπορίου και παρα-
οικονοµίας και τον καταλογισµό της διαφεύγουσας φο-
ρολογητέας ύλης,
ι) τον εντοπισµό φαινοµένων διαφθοράς, αδιαφανών

διαδικασιών, αναποτελεσµατικότητας, χαµηλής παραγω-
γικότητας και ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
και µη τήρησης της νοµιµότητας που τυχόν παρατηρού-
νται στη λειτουργία και στη δράση των φορολογικών, τε-
λωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της,
ια) την εποπτεία και το συντονισµό των ελεγκτικών

φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών που
υπάγονται σε αυτήν, καθώς και την αξιολόγηση και τον
έλεγχο των αποτελεσµάτων της δράσης τους σε σχέση
µε την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί µε βάση
τον επιχειρησιακό σχεδιασµό ελέγχων και τα προγράµ-
µατα επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει η Αρ-
χή,
ιβ) την εισήγηση νοµοθετικών διατάξεων και µέτρων

για την ενίσχυση της φορολογικής και τελωνειακής συµ-
µόρφωσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση
και την επιτάχυνση της εισπραξιµότητας των δηµοσίων
εσόδων,
ιγ) τη διατύπωση απλής γνώµης για σχέδια νόµων που

ρυθµίζουν ζητήµατα εµπίπτοντα στο πεδίο των αρµοδιο-
τήτων της
ιδ) το συντονισµό και τη συνεργασία µε άλλους φορείς
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και αρχές στα πλαίσια της άσκησης των ανωτέρω αρµο-
διοτήτων.
ιε) την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού

των δαπανών της,
ιστ) την κατάρτιση και εκτέλεση προγράµµατος προ-

µηθειών για την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, ε-
ξαιρουµένης της προµήθειας κεντρικού εξοπλισµού πλη-
ροφορικής και του συστηµικού λογισµικού πληροφορι-
κής που απαιτείται για τη χρήση του, που εκτελείται από
την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ε-
κάστοτε ισχύουσα Συµφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης.
Η προµήθεια περιφερειακού τερµατικού εξοπλισµού και
του λογισµικού που τον συνοδεύει γίνεται από την Αρχή
σύµφωνα µε τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που
καθορίζει η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµι-
κών και δύναται να διενεργείται από αυτήν κατόπιν αιτή-
µατος του Διοικητή της Αρχής,
ιζ) την κατάρτιση συµβάσεων για τα έργα της Αρχής,
ιη) την εποπτεία των φορέων που λειτουργούν στην

Αρχή και τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιοποίηση
των ειδικών λογαριασµών που αφορούν την Αρχή ή λει-
τουργίες αυτής. Ως φορείς και ειδικοί λογαριασµοί νοού-
νται ο Ειδικός Λογαριασµός Τελωνείων, η αρµοδιότητα
παρακολούθησης και αξιοποίησης του οποίου µεταβιβά-
σθηκε στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων µε την
υπ’ αριθµ. Δ6Α 1145867/2013 ΑΥΟ (Β΄ 2417) και το Ειδι-
κό Ταµείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης
– Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α.) η αρµοδιότητα ε-
ποπτείας του οποίου µεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραµ-
µατέα Δηµοσίων Εσόδων µε την υπ’ αριθµ. Δ6Α
1015213/2013 ΑΥΟ (Β΄ 130), καθώς και κάθε άλλος ειδι-
κός λογαριασµός ή φορέας του οποίου η διαχείριση ή ε-
ποπτεία, αντίστοιχα, τυχόν ανατεθεί στην Αρχή στο µέλ-
λον,
ιθ) την ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση, λει-

τουργία και χρήση του λογισµικού εφαρµογών των πλη-
ροφοριακών συστηµάτων ή την προµήθειά του, που είναι
απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική ά-
σκηση των αρµοδιοτήτων της και την ασφάλεια και δια-
χείριση των δεδοµένων που προέρχονται από τις δρα-
στηριότητές της,
κ) την παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρε-

σιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του
δηµόσιου τοµέα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη
µείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των δια-
δικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και
διαφάνειας,
κα) τον καθορισµό της τεχνολογικής στρατηγικής της,

ως προς το σχεδιασµό και την ανάπτυξη εφαρµογών και
των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
κβ) κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη στο

πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων της.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ή του

καθ’ ύλην αρµόδιου Aναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουρ-
γού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, δύνανται να µεταβιβάζονται και να
περιέρχονται στην Αρχή περαιτέρω αρµοδιότητες που
κατά την κείµενη νοµοθεσία ασκούνται από τον Υπουργό
Οικονοµικών ή τον αρµόδιο Aναπληρωτή Υπουργό ή Υ-
φυπουργό Οικονοµικών ή τους Προϊσταµένους των ορ-
γανικών µονάδων του Υπουργείου Οικονοµικών και κεί-
νται εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων της Αρχής. Οι
αρµοδιότητες αυτές ασκούνται από τον Διοικητή της Αρ-

χής, ο οποίος µπορεί να τις µεταβιβάζει σε υφιστάµενα
όργανα της Αρχής ή να εξουσιοδοτεί αυτά, κατά τα ειδι-
κότερα οριζόµενα στο άρθρο 14 του παρόντος.

4. Οι αρµοδιότητες που περιέρχονται στην Αρχή ή στα
όργανα αυτής, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, καθώς και
αυτές που έχουν ήδη µεταβιβασθεί στη Γενική Γραµµα-
τεία Δηµοσίων Εσόδων και κείνται εντός του πεδίου των
αρµοδιοτήτων της Αρχής, δεν µπορούν να αναµεταβιβα-
σθούν στον Υπουργό Οικονοµικών ή στον Aναπληρωτή
Υπουργό ή στον Υφυπουργό Οικονοµικών ή σε άλλα κυ-
βερνητικά όργανα µε µεταγενέστερη κανονιστική διοικη-
τική πράξη.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Άρθρο 3
Λειτουργική ανεξαρτησία

Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Ε-
µπειρογνώµονας και ο Διοικητής κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη
συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο
ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή
άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δηµόσιο ή ιδιωτικό ορ-
γανισµό. Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκη-
σης, ο Εµπειρογνώµονας και ο Διοικητής απολαµβάνουν
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Άρθρο 4
Σχέσεις µε τη Βουλή και διοικητικές αρχές

Τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, συµπεριλαµβανο-
µένου του Προέδρου, καθώς και ο Διοικητής της Αρχής,
µετά από αίτηµα διαρκούς ή άλλης Επιτροπής της Βου-
λής, ή κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας, καταθέτουν ε-
νώπιον της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βου-
λής, σύµφωνα µε το άρθρο 138Α σε συνδυασµό µε το
άρθρο 41Α του Κανονισµού αυτής, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν στις αρµοδιότητες της Αρχής.
Η Αρχή συνεργάζεται µε τις διοικητικές αρχές που α-

σκούν αρµοδιότητες σε συγκεκριµένους τοµείς της εθνι-
κής οικονοµίας και παρέχει τη συνδροµή της, εφόσον
της ζητηθεί, στις εν λόγω αρχές, στο πλαίσιο άσκησης
των αρµοδιοτήτων της.

Άρθρο 5
Σχέσεις µε τον Υπουργό Οικονοµικών 
και λοιπούς κυβερνητικούς φορείς

1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή επο-
πτεία από τον Υπουργό Οικονοµικών.

2. Ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να υποβάλει στρα-
τηγικές προτάσεις και να παρέχει στρατηγικές οδηγίες
στην Αρχή σχετικά µε το στρατηγικό σχεδιασµό για την
υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε ζητήµατα που
άπτονται των αρµοδιοτήτων της Αρχής και σε εξαιρετι-
κές περιστάσεις. Οι στρατηγικές οδηγίες και οι προτά-
σεις δεν µπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά και λει-
τουργικά ζητήµατα της Αρχής ή σε θέµατα του προσωπι-
κού αυτής. 

3. Η Αρχή ενηµερώνει περιοδικά τον Υπουργό Οικονο-
µικών, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
20 του παρόντος νόµου. Ο Υπουργός δεν δύναται, για
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συγκεκριµένες υποθέσεις ή περιπτώσεις, να υποβάλει
προς την Αρχή αίτηµα παροχής πληροφοριών ή να παρά-
σχει δεσµευτικές οδηγίες, του παρέχονται όµως υπο-
χρεωτικά από αυτήν συγκεντρωτικά στοιχεία που απαι-
τούνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. 

4. Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονοµι-
κών µε τον Διοικητή της Αρχής, σχετικά µε την εφαρµο-
γή της φορολογικής πολιτικής, το ζήτηµα παραπέµπεται
από τον Υπουργό Οικονοµικών στο Συµβούλιο Διοίκησης
της Αρχής. 

5. Η Αρχή, µέσω του Διοικητή της, εισηγείται στον Υ-
πουργό Οικονοµικών νοµοθετικές διατάξεις για ζητήµα-
τα που εµπίπτουν στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της. 

6. Πριν από την υποβολή προς ψήφιση στη Βουλή νο-
µοθετικών διατάξεων για ζητήµατα φορολογικής και τε-
λωνειακής πολιτικής, καθώς και της εφαρµογής τους, ο
Υπουργός Οικονοµικών τις γνωστοποιεί στην Αρχή. Η
Αρχή εντός τριάντα (30) ηµερών από το χρόνο που έλα-
βε γνώση διατυπώνει γνώµη επ’ αυτών, η οποία σε κάθε
περίπτωση δεν είναι δεσµευτική για τον Υπουργό Οικο-
νοµικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προ-
θεσµίας αυτής θεωρείται ότι η Αρχή έχει διατυπώσει
γνώµη σύµφωνη προς το περιεχόµενο των νοµοθετικών
διατάξεων. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η ως άνω προθε-
σµία συντέµνεται σε δέκα (10) ηµέρες, ενώ σε περιπτώ-
σεις κατεπείγοντος σε τρεις (3) ηµέρες.

7. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και για
τη νοµοθετική πρωτοβουλία λοιπών Υπουργείων, όταν α-
φορούν ζητήµατα εµπίπτοντα στο πεδίο αρµοδιοτήτων
της Αρχής. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις υποβάλλο-
νται προς την Αρχή για τη διατύπωση γνώµης µέσω του
Υπουργού Οικονοµικών, τηρουµένης της ως άνω διαδι-
κασίας.

8. Πριν από την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων και
εγκυκλίων που αφορούν εν γένει στην ερµηνεία και στην
εφαρµογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνει-
ακής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας που άπτεται των
αρµοδιοτήτων του Γενικού Χηµείου του Κράτους, η Αρχή
τις γνωστοποιεί στον Υπουργό Οικονοµικών για παροχή
απόψεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν είναι δε-
σµευτικές για την Αρχή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Οργανισµός και Εσωτερικοί Κανονισµοί της Αρχής

1. Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρ-
χής, ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους και των οργα-
νικών θέσεων του προσωπικού αυτής, τα προσόντα διο-
ρισµού στους κλάδους και στις ειδικότητες, οι κλάδοι α-
πό τους οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι των ορ-
γανικών µονάδων αυτής, καθώς και η κατανοµή των ορ-
γανικών θέσεων του µονίµου και µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου προσωπικού της Αρχής ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα ρυθµίζονται από τον Οργανισµό
της Αρχής.

2. Η λειτουργία της Αρχής ρυθµίζεται από Εσωτερι-
κούς Κανονισµούς, στους οποίους περιλαµβάνονται:
α) ο Κανονισµός Λειτουργίας αυτής, µε τον οποίο κα-

θορίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και άσκησης
των αρµοδιοτήτων της Αρχής, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, και
β) επιµέρους Εσωτερικοί Κανονισµοί µε τους οποίους

καθορίζονται τα καθήκοντα του προσωπικού των υπηρε-

σιών της και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
3. Ο Οργανισµός και οι Εσωτερικοί Κανονισµοί εκδίδο-

νται µε αποφάσεις του Διοικητή, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 9. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 7
Όργανα Διοίκησης της Αρχής

Τα όργανα Διοίκησης της Αρχής είναι το Συµβούλιο Δι-
οίκησης και ο Διοικητής.

Άρθρο 8
Συµβούλιο Διοίκησης

1. Το Συµβούλιο Διοίκησης είναι πενταµελές, αποτε-
λούµενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόµη τακτι-
κά µέλη, τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Διοί-
κησης συµµετέχει ο Διοικητής της Αρχής ως εκ της ιδιό-
τητάς του, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

2. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης ορί-
ζεται πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, δύο (2) από τα
πέντε (5) µέλη κληρώνονται αµέσως µετά από τη λήψη
της απόφασης επιλογής τους και διορίζονται για θητεία
τριών (3) ετών, άλλα δύο (2) για θητεία τεσσάρων (4) ε-
τών και ένα (1) µέλος για θητεία πέντε (5) ετών, αντί-
στοιχα. Αν ανανεωθεί η θητεία µέλους που σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο διορίστηκε για περιορισµένη θη-
τεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

3. Κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της Αρ-
χής, στο Συµβούλιο Διοίκησης θα παρέχει εξειδικευµέ-
νες συµβουλευτικές υπηρεσίες, σε ζητήµατα βέλτιστων
διεθνών πρακτικών, Εµπειρογνώµονας µε εµπειρία σε
ζητήµατα φορολογικής διοίκησης που έχει αποκτηθεί
στο εξωτερικό. Ο Εµπειρογνώµονας, ο οποίος δύναται
να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Διοί-
κησης χωρίς δικαίωµα ψήφου, έχει τα ίδια δικαιώµατα
πρόσβασης στα έγγραφα και στοιχεία της αρχής µε τα
µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, καθώς και τις ίδιες υπο-
χρεώσεις. Κατόπιν πρότασης του Συµβουλίου Διοίκησης,
ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται, µε απόφασή του που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να πα-
ρατείνει το ανωτέρω χρονικό διάστηµα έως πέντε (5) α-
κόµη έτη. 

4. Το Συµβούλιο Διοίκησης, κατά την εκτέλεση των κα-
θηκόντων του, έχει την υποχρέωση να υπηρετεί µε συνέ-
πεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκεί τις αρµοδιό-
τητες που του ανατίθενται από τον παρόντα νόµο και α-
πό την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία, µε γνώµονα την ε-
πίτευξη των στόχων αυτής και την αποτελεσµατική και
αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής.

5. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης,
καθώς και ο Εµπειρογνώµονας, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρ-
χές της αντικειµενικότητας και αµεροληψίας. 

6. Οι αποδοχές του Προέδρου, των µελών του Συµβου-
λίου Διοίκησης και του Εµπειρογνώµονα καθορίζονται
στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) ανά συνε-
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δρίαση και σε κάθε περίπτωση δεν µπορούν να υπερβαί-
νουν ετησίως το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδο-
χών Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου. 

7. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης
είναι πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, υψηλής επιστηµονι-
κής συγκρότησης και επαγγελµατικής εµπειρίας σε το-
µείς που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες της Αρχής ή /
και του Συµβουλίου Διοίκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να
διαθέτουν: 
α) πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. νοµικής ή οικονοµικής κα-

τεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή θετικών επιστη-
µών ή δηµόσιας διοίκησης ή ισότιµο τίτλο σπουδών σχο-
λών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτή-
των. Ιδιαίτερο προσόν κατά την επιλογή θεωρούνται οι
µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού Α.Ε.Ι. ή α-
ναγνωρισµένου ισότιµου της αλλοδαπής ή η αποφοίτηση
από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που αποδεικνύουν την επιστηµονι-
κή εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρ-
χής ή / και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου Διοίκησης
γνωστικά αντικείµενα,
β) επαγγελµατική εµπειρία σε συναφή προς τους σκο-

πούς της Αρχής ή / και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου
Διοίκησης αντικείµενα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, 
γ) άριστη γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και

ιδίως της αγγλικής,
δ) ισχυρό ιστορικό φορολογικής συµµόρφωσης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισµού

τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αι-
τήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισµού. 

8. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να µην έχουν κώλυµα
διορισµού κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), είτε κατά το χρόνο λήξης της προ-
θεσµίας υποβολής των αιτήσεων είτε κατά το χρόνο του
διορισµού, επιπλέον:
α) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρε-

σίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµόσιου
τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της ορι-
στικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργα-
σίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητά
τους.
β) Να µην έχουν αποκλεισθεί από αρµόδια αρχή από

την άσκηση ενός επαγγέλµατος ή να µην τους έχει απα-
γορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους
οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχι-
κού παραπτώµατος.
γ) Να µη συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας

µε την Αρχή.
Τα ίδια ως άνω κωλύµατα συντρέχουν και για τον Ε-

µπειρογνώµονα κατά το χρόνο έναρξης της σχέσης του
µε την Αρχή.

9. Για την αντικατάσταση του Προέδρου ή άλλου µέ-
λους κατά τη διάρκεια της θητείας του Συµβουλίου, οι υ-
ποψήφιοι δεν µπορεί να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αί-
µατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού ή κατιό-
ντες σε ευθεία γραµµή του Προέδρου ή άλλου µέλους
του Συµβουλίου ή του Διοικητή.

10. Δεν µπορεί να διοριστεί Πρόεδρος ή µέλος του
Συµβουλίου Διοίκησης ή Εµπειρογνώµονας πρόσωπο, το
οποίο είναι ή έχει διατελέσει µέλος του Ελληνικού ή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτε-
λεστικών οργάνων πολιτικού κόµµατος, κατά την τρέ-
χουσα ή την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή
έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες

ως άνω περιόδους.
11. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης

δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και
δεν αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δηµοσίου λει-
τουργήµατος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποι-
αδήποτε θέση του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των επι-
χειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ.
ή δηµοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικη-
τική πράξη ή ως µέτοχος. Κατά τη διάρκεια της θητείας
τους δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έµµισθο ή
άµισθο λειτούργηµα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική
δραστηριότητα που δεν συµβιβάζεται µε την ιδιότητα ή
τα καθήκοντα µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης της Αρ-
χής. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ή να
έχουν οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε εταιρεία ή επιχεί-
ρηση, εκ της οποίας µπορεί να προκληθεί σύγκρουση
συµφερόντων. Δεν συνιστά για αυτούς ασυµβίβαστο η ά-
σκηση καθηκόντων µέλους Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, µε κα-
θεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης και η άσκηση
καθηκόντων µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους.

Άρθρο 9
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Διοίκησης

Το Συµβούλιο Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιό-
τητες:

1. Ως προς τις δραστηριότητες της Αρχής, το Συµβού-
λιο Διοίκησης:
α) Παρέχει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για το

στρατηγικό σχεδιασµό της Αρχής.
β) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για το στρατηγικό

και επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής, καθώς και για την
ετήσια έκθεση απολογισµού και προγραµµατισµού των
δραστηριοτήτων της Αρχής.

2. Ως προς τα ζητήµατα προσωπικού της Αρχής, το
Συµβούλιο Διοίκησης:
α) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του κατά το σχεδιασµό

της πολιτικής προσωπικού της Αρχής και παρακολουθεί
την εφαρµογή αυτής.
β) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την ανάπτυξη

και την εφαρµογή µεθοδολογιών και ειδικότερων συστη-
µάτων προαγωγών, βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέ-
λιξης του προσωπικού της Αρχής.
γ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την ανάπτυξη

και την εφαρµογή µεθοδολογιών και ειδικότερων συστη-
µάτων ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης του προσω-
πικού της Αρχής.
δ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την ανάπτυξη

και την εφαρµογή µεθοδολογιών και ειδικότερου συστή-
µατος µισθολογικού καθεστώτος και επιπλέον ανταµοι-
βής (bonus) του προσωπικού της Αρχής.
ε) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τις προϋποθέ-

σεις και τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού στην Αρχή.
στ) Εισηγείται προς το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρ-

ρύθµισης της Δηµόσιας Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ και των
Ο.Τ.Α., την αύξηση του καθοριζόµενου ορίου οργανικών
θέσεων µόνιµου προσωπικού της Αρχής.
ζ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τη σύσταση ή

κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των
κλάδων, ειδικοτήτων και κατηγοριών. 
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η) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τη µεταφορά
κενών οργανικών θέσεων από κατηγορία σε κατηγορία ή
από κλάδο ή ειδικότητα σε άλλο κλάδο ή σε άλλη ειδικό-
τητα, καθώς και για τον καθορισµό ή ανακαθορισµό των
προσόντων διορισµού σε κλάδους και σε ειδικότητες.
θ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τον καθορισµό

ή ανακαθορισµό των οργανικών θέσεων προσωπικού,
µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα µεταξύ των υπηρεσιών
της Αρχής.
ι) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τον καθορισµό ή

ανακαθορισµό του αριθµού των θέσεων των Ελεγκτών
Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων
του Κράτους και των οργανικών µονάδων όλων των επι-
πέδων, στις οποίες κατανέµονται οι θέσεις αυτές, καθώς
και για την κατανοµή ή ανακατανοµή τους σε υπηρεσια-
κές µονάδες.

3. Ως προς τα οργανωτικά ζητήµατα της Αρχής, το
Συµβούλιο Διοίκησης:
α) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τους Εσωτερι-

κούς Κανονισµούς της Αρχής. 
β) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την κατάρτιση

του Οργανισµού της Αρχής, καθώς και για την τροποποί-
ηση αυτού, σε περιπτώσεις σηµαντικών οργανωτικών
αλλαγών, όπως είναι η σύσταση, η συγχώνευση, η µετα-
τροπή επιπέδου, η κατάργηση και η αναστολή λειτουρ-
γίας υπηρεσιών, επιπέδου Γενικών Διευθύνσεων ή Διευ-
θύνσεων των Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωµένων και
Περιφερειακών Υπηρεσιών, καθώς και των Περιφερεια-
κών Υπηρεσιών που αποτελούν Αυτοτελείς Υπηρεσίες
της Αρχής, ανεξαρτήτως επιπέδου, καθώς και ο καθορι-
σµός των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι
Προϊστάµενοι των προαναφερθεισών υπηρεσιών και πα-
ρακολουθεί την υλοποίηση των ανωτέρω οργανωτικών
αλλαγών.
γ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την πολιτική

της Αρχής σε θέµατα διοικητικών διαδικασιών. 
4. Ως προς τον Διοικητή της Αρχής, το Συµβούλιο Διοί-

κησης:
α) Κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψη-

φίους για τη θέση του Διοικητή και υποβάλει σχετική
πρόταση στον Υπουργό Οικονοµικών.
β) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τη συµβατότη-

τα του συµβολαίου απόδοσης µε τους τεθέντες στόχους
στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και παρακο-
λουθεί την εκτέλεση του συµβολαίου απόδοσης του Δι-
οικητή.

5. Ως προς τον προϋπολογισµό της Αρχής, το Συµβού-
λιο Διοίκησης:
α) Παρέχει γνώµη στο Διοικητή της Αρχής επί του σχε-

δίου προϋπολογισµού της, πριν την υποβολή του στο
ΓΛΚ.
β) Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προϋπο-

λογισµού της Αρχής, δια της υποβολής σε αυτό εκθέσε-
ων από το Διοικητή.
γ) Ελέγχει και αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα δαπα-

νών, για έργα παροχής υπηρεσιών ή για προµήθειες ει-
δών καθαρής αξίας άνω των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ. 
δ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την ένταξη έρ-

γων στο Π.Δ.Ε. και στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών.
6. Το Συµβούλιο Διοίκησης δεν δύναται να ζητά και να

έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε συγκε-

κριµένες υποθέσεις ή περιπτώσεις φορολογούµενων. 

Άρθρο 10
Διαδικασία επιλογής και διορισµός 

Συµβουλίου Διοίκησης

1. Η επιλογή των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης, γί-
νεται µε ανοικτό διαγωνισµό. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 3861/2010 (Α΄
112), καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης του ανοικτού
διαγωνισµού, η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής
της επόµενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετι-
κό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

2. Η επιλογή των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης γί-
νεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής, η οποία θα α-
παρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόε-
δρο, β) τον Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισµού
του Κράτους στη Βουλή, γ) τον Γενικό Γραµµατέα Δηµο-
σιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, δ)
τον Πρόεδρο του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, ε) έναν
Ακαδηµαϊκό, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικο-
νοµικών και στ) αποκλειστικά για τα πρώτα επτά (7) έτη
λειτουργίας της Αρχής, δύο εκπροσώπους που υποδει-
κνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των επι-
κρατέστερων υποψηφίων, µε βάση προκαθορισµένα και
αντικειµενικά κριτήρια, ο οποίος αποτελείται από διπλά-
σιο αριθµό υποψηφίων από τον αριθµό των σχετικών θέ-
σεων και υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονοµικών. Σε
περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από το δι-
πλάσιο αριθµό των θέσεων, περιλαµβάνονται όλοι οι υ-
ποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο. 

4. Ο Υπουργός Οικονοµικών επιλέγει από τον ανωτέ-
ρω κατάλογο, ισάριθµους µε τις προς πλήρωση θέσεις ε-
πικρατέστερους υποψηφίους, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βου-
λής για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύµφωνα µε
τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής. Σε
περίπτωση που η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας δεν
εγκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες υ-
ποψηφίους, ο Υπουργός Οικονοµικών προτείνει εναλλα-
κτικούς υποψηφίους από τον κατάλογο των επικρατέ-
στερων υποψηφίων της παραγράφου 3. Τα µέλη του
Συµβουλίου Διοίκησης διορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως.

5. Ο Εµπειρογνώµονας ορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, βάσει καταλόγου τριών (3) υπο-
ψηφίων, τον οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 11
Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση µελών του 

Συµβουλίου Διοίκησης και του Εµπειρογνώµονα

1. Μέλος του Συµβουλίου Διοίκησης, περιλαµβανοµέ-
νου του Προέδρου, παύεται από το αξίωµά του µε πράξη
του Υπουργικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογηµένη
εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών, για τους εξής λό-
γους:
α) Για αδυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω
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κωλύµατος, νόσου ή αναπηρίας σωµατικής ή πνευµατι-
κής που διαρκεί για περισσότερους από τρεις συνεχόµε-
νους µήνες ή αν δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά του
για τρεις συνεχόµενους µήνες για οποιονδήποτε άλλο
λόγο, χωρίς την άδεια του Συµβουλίου Διοίκησης.
β) Για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση των

καθηκόντων του. Σπουδαίο λόγο συνιστά η αποκάλυψη
εµπιστευτικών θεµάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά
την άσκηση των καθηκόντων του ή κατάχρηση της θέσης
του για ίδιο, προσωπικό ή εµπορικό όφελος.
γ) Αν παραπεµφθεί αµετάκλητα στο ακροατήριο για α-

δίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δη-
µοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου,
σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 149 του ν. 3528/2007.
δ) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης του σε

αυτοδίκαιη αργία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
103 παρ. 1 του ν. 3528/2007. 
ε) Αν δεν προβεί στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις,

περί σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 35 του παρόντος νόµου.
στ) Αν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρµόδια αρχή α-

πό την άσκηση ενός επαγγέλµατος ή του έχει απαγο-
ρευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους ο-
ποιουδήποτε δηµόσιου νοµικού προσώπου, λόγω σοβα-
ρού πειθαρχικού παραπτώµατος.
ζ) Αν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχι-

στείας µέχρι δευτέρου βαθµού ή κατιών σε ευθεία γραµ-
µή του Προέδρου ή άλλου µέλους του Συµβουλίου Διοί-
κησης.
η) Αν εκλεγεί µέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευ-

ρωκοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών
οργάνων πολιτικού κόµµατος ή αν ανακηρυχθεί υποψή-
φιος Βουλευτής.

2. Ο Πρόεδρος ή µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης που
έχει παυθεί από το αξίωµά του, δύναται να προσβάλει µε
προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την
απόφαση περί παύσεώς του.

3. Μέλος του Συµβουλίου Διοίκησης, συµπεριλαµβα-
νοµένου του Προέδρου, που προτίθεται να παραιτηθεί α-
πό το αξίωµά του, ενηµερώνει σχετικά τον Υπουργό Οι-
κονοµικών και το Συµβούλιο Διοίκησης, τουλάχιστον
τρεις µήνες πριν από την παραίτησή του. Η παραίτηση γί-
νεται αποδεκτή µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και στην περί-
πτωση του Εµπειρογνώµονα.

5. α) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου
ή µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης, λόγω θανάτου, πα-
ραίτησης ή παύσης, διορίζεται νέος Πρόεδρος ή µέλος,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος
νόµου, εντός δύο µηνών από την κένωση της θέσης, για
το υπόλοιπο της θητείας. Μέχρι το διορισµό νέου Προέ-
δρου ή µέλους, η λειτουργία του Συµβουλίου Διοίκησης
δεν διακόπτεται. Για το διάστηµα µέχρι το διορισµό νέου
Προέδρου ορίζεται αναπληρωτής αυτού από τα υπολει-
πόµενα µέλη µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης.
β) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Εµπειρογνώ-

µονα για τους ίδιους ως άνω λόγους, ορίζεται νέος Ε-
µπειρογνώµονας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 10, εντός δύο µηνών από την κέ-
νωση της θέσης, για το υπόλοιπο της θητείας.

6. Η διαδικασία για το διορισµό νέου Προέδρου ή µέ-
λους του Συµβουλίου Διοίκησης ή για τον ορισµό του Ε-
µπειρογνώµονα ολοκληρώνεται πριν από την εκπνοή της

θητείας του Προέδρου ή του µέλους ή του Εµπειρογνώ-
µονα, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10.

7. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για
το διορισµό νέου Προέδρου ή µέλους κατά τα ανωτέρω,
η θητεία του απερχόµενου Προέδρου ή µελών παρατεί-
νεται αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων.

Άρθρο 12
Συνεδριάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης, εκλογή 

Προέδρου και λήψη αποφάσεων

1. Το Συµβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει τουλάχιστον
µία (1) φορά το µήνα τακτικώς και εκτάκτως όποτε χρει-
αστεί, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην ο-
ποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.
Στην πρόσκληση περιλαµβάνονται τα θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Διοίκησης υ-
ποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση εκτάκτως, αν το
ζητήσουν δύο (2) µέλη.

2. Κατά την πρώτη του συνεδρίαση, καθώς και σε κάθε
περίπτωση αλλαγής µέλους του, το Συµβούλιο Διοίκη-
σης συγκροτείται σε σώµα, εκλέγει τον Πρόεδρό του και
ορίζει το µέλος που αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά την
απουσία του. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Προέ-
δρου, σχετικά µε τη σύγκληση των συνεδριάσεων του
Συµβουλίου Διοίκησης, τη διεξαγωγή αυτών και τη λήψη
αποφάσεων καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό
της Αρχής.
Για τις συνεδριάσεις της παρούσας παραγράφου απαι-

τείται πλήρης απαρτία. Οι σχετικές αποφάσεις αναρτώ-
νται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρ-
θρων 1 έως 6 του ν. 3861/2010.

3. Το Συµβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει νόµιµα εφόσον
παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του. Οι απο-
φάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων µελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Ο Πρόε-
δρος µπορεί να καλεί να παραστούν κατά τη συζήτηση
ειδικών θεµάτων και µέλη του προσωπικού της Αρχής ή
τρίτοι, εκπρόσωποι του Δηµοσίου ή αλλοδαπών αρχών,
δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων και επαγγελµατικών ορ-
γανώσεων, καθώς και εµπειρογνώµονες. Χρέη γραµµα-
τέα ασκεί µέλος του προσωπικού της Αρχής που ορίζε-
ται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, µε τον ανα-
πληρωτή του. 

4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συµβουλίου Δι-
οίκησης τηρούνται από τον γραµµατέα και υπογράφο-
νται από όλα τα συµµετέχοντα µέλη.

5. Κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στη λειτουργία του
Συµβουλίου Διοίκησης ρυθµίζεται µε τον Εσωτερικό Κα-
νονισµό της Αρχής.

Άρθρο 13
Διοικητής

1. Στην Αρχή συνιστάται θέση Διοικητή, ο οποίος τελεί
σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 
Η θητεία του Διοικητή ορίζεται πενταετής και µπορεί

να ανανεωθεί µόνο µία φορά µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλί-
ου Διοίκησης, µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των
µελών του.

2. Ο Διοικητής είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, υ-
ψηλής επιστηµονικής συγκρότησης και επαγγελµατικής
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εµπειρίας σε τοµείς που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότη-
τες της Αρχής και ειδικά στους τοµείς του φορολογικού
ή τελωνειακού δικαίου ή των δηµόσιων οικονοµικών. Οι
υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιµο τίτλο σπουδών σχολών της

αλλοδαπής. Ιδιαίτερο προσόν κατά την επιλογή θεωρού-
νται οι µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού
Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένου ισότιµου της αλλοδαπής, που
αποδεικνύουν την επιστηµονική εξειδίκευση σε συναφή
προς τους σκοπούς της Αρχής γνωστικά αντικείµενα.
β) Σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον δέ-

κα (10) ετών, σε συναφή προς τις αρµοδιότητες της Αρ-
χής αντικείµενα.
γ) Σηµαντική διοικητική εµπειρία, σε θέσεις ευθύνης,

σε διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, κατάρτιση στρατηγι-
κών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων,
στοχοθεσία, συντονισµό οµάδων και παρακολούθηση ε-
πίτευξης στόχων.
δ) Άριστη γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας, ι-

δίως της αγγλικής. 
ε) Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συµµόρφωσης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισµού

τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αι-
τήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισµού.

3. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να µην έχουν κώλυµα
διορισµού κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του
ν. 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορι-
σµού, επιπλέον:
α) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρε-

σίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµόσιου
τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της ορι-
στικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργα-
σίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητά
τους.
β) Να µην έχουν αποκλεισθεί από αρµόδια αρχή από

την άσκηση ενός επαγγέλµατος ή να µην τους έχει απα-
γορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους
οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχι-
κού παραπτώµατος.

4. Ο Διοικητής δεν µπορεί να είναι σύζυγος ή συγγε-
νής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού ή
κατιών σε ευθεία γραµµή του Προέδρου ή άλλου µέλους
του Συµβουλίου.

5. Δεν µπορεί να διοριστεί Διοικητής πρόσωπο, το ο-
ποίο είναι ή έχει διατελέσει µέλος του Ελληνικού ή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτε-
λεστικών οργάνων πολιτικού κόµµατος, κατά την τρέ-
χουσα ή την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή
έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες
ως άνω περιόδους.

6. α) Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητή ανα-
στέλλεται η άσκηση έµµισθου ή άµισθου δηµόσιου λει-
τουργήµατος, η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέ-
ση του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των επιχειρήσεών
τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δηµοσίων
επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ο-
ρίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή
ως µέτοχος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατι-
κή δραστηριότητα. Ο Διοικητής οφείλει, πριν από την α-
νάληψη των καθηκόντων του, να παύσει οποιαδήποτε
έννοµη σχέση µε επιχείρηση/εταιρεία/νοµική οντότητα,
από την οποία µπορεί να προκληθεί σύγκρουση συµφε-

ρόντων. 
β) Σε περίπτωση που ο Διοικητής είναι µόνιµος δηµό-

σιος υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός φορέων του Δη-
µοσίου, µε τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στην
οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισµό του.

7. Ο Διοικητής µε την ανάληψη των καθηκόντων του,
υπογράφει συµβόλαιο απόδοσης µε τον Υπουργό Οικο-
νοµικών, το οποίο καθορίζει τις υποχρεώσεις του, τη
σχέση εργασίας του, την αµοιβή για τις υπηρεσίες του,
και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, οι οποίοι
πρέπει να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του,
όπως επίσης και σε ετήσια βάση. Στο συµβόλαιο µπορεί
να προβλέπεται ετήσια ειδική ανταµοιβή (bonus) του Δι-
οικητή σε περίπτωση υπέρβασης των ετήσιων στόχων
που τίθενται στο συµβόλαιο απόδοσής του ή επίτευξης
των βασικών δεικτών απόδοσης της φορολογικής διοίκη-
σης που προβλέπονται σε αυτό.

8. Κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης, οι κάθε
είδους αποδοχές του Διοικητή, τακτικές ή πρόσθετες,
για όλο το διάστηµα της θητείας του, καθορίζονται κατό-
πιν πρότασης του Συµβουλίου Διοίκησης, µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και δεν µπορούν να υπερβαί-
νουν το σύνολο των αποδοχών του Προέδρου του Αρεί-
ου Πάγου, ούτε να υπολείπονται του συνόλου των απο-
δοχών Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.

9. Ο χρόνος της θητείας του Διοικητή, λογίζεται ως
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε έννοµη συνέ-
πεια.

Άρθρο 14
Αρµοδιότητες Διοικητή

1. Όλες οι αρµοδιότητες της Αρχής που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο ή σε άλλες διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας ασκούνται από τον Διοικητή της, πλην αυ-
τών που ρητώς ορίζεται ότι ασκούνται από το Συµβούλιο
Διοίκησης.

2. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διοικητής, ενδεικτικά και όχι πε-
ριοριστικά:
α) Εισηγείται στο Συµβούλιο Διοίκησης για όλα τα θέ-

µατα αρµοδιότητάς του.
β) Διαµορφώνει και επικαιροποιεί τον µακροπρόθεσµο

στρατηγικό σχεδιασµό της Αρχής. Επίσης, καταρτίζει και
αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησιακό
σχέδιο της Αρχής και καθορίζει τους ποιοτικούς και πο-
σοτικούς στόχους και τα κριτήρια αξιολόγησης των ορ-
γανικών µονάδων αυτής, καθώς και των προϊσταµένων
αυτών και του προσωπικού τους.
γ) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών νοµοθετικές

ρυθµίσεις σε ζητήµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές
του, καθώς και την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τις
οποίες ο Υπουργός εξακολουθεί να έχει αρµοδιότητα.
δ) Εισηγείται για την υποβολή πρότασης για την έκδο-

ση προεδρικών διαταγµάτων συναφών µε τις αρµοδιότη-
τες της Αρχής.
ε) Υποβάλλει απαντήσεις της Αρχής, για ερωτήσεις, ε-

περωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές, καθώς
και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευτών, προς την
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, για την
υποβοήθηση της άσκησης των κοινοβουλευτικών αρµο-
διοτήτων.
στ) Λαµβάνει µέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας

και την καταπολέµηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες
που υπάγονται στην Αρχή, συµπεριλαµβανοµένης και
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της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης και ενώ-
πιον των αρµόδιων Πειθαρχικών Συµβουλίων.
ζ) Αποφασίζει για τη συµµετοχή της Αρχής σε Οµάδες

Εργασίας ή Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διε-
θνών Οργανισµών µε αντικείµενο που άπτεται αµιγώς
των αρµοδιοτήτων της και ορίζει τα πρόσωπα που συµ-
µετέχουν σε αυτές εκ µέρους της.
η) Εποπτεύει τους φορείς που λειτουργούν στην Αρχή

και διαχειρίζεται και παρακολουθεί τους ειδικούς λογα-
ριασµούς που αφορούν την Αρχή ή λειτουργίες αυτής.

3. Ως προς το προσωπικό της Αρχής, ο Διοικητής, εν-
δεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) Επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταµένους των ορ-

γανικών µονάδων κάθε επιπέδου της Αρχής και αποφα-
σίζει την πρόωρη λήξη της θητείας τους και την απαλλα-
γή ή µετακίνησή τους.
β) Οργανώνει προγράµµατα εκπαίδευσης, µετεκπαί-

δευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού που υπάγεται
στις οργανικές µονάδες της Αρχής.
γ) Αποφασίζει για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια

πρόσληψης προσωπικού στην Αρχή και για την υποβολή
στους αρµόδιους φορείς και στο Α.Σ.Ε.Π. των αντίστοι-
χων αιτηµάτων για τις σχετικές προκηρύξεις, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις.
δ) Καθορίζει τον αριθµό θέσεων αποφοίτων των Τε-

χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ιν-
στιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την
πραγµατοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υ-
πηρεσίες της Αρχής.
ε) Καθορίζει ή ανακαθορίζει ειδικό σύστηµα προαγω-

γών και βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υ-
παλλήλων της Αρχής.
στ) Καθορίζει ειδικό µισθολογικό καθεστώς και ειδικό-

τερο σύστηµα επιπλέον ανταµοιβής (bonus) για το προ-
σωπικό της Αρχής.
ζ) Καθορίζει ή ανακαθορίζει µεθοδολογίες και ειδικό-

τερα συστήµατα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης
του προσωπικού της Αρχής. 
η) Καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία και τα όργανα ε-

λέγχου της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια αξιολό-
γησης των υπαλλήλων της Αρχής, τον τρόπο, τη διαδικα-
σία, τα όργανα αξιολόγησης αυτών και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια εφαρµογής του συνόλου της διαδικασίας. 
θ) Καθορίζει, µε αποφάσεις του που δηµοσιεύονται

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: i) τα απαιτούµενα
τυπικά προσόντα των υποψηφίων Ελεγκτών Βεβαίωσης
και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους
(Ελεγκτών), όπως τίτλοι σπουδών, πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.,
µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι και τη συνάφεια αυ-
τών µε το αντικείµενο της θέσης εργασίας, τη γνώση ξέ-
νης γλώσσας, τη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ii) τα
ουσιαστικά προσόντα αυτών, όπως εξειδίκευση και
προηγούµενη εµπειρία, iii) το είδος, το χρόνο και τον
τρόπο της εκπαίδευσης, καθώς και τη βαθµολογία αυτής
που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος για να θεωρηθεί ότι
την έχει περαιώσει µε επιτυχία, η οποία αποτελεί απα-
ραίτητο προσόν κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα
ή τους πίνακες επιτυχόντων, iv) τους συντελεστές βαρύ-
τητας των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπο-
ψηφίων, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδι-
κασία, τα κριτήρια επιλογής, την αξιολόγηση, την επιλο-
γή αυτών και την κατάρτιση του πίνακα ή των πινάκων ε-
πιτυχόντων, v) τη διάρκεια της θητείας των Ελεγκτών,
τους λόγους απαλλαγής από τη θέση και κινητικότητας

αυτών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που σχετίζεται µε τη
θητεία και την αξιολόγησή τους. 

4. Ως προς τα οργανωτικά θέµατα της Αρχής, ο Διοικη-
τής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) Διασφαλίζει ότι το πρόγραµµα και οι δραστηριότη-

τες των επί µέρους οργανικών µονάδων και υπηρεσιών
της Αρχής συµβαδίζουν µε το στρατηγικό και επιχειρη-
σιακό σχέδιο και τους τεθέντες στόχους, και, επίσης, ε-
λέγχει και εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες της Αρ-
χής.
β) Μεταφέρει ανθρώπινους, οικονοµικούς και λειτουρ-

γικούς πόρους, καθώς και υλικοτεχνικό εξοπλισµό µετα-
ξύ των οργανικών µονάδων της Αρχής. Σε περίπτωση
µεταφοράς εξοπλισµού πληροφορικής ενηµερώνεται η
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και προ-
βαίνει στην εγκατάσταση για τη διασφάλιση της λει-
τουργίας της υποδοµής.
γ) Προτείνει στον Υπουργό Οικονοµικών και στον Υ-

πουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύστα-
ση ή κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού όλων
των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων.
δ) Με αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµε-

ρίδα της Κυβερνήσεως, συστήνει ή συγχωνεύει Υπηρε-
σιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια στην Αρχή, καθώς και
Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης, και καθορίζει τα ειδικό-
τερα θέµατα λειτουργίας τους, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
ε) Με αποφάσεις του συστήνει, συγκροτεί και ορίζει

τον Πρόεδρο, τα µέλη, τον εισηγητή και τον γραµµατέα
των συλλογικών οργάνων της Αρχής, όπως Συµβουλίων,
Επιτροπών, Οµάδων Εργασίας ή Έργου και Υπηρεσιακών
και Πειθαρχικών Συµβουλίων.
στ) Υποδεικνύει εκπροσώπους της Αρχής σε συλλογι-

κά όργανα του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλων Υ-
πουργείων και Φορέων.
ζ) Ανασυγκροτεί συλλογικά όργανα της Αρχής (επι-

τροπές, συµβούλια, οµάδες εργασίας ή έργου) µε απο-
φάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, σε περίπτωση που προκύψει:
αα) µεταβολή στον τίτλο ή στην οργάνωση των οργα-

νικών µονάδων της Αρχής, από τις οποίες προβλέπεται
για τη νόµιµη συγκρότησή τους η συµµετοχή υπαλλή-
λου, ως προέδρου, συντονιστή, µέλους, εισηγητή ή
γραµµατέα,
ββ) µεταβολή στον τίτλο ή στην οργάνωση Γενικών ή

Ειδικών Γραµµατειών ή Υπηρεσιών του Υπουργείου Οι-
κονοµικών ή άλλων Υπουργείων, µέλη των οποίων συ-
γκροτούν τα συλλογικά όργανα της Αρχής.
Όπου για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικού οργάνου

της Αρχής προβλέπεται η συµµετοχή Προϊσταµένου Γε-
νικής Διεύθυνσης αυτής, ως προέδρου, συντονιστή ή µέ-
λους και δεν υφίσταται ή ελλείπει αυτός, µε απόφαση
του Διοικητή ορίζεται στη θέση του και µέχρι την πλήρω-
ση της θέσης αυτού στη Γενική Διεύθυνση, ένας προϊ-
στάµενος Διεύθυνσης ή υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυν-
σης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής.
η) Εκδίδει αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορι-

σµού µελών επιτροπών, µεταξύ άλλων για θέµατα προ-
µηθειών και οµάδων εργασίας αρµοδιότητας της Αρχής. 
θ) Με αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµε-

ρίδα της Κυβερνήσεως: 
αα) Καθορίζει ή ανακαθορίζει την εσωτερική διάρθρω-

ση των Υπηρεσιών της Αρχής και  συστήνει ή  καταργεί ή
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συγχωνεύει οργανικές µονάδες αυτής, κάθε επιπέδου ή
αναστέλλει τη λειτουργία τους ή  µετατρέπει το επίπεδο
αυτών, καθώς και τους κλάδους από τους οποίους προ-
έρχονται οι Προϊστάµενοι αυτών. 
Σε όποιες από τις περιπτώσεις του προηγούµενου ε-

δαφίου κρίνεται αναγκαίο, µε τις ίδιες ή όµοιες αποφά-
σεις, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος µεταφοράς,
παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των υποθέσεων,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα.
ββ) Καθορίζει ή ανακαθορίζει την κατά τόπον και την

καθ’ ύλην αρµοδιότητα των Υπηρεσιών της Αρχής, την
περαιτέρω εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων τους, την έ-
δρα και τον τίτλο αυτών, καθώς και την ηµεροµηνία έ-
ναρξης ή παύσης λειτουργίας τους, καθώς και ορίζει
ποιά πρόσωπα θεωρούνται φορολογούµενοι µεγάλου
πλούτου ή τις µεγάλες επιχειρήσεις.
γγ) Εκδίδει και τροποποιεί τον Οργανισµό και τους Ε-

σωτερικούς Κανονισµούς της Αρχής, καθώς και την περι-
γραφή των θέσεων εργασίας των Υπηρεσιών αυτής, µέ-
σω της κατάρτισης περιγραµµάτων εργασίας.
δδ) Καθορίζει ή ανακαθορίζει τις ηµέρες και ώρες ει-

σόδου του κοινού στις υπηρεσίες της Αρχής, χωρίς να α-
παιτείται η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις ε-
ξουσιοδότηση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης, και κατά παρέκκλιση νοµοθετικών
διατάξεων που ορίζουν την χωρίς κανένα χρονικό ή άλ-
λο περιορισµό είσοδο µελών συγκεκριµένων επαγγελ-
µατικών οµάδων στα δηµόσια καταστήµατα, κάθε εργά-
σιµη ηµέρα και ώρα, καθώς και το ωράριο εργασίας των
Υπηρεσιών της Αρχής που λειτουργούν σε φυλακές ερ-
γασίας (βάρδιες).
εε) Καθορίζει ή ανακαθορίζει τις οργανικές θέσεις

προσωπικού, µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα µεταξύ
των υπηρεσιών της Αρχής. Επίσης, καθορίζει ή ανακαθο-
ρίζει τον αριθµό των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης
και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους,
κατανέµει ή ανακατανέµει τις θέσεις αυτές σε υπηρεσια-
κές µονάδες και καθορίζει ή ανακαθορίζει τις οργανικές
µονάδες όλων των επιπέδων, στις οποίες κατανέµονται
αυτές. 
στστ) Μεταφέρει κενές οργανικές θέσεις προσωπικού

από κατηγορία σε κατηγορία ή από κλάδο ή ειδικότητα
σε άλλο κλάδο ή σε άλλη ειδικότητα, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, καθώς και καθορίζει ή ανακαθορίζει
τα προσόντα διορισµού σε κλάδους και σε ειδικότητες.
ι) Αποφασίζει για θέµατα στέγασης και µεταστέγασης

των Υπηρεσιών της Αρχής και παρέχει σχετικές εγκρί-
σεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί στέγα-
σης Δηµοσίων Υπηρεσιών. 

5. Ο Διοικητής ασκεί και κάθε άλλη υφιστάµενη κατά
την έναρξη ισχύος της Αρχής αρµοδιότητα του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµι-
κών.

6. α) Με αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, ο Διοικητής της Αρχής δύνα-
ται να µεταβιβάζει στους Προϊσταµένους όλων των ορ-
γανικών µονάδων της Αρχής, τις αναγκαίες αρµοδιότη-
τες ή να εξουσιοδοτεί αυτούς να υπογράφουν «Με εντο-
λή Διοικητή» πράξεις ή έγγραφα, προκειµένου αυτοί να
ανταποκριθούν στους στόχους που τους τίθενται. 
β) Επίσης, ο Διοικητής της Αρχής, δύναται µε αποφά-

σεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, να µεταβιβάζει αρµοδιότητες, να αναθέτει κα-

θήκοντα ή να εξουσιοδοτεί, κατ’ εφαρµογή των διατάξε-
ων του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), καθώς και
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Α΄
90), οι οποίες ισχύουν και για την Αρχή και τον Διοικητή
αυτής. 
Η κατά το προηγούµενο εδάφιο µεταβίβαση αρµοδιό-

τητας, ανάθεση καθήκοντος ή εξουσιοδότηση υπογρα-
φής µπορεί να αφορά σε περισσότερα του ενός όργανα
της Αρχής.
Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής

από τα όργανα στα οποία µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα ή
τα οποία εξουσιοδοτούνται από τον Διοικητή, σε ιεραρ-
χικά υφιστάµενα όργανα αυτών, στις περιπτώσεις που
αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου
της παρούσας υποπαραγράφου.
Στην περίπτωση που η ως άνω περαιτέρω εξουσιοδό-

τηση παρέχεται από όργανο στο οποίο: αα) είχε µεταβι-
βασθεί η αρµοδιότητα, το εξουσιοδοτούµενο όργανο υ-
πογράφει µε εντολή του οργάνου που του παρείχε την ε-
ξουσιοδότηση ή ββ) είχε παρασχεθεί η εξουσιοδότηση υ-
πογραφής, το εξουσιοδοτούµενο όργανο υπογράφει
«Με Εντολή Διοικητή». 
γ) Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις υποπαραγρά-

φους α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου δύνανται να
τροποποιούνται εν όλω ή εν µέρει από το ίδιο θεσµικό
όργανο, ανεξαρτήτως αλλαγής του προσώπου που τις ε-
ξέδωσε. Επίσης, ο Διοικητής µπορεί να τροποποιεί εν ό-
λω ή εν µέρει τις αποφάσεις για µεταβίβαση αρµοδιοτή-
των, ανάθεση καθηκόντων ή εξουσιοδότηση υπογραφής
που είχαν εκδοθεί από τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και εξακολουθούν να ι-
σχύουν.

Άρθρο 15
Διαδικασία επιλογής και διορισµός Διοικητή

1. Η επιλογή του Διοικητή γίνεται µε ανοικτό διαγωνι-
σµό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτά-
ται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
1 έως 6 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), καθορίζεται η διαδι-
κασία προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού, η γραµµα-
τειακή υποστήριξη της Επιτροπής της επόµενης παρα-
γράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την ε-
φαρµογή της παρούσας παραγράφου.

2. Η επιλογή των Υποψηφίων γίνεται από την ανεξάρ-
τητη Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 10 του παρόντος
νόµου.

3. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των τεσ-
σάρων (4) επικρατέστερων υποψηφίων, µε βάση προκα-
θορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, ο οποίος υποβάλ-
λεται στο Συµβούλιο Διοίκησης. Σε περίπτωση που οι υ-
ποψήφιοι είναι λιγότεροι από τέσσερις (4), περιλαµβάνο-
νται όλοι οι υποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο. 

4. Το Συµβούλιο Διοίκησης κατατάσσει τους δύο (2) ε-
πικρατέστερους υποψηφίους µε σειρά προτεραιότητας
και υποβάλλει σχετική πρόταση στον Υπουργό Οικονοµι-
κών. Ο Υπουργός Οικονοµικών επιλέγει τον Διοικητή, ο
οποίος διορίζεται µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία αναφέ-
ρονται οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη για την ε-
πιλογή αυτή.
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Άρθρο 16
Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση Διοικητή

1. Ο Διοικητής παύεται από το αξίωµά του πριν από τη
λήξη της θητείας του, µε πράξη του Υπουργικού Συµβου-
λίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, ύστερα από γνώµη ή πρόταση του Συµβουλίου Διοί-
κησης και αιτιολογηµένη εισήγηση του Υπουργού Οικο-
νοµικών, στην οποία αναφέρεται η γνώµη ή πρόταση του
Συµβουλίου Διοίκησης, για τους εξής λόγους:
α) Για αδυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω

κωλύµατος, νόσου ή αναπηρίας σωµατικής ή πνευµατι-
κής που διαρκεί για περισσότερους από τρεις συνεχόµε-
νους µήνες ή αν δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά του
για τρεις συνεχόµενους µήνες για οποιονδήποτε άλλο
λόγο, χωρίς την άδεια του Συµβουλίου Διοίκησης.
β) Για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση των κα-

θηκόντων του, όπως ιδίως η αποκάλυψη εµπιστευτικών
θεµάτων για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση
των καθηκόντων του ή κατάχρηση της θέσης του για ί-
διο, προσωπικό ή εµπορικό όφελος.
γ) Αν παραπεµφθεί αµετάκλητα στο ακροατήριο για α-

δίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δη-
µοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου,
σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 149 του ν. 3528/2007.
δ) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης του σε

αυτοδίκαιη αργία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
103 παρ. 1 του ν. 3528/2007. 
ε) Αν δεν προβεί στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις,

περί σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 35 του παρόντος νόµου.
στ) Αν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρµόδια αρχή α-

πό την άσκηση ενός επαγγέλµατος ή του έχει απαγο-
ρευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους ο-
ποιουδήποτε δηµόσιου νοµικού προσώπου, λόγω σοβα-
ρού πειθαρχικού παραπτώµατος.
ζ) Αν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχι-

στείας µέχρι δευτέρου βαθµού ή κατιών σε ευθεία γραµ-
µή του Προέδρου ή άλλου µέλους του Συµβουλίου Διοί-
κησης.
η) Αν εκλεγεί µέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευ-

ρωκοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών
οργάνων πολιτικού κόµµατος ή αν ανακηρυχθεί υποψή-
φιος Βουλευτής.
θ) Σε περίπτωση προφανούς απόκλισης από την επί-

τευξη των τεθέντων στο συµβόλαιο απόδοσής του ποιο-
τικών και ποσοτικών στόχων, µετά από τη συµπλήρωση
δύο ετών από την τοποθέτησή του.

2. Ο Διοικητής που έχει παυθεί από το αξίωµά του, δύ-
ναται να προσβάλει µε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας την απόφαση περί παύσεώς του.

3. Ο Διοικητής όταν προτίθεται να παραιτηθεί από το
αξίωµά του, ενηµερώνει σχετικά τον Υπουργό Οικονοµι-
κών και το Συµβούλιο Διοίκησης, τουλάχιστον τρεις µή-
νες πριν από την παραίτησή του. Η παραίτηση γίνεται α-
ποδεκτή µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διοικητή, λό-
γω θανάτου, παραίτησης ή παύσης, διορίζεται νέος Διοι-
κητής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 του πα-
ρόντος νόµου, εντός δύο µηνών από την κένωση της θέ-
σης.

5. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλογής του Διοικητή
µετά από τη λήξη της θητείας του ή σε περίπτωση πρόω-

ρης λήξης της θητείας αυτού ή σε περίπτωση προσωρι-
νής αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, µε από-
φαση του Συµβουλίου Διοίκησης ορίζεται ένας από τους
προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής ως ανα-
πληρωτής για το χρονικό διάστηµα από τη λήξη της θη-
τείας του µέχρι το διορισµό του διαδόχου του ή για όσο
διάστηµα ο Διοικητής τελεί σε προσωρινή αδυναµία ε-
κτέλεσης των καθηκόντων του. Σε περίπτωση που ο ορι-
σθείς ως αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθή-
κοντά του ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει να εκτελεί
αυτά, µε όµοια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής ένας
από τους προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης της Αρ-
χής, µέχρι το διορισµό του νέου Διοικητή της Αρχής ή
την ανάληψη των καθηκόντων του υφισταµένου. Τα εν-
διάµεσα αυτά διαστήµατα δεν επιτρέπεται κατά κανόνα
να υπερβαίνουν τους δύο µήνες.

Άρθρο 17
Οργανικές Μονάδες

1. Η Αρχή συγκροτείται από όλες τις οργανικές µονά-
δες που υπάγονται, κατά την ηµεροµηνία έναρξης της
λειτουργίας της στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσό-
δων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 111/2014
(Α΄178, διορθ. σφάλµ. Α΄ 25/24.2.2015) «Οργανισµός
του Υπουργείου Οικονοµικών», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, κατ’ εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων. 

2. Στην Αρχή συνιστάται Γραφείο Διοικητή, το οποίο ε-
πικουρεί αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει
την επιµέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης
των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνει την επι-
κοινωνία του µε τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέ-
πεται, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία
του, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τα Γρα-
φεία των Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων, µε την επι-
φύλαξη των προβλεποµένων στον παρόντα νόµο.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Στόχοι Είσπραξης Εσόδων

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδε-
ται µέχρι 31 Δεκεµβρίου κάθε έτους, καθορίζονται ανα-
λυτικά οι ετήσιοι στόχοι εσόδων για είσπραξη από την
Αρχή, σύµφωνα µε τον ψηφισθέντα ετήσιο Κρατικό Προ-
ϋπολογισµό. Με όµοια απόφαση, σε περίπτωση που µε
βάση τον κυρωθέντα από τη Βουλή Απολογισµό του α-
ντίστοιχου οικονοµικού έτους, οι πραγµατοποιηθείσες α-
πό την Αρχή εισπράξεις εσόδων έχουν υπερβεί τους κα-
θορισµένους ετήσιους στόχους, δύναται µέρος των εσό-
δων που εισπράχθηκαν πέραν των καθορισµένων στό-
χων, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπολεί-
πεται κατά ποσοστό του πέντε τοις εκατό (5%) και να υ-
περβαίνει κατά ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%), της
υπέρβασης αυτών, να ενισχύει τις πιστώσεις του προϋ-
πολογισµού του επόµενου της κύρωσης του Απολογι-
σµού οικονοµικού έτους της Αρχής, πέραν των ανωτά-
των ορίων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για την
Αρχή. Για τον υπολογισµό της τυχόν υπέρβασης των
στόχων δεν λαµβάνονται υπόψη στα εισπραχθέντα έσο-
δα οι αποδόσεις παρεµβάσεων που δεν είχαν συµπερι-
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ληφθεί στον ψηφισθέντα Κρατικό Προϋπολογισµό, κα-
θώς και τυχόν έσοδα που δεν ήταν δυνατόν να προβλε-
φθούν κατά τον ορισµό των στόχων. Με την ίδια ως άνω
απόφαση καθορίζονται το ακριβές ποσοστό, κατόπιν
γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης και κάθε άλλη λεπτο-
µέρεια εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
Η κατανοµή των πιστώσεων αυτών εντός του προϋπο-

λογισµού της Αρχής πραγµατοποιείται µε απόφαση του
Διοικητή της Αρχής, µετά από σύµφωνη γνώµη του Συµ-
βουλίου Διοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει. 

Άρθρο 19
Προϋπολογισµός και Οικονοµική Διαχείριση

1. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη λειτουργία της
Αρχής εγγράφονται σε χωριστό ειδικό φορέα ή χωρι-
στούς ειδικούς φορείς στον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Οικονοµικών. Για τις δαπάνες λειτουργίας
των περιφερειακών υπηρεσιών της Αρχής δύναται να εγ-
γράφονται πιστώσεις σε χωριστούς ειδικούς φορείς σε
επίπεδο νοµού ή περιφέρειας.

2. Ο Διοικητής της Αρχής είναι Διατάκτης των πιστώ-
σεων του προϋπολογισµού δαπανών της, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως εκάστοτε
ισχύει.

3. Για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογι-
σµού δαπανών της Αρχής και των προβλέψεων ΜΠΔΣ,
καθώς και όλα τα θέµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και δηµοσίου λογιστικού, ισχύουν οι διατάξεις του
ν. 4270/2014, µε την εξαίρεση των οριζοµένων στην πα-
ράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 
Ο προϋπολογισµός της Αρχής υποβάλλεται στο Γ.Λ.Κ.

µέσω της Κύριας Κεντρικής Οικονοµικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 54 του ν. 4270/2014.
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογι-

σµού της Αρχής που περιλαµβάνεται στο σχέδιο Κρατι-
κού Προϋπολογισµού που εισάγεται στη Βουλή από τον
Υπουργό Οικονοµικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κε-
φαλαίου Β΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 4270/2014, δεν δύνα-
ται να είναι κατώτερο από το 95% του µέσου όρου των
πιστώσεων της Αρχής, βάσει των ψηφισθέντων ετήσιων
κρατικών προϋπολογισµών των αµέσως προηγούµενων
τριών τελευταίων ετών, χωρίς να συνυπολογίζεται τυ-
χόν ενίσχυση των πιστώσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 18. 
Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυ-

νο η επίτευξη των στόχων του εκάστοτε ισχύοντος
ΜΠΔΣ για τη Γενική Κυβέρνηση και ταυτόχρονα να τηρη-
θούν τα ανωτέρω, αναζητούνται οι τυχόν αναγκαίες εξι-
σορροπητικές παρεµβάσεις στο σύνολο των προϋπολο-
γισµών και το ΜΠΔΣ της Γενικής Κυβέρνησης.
Στην Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο του

Κρατικού Προϋπολογισµού περιλαµβάνονται, για πληρο-
φοριακούς λόγους, συνοπτικά στοιχεία του σχεδίου
προϋπολογισµού δαπανών που υποβάλλεται από την Αρ-
χή στο ΓΛΚ, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 54
του ν. 4270/2014 και τυχόν λοιπά σχετικά πληροφοριακά
στοιχεία. 
Αντίστοιχα στοιχεία περιλαµβάνονται και στην Επεξη-

γηµατική Έκθεση του εκάστοτε ΜΠΔΣ. 
Ο Διοικητής της Αρχής υποβάλει στη Βουλή, για πλη-

ροφοριακούς λόγους, το σχέδιο προϋπολογισµού της
Αρχής που είχε υποβληθεί στο ΓΛΚ.

4. Η Αρχή δύναται να πραγµατοποιεί δαπάνες που ε-
ντάσσονται στο ΠΔΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπο-
κεφαλαίου 3 του κεφαλαίου Β΄ του µέρους Δ΄ του
ν. 4270/2014. 

5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3
του άρθρου 77 και της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 20
του ν. 4270/2014, για τις κανονιστικές διοικητικές πρά-
ξεις της Αρχής δεν απαιτείται η σύµπραξη του Υπουργού
Οικονοµικών εφόσον η δαπάνη που προκαλείται από αυ-
τές είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋ-
πολογισµού της ή του εκάστοτε ΜΠΔΣ. Σε αντίθετη περί-
πτωση η παράλειψη σύµπραξης του Υπουργού Οικονοµι-
κών συνιστά παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικα-
σίας έκδοσης της πράξης και λόγο ακυρότητας αυτής. Α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η διάταξη του
πρώτου εδαφίου ισχύει και για τις πράξεις του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, καθώς και για όσες από
αυτές έχουν εκδοθεί µέχρι και την έναρξη ισχύος του
παρόντος και έχουν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.

6. Στην Αρχή συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), ο προϊστάµενος της οποίας
έχει όλες τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των προϊ-
σταµένων οικονοµικών υπηρεσιών Υπουργείων κατά τα
οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 24, 26 και 69Γ του
ν. 4270/2014.
Η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονοµικών ορίζεται ως

Κύρια Κεντρική Οικονοµική Υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
και έχει τις αρµοδιότητες που προσδιορίζονται στις ανω-
τέρω διατάξεις. 

7. Η Αρχή διαχειρίζεται και ελέγχει τις οικονοµικές υ-
ποθέσεις και λειτουργίες όλων των Υπηρεσιών που υπά-
γονται σε αυτήν και των φορέων που εποπτεύονται από
αυτή, σχεδιάζει, συντονίζει και εποπτεύει όλα τα θέµατα
που άπτονται της οικονοµικής λειτουργίας της, στο πλαί-
σιο του ν. 4270/2014, πλην των περιπτώσεων που ορίζε-
ται διαφορετικά στο παρόν άρθρο.

8. Η Αρχή διαχειρίζεται τους Ειδικούς Λογαριασµούς
και εποπτεύει τα Ταµεία που συνδέονται µε τις αρµοδιό-
τητές της.

9. Ακίνητα του Δηµοσίου µπορεί να παραχωρούνται
κατά χρήση στην Αρχή από την Εταιρία Ακινήτων Δηµο-
σίου ή άλλους φορείς του Δηµοσίου ή των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια-
τάξεις, για την αντιµετώπιση των στεγαστικών αναγκών
των υπηρεσιών της.

10. Ο Διοικητής παρέχει σχετικές εγκρίσεις, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις περί στέγασης Δηµοσίων Υ-
πηρεσιών, για θέµατα στέγασης και µεταστέγασης των
Υπηρεσιών της Αρχής.

11. Για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων
προς στέγαση των υπηρεσιών της Αρχής, το Ελληνικό
Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Αρχής.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις περί στέγασης
δηµοσίων υπηρεσιών.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 20
Υποβολή εκθέσεων – δηµοσιότητα

1. Η Αρχή ενηµερώνει περιοδικά τον Υπουργό Οικονο-
µικών, δια της υποβολής τριµηνιαίων εκθέσεων για τις
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δραστηριότητές της και για θέµατα που τυχόν ανακύ-
πτουν κατά τη λειτουργία και τη δράση της. Ο Υπουργός
µπορεί να ακροάται µηνιαίως τον Διοικητή, κατόπιν ειδι-
κής πρόσκλησης ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον της ζητηθεί, η
Αρχή υποχρεούται να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό,
στον Υπουργό Οικονοµικών και στον Πρόεδρο της Βου-
λής, ειδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους για θέ-
µατα της αρµοδιότητάς της.

3. Η Αρχή δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της: 
α) το στρατηγικό σχέδιο, το ετήσιο επιχειρησιακό σχέ-

διο και τις τυχόν αναθεωρήσεις τους, τους στόχους των
Υπηρεσιών και τους κρίσιµους δείκτες απόδοσης της φο-
ρολογικής διοίκησης, καθώς και τη µηνιαία εξέλιξή τους,
β) τις µηνιαίες εκθέσεις για την εξέλιξη και τη διακύ-

µανση των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δηµο-
σίων εσόδων,
γ) τις µηνιαίες οικονοµικές αναφορές δαπανών, στο

πλαίσιο εκτέλεσης του προϋπολογισµού της.

Άρθρο 21
Ετήσια έκθεση απολογισµού και προγραµµατισµού 

των δραστηριοτήτων της Αρχής

1. Η Αρχή συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση απολο-
γισµού και προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων της
για το επόµενο έτος. Στην έκθεση απολογισµού παρου-
σιάζεται το έργο που επιτελέστηκε κατά το προηγούµε-
νο έτος και τα αποτελέσµατα στους κρίσιµους τοµείς
δράσης της. 
Στον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων παρουσιάζο-

νται οι σηµαντικότεροι στόχοι και δράσεις παρέµβασης,
οι οποίες εξειδικεύονται στο ετήσιο επιχειρησιακό σχέ-
διο. Δεν περιλαµβάνονται εξειδικευµένα στοιχεία, η
γνωστοποίηση των οποίων µπορεί να παρεµποδίσει την
υλοποίηση του προγράµµατος και την επίτευξη των στό-
χων είσπραξης, ούτε στοιχεία που καλύπτονται από το
φορολογικό απόρρητο.

2. Το Συµβούλιο Διοίκησης παρέχει τη σύµφωνη γνώ-
µη του για την οριστικοποίηση της ετήσιας έκθεσης απο-
λογισµού και προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων
της Αρχής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, και την υπο-
βάλλει στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής
και στον Υπουργό Οικονοµικών. Η ετήσια έκθεση απολο-
γισµού της Αρχής υποβάλλεται µέχρι την 31η Μαρτίου
κάθε έτους, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής και
συζητείται στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της
Βουλής κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής. 

Άρθρο 22
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο και 

λοιπά σχέδια δράσης της Αρχής

1. Η Αρχή καταρτίζει το στρατηγικό και επιχειρησιακό
σχέδιο αυτής, καθώς και τα επιµέρους επιχειρησιακά
σχέδια και τα προγράµµατα δράσης της, συντονίζει και
υλοποιεί αυτά, στο πλαίσιο των επιλογών, των προτεραι-
οτήτων, των κατευθύνσεων και των στόχων της κυβερ-
νητικής δηµοσιονοµικής πολιτικής. 

2. Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής,
καθώς και όποιο σχέδιο δράσης της Αρχής εµπίπτει στο
πεδίο αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου Διοίκησης, εκδίδο-

νται µε αποφάσεις του Διοικητή της. Οι αποφάσεις αυ-
τές δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, η
οποία παρέχεται και για όποιες επικαιροποιήσεις ή ανα-
θεωρήσεις τους. 

3. Στρατηγικό σχέδιο είναι το σχέδιο µε το οποίο απο-
τυπώνεται η µακροπρόθεσµη στρατηγική κατεύθυνση
της Αρχής. Περιλαµβάνει τους στρατηγικούς στόχους
της Αρχής, το όραµα, την αποστολή και τις βασικές αξίες
της.

4. Επιχειρησιακό σχέδιο είναι η διαδικασία επιµερι-
σµού των στρατηγικών στόχων της Αρχής σε ετήσιους
στόχους, δράσεις και έργα. Περιγράφει τα ορόσηµα,
τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας και αναλύει τον
τρόπο µε τον οποίο το στρατηγικό σχέδιο µπαίνει σε ε-
φαρµογή κατά τη διάρκεια του έτους.
Με το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζονται οι ποιοτικοί

και ποσοτικοί στόχοι των Υπηρεσιών, καθώς και οι υπο-
χρεώσεις, οι δράσεις και τα έργα προς υλοποίηση, σε
συµφωνία µε το στρατηγικό σχέδιο της Αρχής.

5. Το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο υποβάλλεται από
τον Διοικητή στο Συµβούλιο Διοίκησης µέχρι τις 20 Δε-
κεµβρίου κάθε έτους, για παροχή της σύµφωνης γνώµης
του. 

6. Το στρατηγικό σχέδιο της Αρχής υποβάλλεται στον
Πρόεδρο της Βουλής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
138Α του Κανονισµού της Βουλής.

Άρθρο 23
Στοχοθεσία

1. Με απόφαση του Διοικητή και µε γνώµονα την επί-
τευξη των στρατηγικών στόχων, κοινοποιείται στις Υπη-
ρεσίες ο επιχειρησιακός σχεδιασµός της Αρχής και κα-
θορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι των οργανι-
κών µονάδων, ο βαθµός προτεραιότητας για κάθε στόχο,
οι δείκτες µέτρησης των αποτελεσµάτων, το χρονοδιά-
γραµµα υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

2. Οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύν-
σεων, οι οποίοι µε την τοποθέτησή τους και την ανάληψη
υπηρεσίας αποδέχονται αυτοδικαίως τους ποιοτικούς
και ποσοτικούς στόχους των οργανικών µονάδων, που
προσδιορίζονται από τον Διοικητή της Αρχής, κατανέ-
µουν αυτούς, στους προϊσταµένους των υπό αυτών ορ-
γανικών µονάδων, επιπέδου Υποδιεύθυνσης ή Τµήµατος
ή Αυτοτελούς Γραφείου, οι δε προϊστάµενοι των Τµηµά-
των ή Αυτοτελών Γραφείων κατανέµουν αυτούς µεταξύ
των υπαλλήλων, κατά περίπτωση. 

3. Ειδικότερα, η ανάληψη καθηκόντων Ελεγκτή βεβαί-
ωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του
Κράτους σηµαίνει και την αυτοδίκαιη αποδοχή των στό-
χων αυτών ακόµη και στην περίπτωση που αυτό γίνεται
σε αντικατάσταση µετακινούµενου ή αποσπώµενου ελε-
γκτή µετά από την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης.

4. Η Αρχή δύναται να αναπτύσσει και εφαρµόζει συ-
στήµατα και µεθόδους µέτρησης της αποδοτικότητας και
αποτελεσµατικότητας των οργανικών της µονάδων.
Με απόφαση του Διοικητή ορίζεται η αξιολόγηση των

οργανικών µονάδων και θεσπίζεται διαδικασία βράβευ-
σης, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9 του
ν. 3230/2004 (Α΄ 44).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 24
Οργανικές Θέσεις και στελέχωση

1. Το σύνολο των οργανικών θέσεων της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), συµπεριλαµ-
βανοµένων και των προσωποπαγών, µεταφέρονται αυτο-
δικαίως στην Αρχή και αποτελούν στο σύνολό τους τις
οργανικές θέσεις αυτής. Στις θέσεις που µεταφέρονται,
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο περιλαµβάνονται και οι
θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Εί-
σπραξης των Εσόδων του Κράτους της Γ.Γ.Δ.Ε..

2. Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Αρχής στην ά-
σκηση των καθηκόντων του συνιστώνται τρεις (3) θέσεις
διοικητικών υπαλλήλων, η µία εκ των οποίων κατηγορίας
ΠΕ, τρεις (3) θέσεις ειδικού συµβούλου και τέσσερις (4)
θέσεις ειδικού συνεργάτη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου. Στο Γραφείο του Διοικη-
τή της Αρχής συνιστάται θέση Διευθυντή, στην οποία
προΐσταται ένας εκ των ανωτέρω ειδικών συνεργατών. Ο
Διευθυντής του Γραφείου του Διοικητή ασκεί, κατ’ αντι-
στοιχία, τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις διατά-
ξεις της παρ. 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005 (Α΄98), ε-
φαρµοζοµένης της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Κατά τα λοι-
πά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 63/2005. Για τις αποδο-
χές των ανωτέρω έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) που αφορούν τους µετακλητούς υ-
παλλήλους που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των
µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών. 

3. Η Αρχή στελεχώνεται από µόνιµους δηµοσίους υ-
παλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, καθώς
και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπι-
κού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαµβά-
νουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των προσωποπαγών θέσεων. 
Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται µε διορισµό µέ-

σω ΑΣΕΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), τις ισχύουσες γενικές διατάξεις για τις Ανεξάρ-
τητες Αρχές και µε βάση τόσο τα τυπικά προσόντα που
καθορίζονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) και
στον Οργανισµό της Αρχής, όσο τα κριτήρια που τίθενται
από την Αρχή, µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές της
ανάγκες. Ο υπάλληλος, µετά από το διορισµό του, τοπο-
θετείται σε θέση για την κατάληψη της οποίας συµµετεί-
χε στη διαδικασία διορισµού, µετά από γνώµη του οικεί-
ου υπηρεσιακού συµβουλίου. Γνώµη του υπηρεσιακού
συµβουλίου δεν απαιτείται, εάν από τη διαδικασία διορι-
σµού προκύπτουν η θέση και η υπηρεσιακή µονάδα, στην
οποία πρόκειται να διορισθεί ο υπάλληλος.

4. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Αρχής
δύναται, επίσης, να γίνει και µε µετάταξη υπαλλήλων
του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλου Υπουργείου ή άλ-
λων δηµόσιων υπηρεσιών κάθε µορφής ή Ν.Π.Δ.Δ., ενώ
είναι δυνατή και η απόσπαση για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών. 

5. Οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστι-
κής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους (Ελεγκτές) κα-
λύπτονται από υπαλλήλους της Αρχής µε απόφαση του
Διοικητή, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.

6. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, την απόλυση,

τη λήξη εµµίσθου εντολής, καθώς και την καταγγελία
σύµβασης εργασίας ή έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι διατάξεις
για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
και άλλες ειδικές διατάξεις, στο βαθµό που δεν αντίκει-
νται στον παρόντα νόµο.

7. Οι ατοµικές πράξεις που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο εκδίδονται από τον Διοικητή της Αρχής.

Άρθρο 25
Εσωτερική και εξωτερική κινητικότητα

Μετάθεση υπαλλήλου από µια οργανική µονάδα της
Αρχής σε αντίστοιχη κενή θέση µίας άλλης οργανικής
µονάδας της Αρχής εντός του ίδιου νοµού ή του ίδιου
νησιού πραγµατοποιείται µε µόνη απόφαση του Διοικη-
τή. 
Μετάθεση υπαλλήλου από µια οργανική µονάδα της

Αρχής σε αντίστοιχη κενή θέση µίας άλλης οργανικής
µονάδας της Αρχής εκτός νοµού ή σε νησί πραγµατοποι-
είται µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής, µετά από
γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Απόσπαση υπαλλήλου από µια οργανική µονάδα της

Αρχής σε άλλη οργανική µονάδα της Αρχής εντός του ί-
διου νοµού ή του ίδιου νησιού πραγµατοποιείται µε µόνη
απόφαση του Διοικητή και για ορισµένο χρονικό διάστη-
µα.
Απόσπαση υπαλλήλου, είτε από µία οργανική µονάδα

της Αρχής σε άλλη εντός νοµού ή του ίδιου νησιού, στην
οποία δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις του ιδίου κλά-
δου, είτε από µια οργανική µονάδα της Αρχής σε µία άλ-
λη εκτός νοµού ή σε νησί, πραγµατοποιείται µε απόφαση
του Διοικητή της Αρχής µετά από γνώµη του αρµόδιου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου και για ορισµένο χρονικό διά-
στηµα.
Μετάταξη υπαλλήλου της Αρχής σε κενή θέση άλλου

κλάδου ή/και άλλης κατηγορίας ή/και άλλης ειδικότητας
διενεργείται µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής και µε-
τά από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου
για τον κλάδο ή την ειδικότητα, στην οποία µετατάσσε-
ται. 
Για λοιπά ζητήµατα υπηρεσιακών µεταβολών τοποθέ-

τησης, µετάθεσης, απόσπασης και µετάταξης εφαρµόζο-
νται, στο βαθµό που δεν αντίκεινται στον παρόντα νόµο,
οι διατάξεις του ν. 3528/2007, οι διατάξεις για το προσω-
πικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου και τυχόν ειδικότερες διατάξεις, ενώ η εξειδίκευση
και στάθµιση των επιµέρους κριτηρίων, όπως οι υπηρε-
σιακές ανάγκες, η εντοπιότητα και η εν γένει προσωπι-
κή, οικογενειακή και υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλ-
λήλου, η διαδικασία και κάθε λεπτοµέρεια εφαρµογής
καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητή, κατόπιν σύµφω-
νης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων µεταξύ της Αρ-

χής και του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλης Ανεξάρτη-
της Αρχής ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας κάθε µορφής ή
Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η απόσπαση σε πολιτικά γραφεία
της Κυβέρνησης, τη Βουλή και τα Κόµµατα, διενεργείται
µετά από γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων,
µε κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και των συ-
ναρµόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης. Το προσωπικό της Αρχής,
που δύναται να είναι αποσπασµένο, σύµφωνα µε το
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προηγούµενο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των οργανικών θέ-
σεων της Αρχής.
Οι αποσπάσεις υπαλλήλων της Αρχής είτε για υπηρε-

σία τους στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Οργανισµού Οικο-
νοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), είτε ως ε-
θνικών εµπειρογνωµόνων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή Διεθνών Οργανισµών, διενεργούνται µε κοινή
απόφαση του Διοικητή και του Υπουργού Οικονοµικών ή
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά τις κείµε-
νες διατάξεις.
Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής δεν εφαρµόζο-

νται για το προσωπικό της τα προεδρικά διατάγµατα
329/1995 (Α΄ 177), 344/1995 (Α΄ 183) και 216/1998 (Α΄
172 και Α΄222).

Άρθρο 26
Ρυθµίσεις θεµάτων επιλογής και αξιολόγησης 

προϊσταµένων της Αρχής

1. Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων επιπέδου Γενι-
κής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τµήµα-
τος της Αρχής, καθώς και οι υπεύθυνοι των Αυτοτελών
Γραφείων αυτής, επιλέγονται σύµφωνα µε τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ι-
σχύει, κατά το µέρος που δεν ρυθµίζεται διαφορετικά
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, µε τα τυπικά
προσόντα που προβλέπονται στον Οργανισµό της Αρ-
χής, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και µε τα κριτήρια επι-
λογής προϊσταµένων του άρθρου 85 του Υπαλληλικού
Κώδικα, όπως ισχύει, κατά το µέρος που δεν ρυθµίζεται
διαφορετικά στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
και κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται
στον Υπαλληλικό Κώδικα. Με απόφαση του Διοικητή που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθο-
ρίζεται η διαδικασία επιλογής προϊσταµένων και (υπευ-
θύνων) Αυτοτελών Γραφείων, τα αρµόδια συµβούλια α-
ξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, τα κριτήρια αξιολόγη-
σής τους, τα ειδικότερα θέµατα που διέπουν τη διαδικα-
σία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

2. α) Ως προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγο-
νται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής

Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή 
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυν-

σης για δύο (2) τουλάχιστον έτη ή
γγ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, κατέχουν βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο
τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο βαθµό αυτόν, ή 
δδ) κατέχουν το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο του-

λάχιστον επτά (7) έτη στο βαθµό αυτόν.
β) Ως προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιά-

µεσου (µεταξύ Διευθύνσεως και Τµήµατος) επιπέδου ορ-
γανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυν-

σης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή 
ββ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου

σπουδών και κατέχουν το βαθµό Α΄ ή
γγ) κατέχουν το βαθµό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά

τουλάχιστον για ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταµένου
Τµήµατος ή
δδ) κατέχουν τον βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο

τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθµό αυτόν. 
γ) Ως προϊστάµενοι Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου

οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθή-

κοντα προϊσταµένου Τµήµατος ή
ββ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, και κατέχουν το βαθµό Β΄ µε πλεονάζοντα
χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθµό αυτόν ή 
γγ) κατέχουν το βαθµό Α΄.
Για την επιλογή προϊσταµένων λαµβάνονται υπόψη

τέσσερις (4) οµάδες κριτηρίων:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσό-

ντων και προσόντων επαγγελµατικής κατάρτισης, 
β) µοριοδότηση βάσει εργασιακής εµπειρίας και άσκη-

σης καθηκόντων ευθύνης, 
γ) µοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και
δ) µοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
Για την τελική µοριοδότηση ο συνολικός αριθµός των

µορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται µε τον εξής
συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:
Α) Για τη θέση προϊσταµένου Τµήµατος µε συντελεστή

βαρύτητας: 
45% για την οµάδα κριτηρίων (α),
10% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
25% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
Β) Για τη θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης µε συντελε-

στή βαρύτητας:
40% για την οµάδα κριτηρίων (α),
10% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
30% για την οµάδα κριτηρίων (δ). 
Γ) Για τη θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης µε

συντελεστή βαρύτητας:
35% για την οµάδα κριτηρίων (α),
10% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
35% για την οµάδα κριτηρίων (δ). 

Άρθρο 27
Τοποθέτηση - Θητεία - Λήξη θητείας Προϊσταµένων

1. Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων επιπέδου Γενι-
κής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τµήµα-
τος των υπηρεσιών της Αρχής, καθώς και οι υπεύθυνοι
Αυτοτελών Γραφείων όλων των υπηρεσιών αυτής, επιλέ-
γονται και τοποθετούνται µε απόφαση του Διοικητή της
Αρχής, σε αντίστοιχες θέσεις, για θητεία ενός έτους που
µπορεί να ανανεώνεται έως και δύο (2) φορές, µέχρι τη
συµπλήρωση πλήρους θητείας τριών (3) ετών ή να διακό-
πτεται πριν τη λήξη της, µε όµοια απόφαση και κύριο κρι-
τήριο την επίτευξη των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτι-
κών στόχων.
Στους ανωτέρω προϊσταµένους και υπευθύνους παρέ-

χεται το δικαίωµα, µετά τη συµπλήρωση της πλήρους θη-
τείας τριών (3) ετών από την επιλογή και την τοποθέτη-
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σή τους, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ί-
δια θέση ευθύνης και για µία (1) ακόµη πλήρη θητεία. Ε-
φόσον επιλεχθούν και τοποθετηθούν στην ίδια θέση ευ-
θύνης για δεύτερη συνεχόµενη θητεία, δεν έχουν δικαί-
ωµα υποβολής νέας αίτησης υποψηφιότητας για τη θέση
αυτή, παρά µόνο µετά την παρέλευση τριών (3) ετών α-
πό τη λήξη της δεύτερης πλήρους θητείας τους. 

2. Με τον Οργανισµό της Αρχής καθορίζονται οι θέ-
σεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων και υπεύθυνων
αυτοτελών γραφείων της Αρχής, για τις οποίες δεν υ-
πάρχει δικαίωµα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας
για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα
για µία πλήρη θητεία, για δεύτερη συνεχόµενη θητεία. Οι
θέσεις αυτές καθορίζονται µε κύριο κριτήριο τη βαρύτη-
τα της θέσης στην επίτευξη των στόχων ελέγχου και βε-
βαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του
Κράτους, καθώς και στην καταπολέµηση του λαθρεµπο-
ρίου.

3. Ο Διοικητής δύναται να αποφασίζει την πρόωρη λή-
ξη της θητείας των προϊσταµένων, είτε λόγω µη εκπλή-
ρωσης των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
των οργανικών µονάδων στις οποίες προΐστανται, στο
πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης, είτε για σοβαρό λόγο
αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών
τους καθηκόντων, είτε κατόπιν απαλλαγής των προϊστα-
µένων από τα καθήκοντά τους για προσωπικούς λόγους. 

4. Με απόφαση του Διοικητή, ο προϊστάµενος παύεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν συ-
ντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) αν καταδικα-
σθεί τελεσιδίκως για τα αναφερόµενα αδικήµατα στην
περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Υ-
παλληλικού Κώδικα, β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα
πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή, γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική
συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) ή το δικαστήριο έχει α-
ποφασίσει συνδυασµό των δύο προηγούµενων ρυθµίσε-
ων, δ) αν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή του επιβληθεί
τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδή-
ποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποι-
νής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007).

5. Οι προϊστάµενοι έχουν δικαίωµα κατά τη διάρκεια
της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας
επιλογής σε κενή θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου ή να
αιτηθούν να µετακινηθούν και να τοποθετηθούν σε θέση
ευθύνης ίδιου επιπέδου για το υπόλοιπο της θητείας
τους, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν. Ο
Διοικητής, δύναται να µετακινεί τους προϊσταµένους σε
άλλη θέση ευθύνης του ιδίου επιπέδου, χωρίς σχετική
αίτησή τους, όταν επείγουσες και εξαιρετικές περιστά-
σεις το επιβάλουν.

6. Με απόφαση του Διοικητή, κατόπιν σύµφωνης γνώ-
µης του Συµβουλίου Διοίκησης, δύναται να εξειδικεύεται
η πολιτική της Αρχής σε ό,τι αφορά στην περιοδική ε-
ναλλαγή των προϊσταµένων, τη δυνατότητα ανανέωσης
της θητείας στην ίδια θέση ευθύνης και κάθε συναφές
θέµα, λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαιτερότητας των θέ-
σεων και των ειδικότερων συνθηκών. 

Άρθρο 28
Συστήµατα υπηρεσιακής εξέλιξης

1. Με αποφάσεις του Διοικητή, που δηµοσιεύονται

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύµφω-
νη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµη του Υ-
πουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, που διατυπώνεται εντός ενός (1) µηνός, η Αρχή δύ-
ναται να αναπτύσσει και εφαρµόζει µεθοδολογίες και ει-
δικότερα συστήµατα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγη-
σης του προσωπικού της στη βάση των περιγραµµάτων
θέσεων εργασίας και των τεθέντων ποιοτικών και ποσο-
τικών στόχων και να καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία
και τα όργανα ελέγχου της επίτευξης των στόχων, τα
κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων της Αρχής, τον
τρόπο, τη διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης αυτών και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του συνόλου
της διαδικασίας.

2. Με αποφάσεις του Διοικητή, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύµφω-
νη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµη του Υ-
πουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, που διατυπώνεται εντός ενός (1) µηνός, η Αρχή δύ-
ναται να αναπτύσσει και να εφαρµόζει µεθοδολογίες και
ειδικότερα συστήµατα προαγωγών και βαθµολογικής και
υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των υπηρεσιών
της, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας
που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώ-
δικα και κάθε άλλης διάταξης.
Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του πα-

ρόντος άρθρου, εφαρµόζονται για το προσωπικό της Αρ-
χής οι κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις, καθώς και
οι σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµο-
σίων Εσόδων.

Άρθρο 29
Μισθολογικό καθεστώς και επιπλέον ανταµοιβή

1. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, κατόπιν σύµ-
φωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης δύναται να
καθορίζεται, εντός των ορίων του προϋπολογισµού της
Αρχής και του εκάστοτε ΜΠΔΣ, ειδικό µισθολογικό καθε-
στώς του προσωπικού της Αρχής, στη βάση των περι-
γραµµάτων θέσεων εργασίας.

2. Ο Διοικητής, µε απόφασή του, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης, δύναται να αναπτύσ-
σει και εφαρµόζει µεθοδολογίες και ειδικότερο σύστηµα
επιπλέον ανταµοιβής (bonus) του προσωπικού της Αρ-
χής, στο πλαίσιο της αξιολόγησής του, λαµβάνοντας υ-
πόψη τη βαρύτητα της θέσης και το βαθµό ευθύνης τους
και εφόσον ο βαθµός επίτευξης των τεθέντων στόχων
της Αρχής υπερβαίνει το 100%.

Άρθρο 30
Υπηρεσιακά Συµβούλια, Ειδικές Επιτροπές 
Αξιολόγησης και λοιπά συλλογικά όργανα

1. Τα Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακά Συµβούλια, που έχουν
συσταθεί, συγκροτηθεί και λειτουργούν στη Γενική Γραµ-
µατεία Δηµοσίων Εσόδων, σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις, αποτελούν τα Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακά Συµβού-
λια της Αρχής.

2. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης που έχουν συ-
σταθεί, συγκροτηθεί και λειτουργούν στη Γενική Γραµµα-
τεία Δηµοσίων Εσόδων αποτελούν Ειδικές Επιτροπές Α-
ξιολόγησης της Αρχής και συγκροτούνται σύµφωνα µε
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώ-
δικα, περί των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης των Υ-
πουργείων και Ν.Π.Δ.Δ..
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3. Όπου για τη συµµετοχή προέδρων, συντονιστών,
µελών, εισηγητών ή γραµµατέων σε συλλογικό όργανο,
που µεταφέρθηκε στην Αρχή από τη Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων, απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η
κατοχή Α΄ ή Β΄ βαθµού, από την ηµεροµηνία ισχύος του
παρόντος, απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον Γ΄ ή Δ΄, α-
ντίστοιχα, βαθµού.

Άρθρο 31
Πειθαρχικά Συµβούλια

1. α) Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, η οποία δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστά-
ται και συγκροτείται το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Αρ-
χής, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα, περί των Πειθαρχικών Συµβουλίων
των Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ., µε αποκλειστική αρ-
µοδιότητα την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας σε
πρώτο βαθµό στους υπαλλήλους της Αρχής, πλην των α-
νώτατων υπαλλήλων της Αρχής για τους οποίους, το αρ-
µόδιο πειθαρχικό όργανο σε πρώτο και τελευταίο βαθµό
είναι το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρ-
θρου 146Α του ν. 3528/2007 (Α΄26). Με όµοια απόφαση
καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας αυτού,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ο Πρόεδρος, τα µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά και

ο γραµµατέας του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζονται
και αντικαθιστώνται µε απόφαση του Διοικητή της Αρ-
χής. 
β) Αρµόδιο πειθαρχικό όργανο για να κρίνει σε δεύτε-

ρο βαθµό το προσωπικό της Αρχής που υπάγεται στην
αρµοδιότητα του Πειθαρχικού Συµβουλίου αυτής και σε
πρώτο και δεύτερο βαθµό τους ανώτατους υπαλλήλους
της Αρχής, καθώς και σε κάθε περίπτωση που προβλέπε-
ται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις είναι το Δευ-
τεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του
ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Σε περίπτωση που κρίνονται υπάλληλοι της Αρχής,

στο ως άνω Πειθαρχικό Συµβούλιο συµµετέχει αντί του
µέλους που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 146 Α, ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυν-
σης της Αρχής που είναι αρµόδια για τα θέµατα του προ-
σωπικού αυτής, ο οποίος ορίζεται, µε αναπληρωτή του
άλλον προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής ή Δι-
εύθυνσης αυτής, µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής,
πριν από την έναρξη λειτουργίας του Συµβουλίου. 

2. α) Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του Προέ-
δρου και των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης, του Διοι-
κητή και του Εµπειρογνώµονα που απορρέουν από τον
παρόντα νόµο, τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιο-
δότηση αυτού και λοιπές, γενικές και ειδικές κείµενες
διατάξεις, τα ως άνω όργανα της Αρχής υπέχουν πει-
θαρχική ευθύνη. 
β) Συνιστάται στην Αρχή Ειδικό Πειθαρχικό Συµβούλιο,

το οποίο είναι αρµόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξου-
σίας στον Πρόεδρο και στα µέλη του Συµβουλίου Διοίκη-
σης, καθώς και στο Διοικητή και στον Εµπειρογνώµονα.
Το εν λόγω Συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευ-
ταίο βαθµό και συγκροτείται από έναν Σύµβουλο Επικρα-
τείας, έναν Αρεοπαγίτη και έναν Νοµικό Σύµβουλο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Καθήκοντα Προέ-
δρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών.
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση του
Διοικητή, υπάλληλος της Αρχής. Ο Πρόεδρος, τα µέλη

και ο γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθ-
µους αναπληρωτές. 
Ειδικά, τα µέλη του Συµβουλίου που είναι δικαστικοί

λειτουργοί, υποδεικνύονται µε απόφαση του Ανώτατου
Δικαστικού Συµβουλίου και ο Νοµικός Σύµβουλος από
τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ..
γ) Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Ειδικού Πειθαρχικού

Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµικών, η οποία εκδίδεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
δ) Η αµοιβή του Προέδρου, των µελών και του γραµ-

µατέα καθορίζεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. 
ε) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµ-

βουλίου Διοίκησης είναι δικαστικοί λειτουργοί, η υπόθε-
ση εκδικάζεται από τα όργανα που προβλέπονται στο
Σύνταγµα και στον Κώδικα Δικαστικών λειτουργών.
στ) Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Ειδικού

Πειθαρχικού Συµβουλίου κινεί ο Υπουργός Οικονοµικών.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
άρθρων 106 επ. του ν. 3528/2007 όπως ισχύει, επιφυλασ-
σοµένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος και της
ειδικής σχετικής νοµοθεσίας.
ζ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ε-

σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθο-
ρίζεται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Ειδικού
αυτού Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32
Απόρρητο - εχεµύθεια

Το Συµβούλιο Διοίκησης, ο Διοικητής, ο Εµπειρογνώ-
µονας και το προσωπικό της Αρχής, ανεξάρτητα από τη
σχέση εργασίας που έχει µε την Αρχή, καταλαµβάνονται
από τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου όπως ι-
σχύουν. 
Το φορολογικό απόρρητο καταλαµβάνει και οποιοδή-

ποτε τρίτο πρόσωπο, για τα ζητήµατα που τίθενται σε
γνώση του από τη διοίκηση ή το προσωπικό της Αρχής. 

Άρθρο 33
Ευθύνη

1. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου
Διοίκησης, ο Εµπειρογνώµονας και οι υπάλληλοι της Αρ-
χής, που παραβαίνουν εκ δόλου τα καθήκοντά και τις υ-
ποχρεώσεις, που καθορίζονται από τον παρόντα νόµο
και λοιπές, γενικές και ειδικές κείµενες διατάξεις, υπέ-
χουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική ευθύ-
νη. Ειδικά για τους υπαλλήλους της Αρχής για υπαίτια
πράξη ή παράλειψή τους εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007, όπως ισχύει. 

2. Την πειθαρχική δίωξη ασκεί: 
α) για τον Διοικητή, ο Υπουργός Οικονοµικών, 
β) για τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Υ-

πουργός Οικονοµικών,
γ) για τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης και τον Ε-

µπειρογνώµονα, ο Υπουργός Οικονοµικών,
δ) Για τους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων κάθε
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επιπέδου και τους υπαλλήλους της Αρχής εφαρµόζονται
αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως
ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της περίπτωσης
η΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή Φο-
ρέων, αποσπασµένων στην Αρχή, η πειθαρχική δίωξη α-
σκείται µε βάση τη διάταξη του άρθρου 118 παρ. 3 του
ν. 3528/2007.

4. Οι διατάξεις των περιπτώσεων ε΄και η΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) ε-
φαρµόζονται αναλόγως για τα µέλη του Συµβουλίου Δι-
οίκησης και τον Εµπειρογνώµονα.

Άρθρο 34
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής  

κατάστασης

Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου
Διοίκησης, καθώς και ο Εµπειρογνώµονας, εφόσον είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, υποχρεούνται σε δή-
λωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), ό-
πως εκάστοτε ισχύει, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας
τους όσο και για δύο (2) έτη µετά από τη λήξη της θητεί-
ας τους και υπόκεινται σε κατά προτεραιότητα έλεγχο α-
πό τη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποί-
ησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 

Άρθρο 35
Σύγκρουση συµφερόντων

1. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου
Διοίκησης και ο Εµπειρογνώµονας πρέπει να παρέχουν
εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων τους. Ιδιαίτερα οφείλουν να απέχουν από
κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συµµετοχή σε
λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώµης ή πρότασης εφό-
σον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντός τους
συνδέεται µε την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυ-
γοι ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία
µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρ-
του βαθµού, µε κάποιον από τους ενδιαφεροµένους, ή γ)
έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα
µε τους ενδιαφεροµένους.

2. Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να υπογράψουν
σύµφωνο εµπιστευτικότητας και δήλωση για τη µη ύπαρ-
ξη σύγκρουσης συµφερόντων προτού αναλάβουν τα κα-
θήκοντά τους.

3. Όταν οποιοδήποτε θέµα που άπτεται των ιδιωτικών
ή προσωπικών συµφερόντων του Διοικητή, του Προέ-
δρου ή άλλου µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης ή του
Εµπειρογνώµονα τεθεί ενώπιον του Συµβουλίου Διοίκη-
σης, το µέλος αυτό υποχρεούται να προβεί σε δήλωση
σχετικά µε το λόγο που επιβάλλει την αποχή του κατά
την έναρξη της συζήτησης, να µη συµµετάσχει στη συ-
ζήτηση και στη σχετική απόφαση και δεν προσµετράται
για τον υπολογισµό απαρτίας. Σε περίπτωση κωλύµατος
συµµετοχής περισσότερων του ενός µελών λόγω σύ-
γκρουσης συµφερόντων, το Συµβούλιο Διοίκησης βρί-
σκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόµιµα µε τα λοιπά, µη
κωλυόµενα, µέλη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατά-

ξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α΄ 45).

4. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής καθορίζο-
νται ειδικότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου για τη σύγκρουση συµφερόντων
του Διοικητή, του Προέδρου, των µελών του Συµβουλίου
Διοίκησης, του Εµπειρογνώµονα. Η παράβαση των δια-
τάξεων του παρόντος άρθρου και των σχετικών διατάξε-
ων του Κανονισµού Λειτουργίας της Αρχής συνιστά σο-
βαρό πειθαρχικό παράπτωµα.

Άρθρο 36
Δικαστική εκπροσώπηση

1. Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως α-
πό τον Διοικητή της και παρίσταται αυτοτελώς, εκπρο-
σωπώντας το Δηµόσιο, σε κάθε είδους δίκες που έχουν
ως αντικείµενο πράξεις ή παραλείψεις της ή τις έννοµες
σχέσεις που την αφορούν. Οι επιδόσεις των δικογράφων
στις δίκες αυτές γίνονται σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις προς τον Διοικητή, αντί του Υπουργού των Οικο-
νοµικών. Ειδικώς για την εκπροσώπηση και την επίδοση
των δικογράφων σε δίκες που αφορούν σε φορολογικές
εν γένει διαφορές και σε διαφορές που αναφύονται κατά
είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, εφαρµόζονται, κατά
περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περίπτωση
α΄, σε συνδυασµό προς το άρθρο 49 (παράγραφοι 2 και
4) και 219 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97) και 85 παρ. 1, εδάφιο πρώτο του
ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90). Η προβλεποµένη στο άρθρο 85
παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ν.δ. 356/1974 κοινοποίηση
στον Υπουργό Οικονοµικών γίνεται προς τον Διοικητή,
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ. 

2.α) Η εν γένει νοµική και δικαστική υποστήριξη των υ-
ποθέσεων της Αρχής και το γνωµοδοτικό έργο διεξάγε-
ται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού του (ν. 3086/
2002, Α΄ 324). Το Ειδικό Γραφείο Νοµικού Συµβούλου
Φορολογίας µετονοµάζεται σε Ειδικό Νοµικό Γραφείο
Δηµοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), αποτελεί υπηρεσιακή µονά-
δα του ΝΣΚ, λειτουργεί στην ΑΑΔΕ και διατηρεί τις καθ’
ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητές του, στις οποίες προ-
στίθενται και οι αρµοδιότητες που άπτονται των υποθέ-
σεων που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Α-
ΑΔΕ ή αφορούν σε έννοµες σχέσεις της και δεν εµπί-
πτουν στην κατά τόπο και καθ’ ύλην αρµοδιότητα άλλων
οργανικών µονάδων του ΝΣΚ. Για τις υποθέσεις εκτός
της καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητας του ΕΝΓΔΕ
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Οργανισµού του ΝΣΚ.
β) Η γραµµατεία του Ειδικού Νοµικού Γραφείου Δηµο-

σίων Εσόδων στελεχώνεται από υπαλλήλους της Αρχής,
µε απόφαση απόσπασης του Διοικητή της, η οποία καθο-
ρίζει τη χρονική της διάρκεια, καθώς και την παράταση,
διακοπή ή ανάκλησή της.

Άρθρο 37
Διαχείριση δεδοµένων και συστηµάτων

Με την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων, στην
Αρχή µεταφέρονται όλες οι αρµοδιότητες και οι πόροι
που αφορούν σε δεδοµένα και Πληροφοριακά Συστήµα-
τα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που
προβλέπονται:
α) στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 της υπο-
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παραγράφου Ε2 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/ 2012 (Α΄ 222),
β) στα άρθρα 63, 66 και 67 του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178),

όπως ισχύουν µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νό-
µου, 
γ) στις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων

Εσόδων, που εκδόθηκαν: αα) κατ’ εξουσιοδότηση του
δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5
του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 6 του
άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), της περίπτωσης δ΄
της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) και
ββ) σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 54 του π.δ.
111/2014 (Α΄ 178) και 
δ) στην αριθ. Δ6Α 1117082ΕΞ2013 (Β΄ 1779) απόφαση

του Υπουργού Οικονοµικών «Μεταφορά αρµοδιοτήτων,
προσωπικού και διαθέσιµων πόρων οργανικών µονάδων
της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραµµα-
τείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) στη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και καθορισµός οργανι-
κών θέσεων προσωπικού αυτής», όπως ισχύει.
Το λογισµικό εφαρµογών των Πληροφοριακών Συστη-

µάτων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που
άπτονται των αρµοδιοτήτων της Αρχής σχεδιάζεται και
αναπτύσσεται µόνο από την Αρχή και τίθενται σε παρα-
γωγική λειτουργία κατ’ εντολή της.
Η Αρχή έχει την αποκλειστική διαχείριση των δεδοµέ-

νων και του λογισµικού εφαρµογών των Πληροφοριακών
Συστηµάτων της και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησής της. Τα δεδοµένα που διαχειρίζεται η Αρχή
ανήκουν στο Υπουργείο Οικονοµικών. Οι διαδικασίες τή-
ρησης, πρόσβασης, διάθεσης, χορήγησης και δηµοσιο-
ποίησης των δεδοµένων διέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν. 4174/2013, Α΄ 170), του άρθρου 11 του Τελωνειακού
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), καθώς και από τις διατά-
ξεις περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Η Αρχή έχει την αποκλειστική διαχείριση των δικτυα-

κών τόπων που χρησιµοποιεί για την παροχή ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές της. Το
λογισµικό εφαρµογών των Πληροφοριακών συστηµά-
των, οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο-
ποιοδήποτε άλλο θέµα αρµοδιότητας της Αρχής που πα-
ρέχονται µέσω δικτυακών τόπων της Γενικής Γραµµατεί-
ας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστή-
ριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) ή άλλων υπηρεσιών µεταφέρο-
νται σε δικτυακούς τόπους της Αρχής το αργότερο µέχρι
τις 31.3.2017.
Οι πληροφορίες και τα δεδοµένα, ο πηγαίος και εκτε-

λέσιµος κώδικας του λογισµικού εφαρµογών των Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων, των δικτυακών τόπων και των
υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής, φι-
λοξενούνται, φυλάσσονται, εγκαθίστανται και λειτουρ-
γούν σε υπολογιστικές υποδοµές της Γενικής Γραµµα-
τείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υπο-
στήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονοµι-
κών, η οποία υποχρεούται να λαµβάνει τα κατάλληλα και
αναγκαία µέτρα για: (α) την αδιάλειπτη και αποτελεσµα-
τική λειτουργία των υπολογιστικών υποδοµών, (β) την α-
ποκλειστικά κατά λόγο αρµοδιότητας προσπέλαση και
πρόσβαση σύµφωνα µε την άδεια της αρµόδιας υπηρε-
σίας της Αρχής, (γ) την τήρηση των αντιγράφων ασφα-
λείας και (δ) την προστασία τους από κάθε παραβίαση,
καθώς και από σκόπιµη ή τυχαία απειλή.

Η Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. του Υπουργείου Οικονοµικών εγκα-
θιστά, διαχειρίζεται και παραµετροποιεί τις υπολογιστι-
κές υποδοµές τους (κεντρικές – περιφερειακές – δικτυα-
κές) και το συστηµικό λογισµικό (λειτουργικό σύστηµα –
πακέτα λογισµικού υπολογιστικής υποδοµής), µεριµνά
για την αδειοδότησή του και ευθύνεται έναντι της Αρχής
για οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων αυτών.
Προς το σκοπό καθορισµού της φορολογικής πολιτι-

κής και νοµοθεσίας, παρέχεται στην αρµόδια για τη φο-
ρολογική πολιτική και νοµοθεσία υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών και σε εξουσιοδοτηµένους υπαλλή-
λους της, απευθείας και απρόσκοπτη πρόσβαση στα συ-
γκεντρωτικά δεδοµένα που τηρούνται στο Σύστηµα Διοι-
κητικής Πληροφόρησης της Αρχής (Management
Information System - ΜΙS). Σε περίπτωση που απαιτού-
νται περαιτέρω ή διαφορετικά στοιχεία, αυτά χορηγού-
νται από την Αρχή κατά προτεραιότητα. Η Αρχή παρέχει
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και ανάλογη υποστήριξη
στη Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. στα δεδοµένα του MIS που δεν ά-
πτονται των αρµοδιοτήτων της Αρχής. 
Το πλαίσιο και η πολιτική ασφάλειας που εφαρµόζο-

νται σε όλες τις συνεργασίες, διαδικασίες και λειτουρ-
γίες της Αρχής καταρτίζονται και επικαιροποιούνται από
το Τµήµα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονοµικών. Για
εξειδικευµένα θέµατα αρµοδιότητας της Αρχής το πλαί-
σιο ασφάλειας και η εφαρµογή του συνδιαµορφώνονται
µεταξύ του Τµήµατος Ασφάλειας του Υπουργείου Οικο-
νοµικών και του Γραφείου Ασφάλειας της Αρχής το αρ-
γότερο εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου. 
Το Γραφείο Ασφάλειας της Αρχής ερευνά και διαχειρί-

ζεται περιστατικά παραβίασης ή απειλής της ασφάλειας
που σχετίζονται µε τα δεδοµένα και το λογισµικό εφαρ-
µογών, υποχρεούται να ενηµερώνει και να ενηµερώνεται
από το Τµήµα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονοµικών,
το οποίο συντάσσει την τελική αναφορά περιστατικού α-
σφάλειας και µεριµνά για την εφαρµογή της πολιτικής α-
σφάλειας του Υπουργείου Οικονοµικών στο πλαίσιο της
άσκησης των σχετικών αρµοδιοτήτων της Αρχής.
Το Τµήµα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονοµικών

ή/και η Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ., υποχρεούνται να παρέχουν στις
αρµόδιες υπηρεσίες της Αρχής όλες τις σχετικές πληρο-
φορίες και δεδοµένα, όπως αρχεία καταγραφής ή προ-
σβάσεων, που προκύπτουν από το συστηµικό λογισµικό
και απαιτούνται για τη διερεύνηση περιστατικών παρα-
βίασης κανόνων ασφαλείας ή τακτικού ή έκτακτου ελέγ-
χου τήρησης των κανόνων ασφαλείας.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 38
Προσωπικό της Αρχής

1. Οι υπηρετούντες προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και Διεύθυνσης και
Υποδιεύθυνσης των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθεί-
ας στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωµένων Υπη-
ρεσιών και των Ειδικών Δ.Ο.Υ., (ΦΑΕ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Κα-
τοίκων Εξωτερικού, Δ.Ο.Υ. Πλοίων, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης), καθώς και των Τελωνείων: Α΄ Εισαγω-
γών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, Διεθνή Αερολιµένα Αθη-
νών, Ε΄ Εισαγωγής Πειραιά και ΣΤ΄ Εξαγωγών-Εισαγω-
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γών Πειραιά, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους
στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες της Αρχής για το υ-
πόλοιπο της θητείας τους, εφόσον κριθούν κατάλληλοι
µετά από αξιολόγηση πριν την έναρξη λειτουργίας της
Αρχής, άλλως µεταφέρονται ως υπάλληλοι. Οι προϊστά-
µενοι που επιλέγονται και τοποθετούνται εντός του
2016, καθώς και οι προϊστάµενοι που δεν ανήκουν στην
κατηγορία του πρώτου εδαφίου, µεταφέρονται αυτοδί-
καια στις αντίστοιχες θέσεις της Αρχής για το υπόλοιπο
της θητείας τους, χωρίς προηγούµενη αξιολόγηση. 

2. Το προσωπικό µε σχέση δηµοσίου δικαίου, ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισµένου χρόνου ή µε σχέ-
ση έµµισθης εντολής, που υπηρετεί ή κατέχει οργανική
θέση κατά την προηγούµενη ηµεροµηνία της έναρξης
λειτουργίας της Αρχής στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια
σχέση εργασίας στις αντίστοιχες θέσεις της Αρχής, µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Το προσωπικό µε τις ως άνω σχέσεις εργασίας που µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχει µετακινηθεί
από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. σε άλλες υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµικών και αντιστρόφως, καταλαµβά-
νει οργανικές θέσεις από τις υφιστάµενες κενές οργανι-
κές θέσεις στις υπηρεσίες στις οποίες έχει µετακινηθεί.

3. Η Αρχή υπεισέρχεται σε κάθε στάδιο των εκκρεµών
διαδικασιών διορισµών και πάσης φύσεως υπηρεσιακών
µεταβολών της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να απαιτείται επανάληψή
τους, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.

4. Οι αποσπάσεις προσωπικού από και προς τη
Γ.Γ.Δ.Ε. διατηρούνται σε ισχύ και µετά την έναρξη λει-
τουργίας της Αρχής µέχρι τη λήξη τους. Η παράγραφος
7 του άρθρου 25 καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις πα-
ράτασης των αποσπάσεων.

5. Οι υπάλληλοι που θα αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι
ή ανεπαρκείς κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Αρ-
χής, µεταφέρονται από αυτήν. Η διαδικασία, ο τρόπος
και τα ειδικότερα ζητήµατα της µεταφοράς από την Αρ-
χή καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.

6. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής το προσωπι-
κό κατατάσσεται στα ίδια µισθολογικά κλιµάκια, σύµφω-
να µε τις κείµενες διατάξεις, διατηρεί το σύνολο των α-
ποδοχών του, συµπεριλαµβανοµένης της προσωπικής
διαφοράς, και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο συ-
νταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικου-
ρικής ασφάλισης και πρόνοιας, που είχε ως προσωπικό
της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονοµικών.

7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, για την ε-
πιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων οργανικών µονά-
δων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδι-
εύθυνσης και Τµήµατος των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., κα-
θώς και των υπεύθυνων Αυτοτελών Γραφείων όλων των
υπηρεσιών αυτής, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις
του άρθρου 26.

Άρθρο 39
Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια και 

Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης

1. Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια της Γ.Γ.Δ.Ε. λειτουργούν
ως Υπηρεσιακά Συµβούλια της Αρχής, εφόσον έχουν συ-
γκροτηθεί µετά την ισχύ του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

Οι εκκρεµείς, κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας
της Αρχής, υποθέσεις των υφιστάµενων Υπηρεσιακών
Συµβουλίων της Γ.Γ.Δ.Ε., αποτελούν υποθέσεις των Υ-
πηρεσιακών Συµβουλίων της Αρχής, εάν αφορούν σε
προσωπικό αυτής και εξετάζονται από αυτά, διαφορετι-
κά διαβιβάζονται εντός ενός (1) µηνός στο αρµόδιο για
τον υπάλληλο Υπηρεσιακό Συµβούλιο. 

2. Ως αρµόδια για τα πειθαρχικά θέµατα του προσωπι-
κού της Αρχής ορίζονται τα Α΄ και Β΄ κοινά Πειθαρχικά
Συµβούλια του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά λόγο αρ-
µοδιότητας, µέχρι την έναρξη λειτουργίας του Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου της Αρχής, το οποίο θα συσταθεί µε α-
πόφαση του Διοικητή αυτής, που δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 31 του παρόντος νόµου. 
Οι τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις στα υφιστάµενα Πει-

θαρχικά Συµβούλια του Υπουργείου Οικονοµικών που α-
φορούν σε πειθαρχικά θέµατα του προσωπικού της Αρ-
χής, µέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου Πειθαρχικού
Συµβουλίου αυτής, διαβιβάζονται σε αυτό, το αργότερο
µέσα σε ένα (1) µήνα από την συγκρότησή του και κρίνο-
νται από αυτό.
Οι τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις στο Δευτεροβάθµιο Πει-

θαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του Υπαλληλικού
Κώδικα που αφορούν σε πειθαρχικά θέµατα προσωπικού
της Γ.Γ.Δ.Ε. που υπηρετεί στην Αρχή συνεχίζουν να κρί-
νονται από αυτό, µε τη συγκρότηση που προβλέπεται
στο δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου β΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 31.

3. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης της Γ.Γ.Δ.Ε. λει-
τουργούν ως Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης της Αρ-
χής, εφόσον έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί µετά την ι-
σχύ του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). 
Οι τυχόν εκκρεµείς, κατά το χρόνο έναρξης της λει-

τουργίας της Αρχής, υποθέσεις των υφιστάµενων Ειδι-
κών Επιτροπών Αξιολόγησης της Γ.Γ.Δ.Ε., αποτελούν υ-
ποθέσεις των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης της Αρ-
χής, εάν αφορούν προσωπικό αυτής, διαφορετικά διαβι-
βάζονται εντός ενός (1) µηνός στην αρµόδια Ειδική Επι-
τροπή. 

Άρθρο 40
Οικονοµικά θέµατα

1. Μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Αρ-
χής και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δύο
(2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
οι αρµοδιότητες οικονοµικού ενδιαφέροντος που αφο-
ρούν την Αρχή και ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος από την Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονο-
µικών, εξακολουθούν να ασκούνται από αυτήν.

2. Ειδικά, για τον πρώτο προϋπολογισµό της Αρχής το
συνολικό ύψος των πιστώσεων της Αρχής που θα περι-
ληφθεί στο σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισµού για το έ-
τος 2017, δεν δύναται να είναι κατώτερο του 100% των
συνολικών πιστώσεων που προβλέπονται στον τρέχοντα
ψηφισθέντα ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό 2016 για τις
υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. 
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων της Αρχής για τα έ-

τη 2018 - 2019 που θα περιληφθεί στα αντίστοιχα ΜΠΔΣ
και σχέδια Κρατικού Προϋπολογισµού, δεν δύναται να
είναι κατώτερο του 100% των συνολικών πιστώσεων
που θα προβλέπονται στον ψηφισθέντα ετήσιο Κρατικό
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Προϋπολογισµό έτους 2017 για τις υπηρεσίες της Αρ-
χής, µε εξαίρεση την απόδοση οριζόντιων µέτρων.
Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυ-

νο η επίτευξη των στόχων του εκάστοτε ισχύοντος
ΜΠΔΣ για τη Γενική Κυβέρνηση και ταυτόχρονα να τηρη-
θούν τα ανωτέρω, αναζητούνται οι τυχόν αναγκαίες εξι-
σορροπητικές παρεµβάσεις στο σύνολο των προϋπολο-
γισµών και το ΜΠΔΣ της Γενικής Κυβέρνησης.

3. Εκκρεµείς διαδικασίες για τη σύναψη συµβάσεων
µίσθωσης που αφορούν σε υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. ή σε
εποπτευόµενους φορείς της, από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από
την Αρχή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί στέ-
γασης δηµοσίων υπηρεσιών.

4. Έργα προµηθειών που αφορούν σε Υπηρεσίες της
Γ.Γ.Δ.Ε. ή σε εποπτευόµενους φορείς της και είναι σε ε-
ξέλιξη υλοποιούµενα από άλλες Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών, από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος συνεχίζονται από την Αρχή, η οποία καθίσταται δι-
καιούχος των έργων. Η Αρχή συνεχίζει και ολοκληρώνει
τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των
έργων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί προµηθειών δια-
τάξεις. 

5. Η διοίκηση και διαχείριση υλικών και άυλων περιου-
σιακών στοιχείων του Δηµοσίου, τα οποία χρησιµοποιού-
νται στο πλαίσιο του σκοπού και για την εξυπηρέτηση
των αναγκών της Γ.Γ.Δ.Ε. κατά την έναρξη λειτουργίας
της Αρχής, αναλαµβάνεται εφεξής από την Αρχή. 
Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος περιου-

σιακά στοιχεία του Δηµοσίου που αφορούν σε κεντρικό
εξοπλισµό και συστηµικό λογισµικό πληροφορικής, κα-
θώς και η διαχείριση του περιφερειακού εξοπλισµού.

6. Οι συµβάσεις µίσθωσης που έχουν συναφθεί για λο-
γαριασµό των υπό στέγαση Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. συ-
νεχίζονται για λογαριασµό της Αρχής. Σε περιπτώσεις
που οι υπηρεσίες στεγάζονται σε δηµόσια ακίνητα παρα-
µένουν και λειτουργούν αυτοδίκαια σε αυτά.

Άρθρο 41
Λοιπές µεταβατικές διατάξεις

1. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ει-
δική Γραµµατεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπι-
κό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπι-
κό της Αρχής, που ασκούν τις αρµοδιότητες της Γ.Γ.Δ.Ε.
που µεταφέρθηκαν από το Σ.Δ.Ο.Ε., σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις των υποπεριπτώσεων β΄ και γ΄ της περίπτωσης 3
της Υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και της περίπτωσης 1 της
Υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (Α΄94).

2. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής:
α) Οι οργανικές µονάδες Κεντρικές, Ειδικές Αποκε-

ντρωµένες και Περιφερειακές, που υπάγονται στην
Γ.Γ.Δ.Ε., όπως καθορίζονται στις διατάξεις του π.δ.
111/2014 (Α΄ 178 και 25) και τα συλλογικά όργανα της
Γ.Γ.Δ.Ε. µεταφέρονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων και αποτελούν στο σύνολό τους υπηρεσίες και
συλλογικά όργανα της Αρχής.
β) Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται: 
αα) ο όρος «Φορολογική Διοίκηση» ή «Γενική Γραµµα-

τεία Δηµοσίων Εσόδων» και οι υπηρεσίες αυτής νοού-
νται η Αρχή και οι υπηρεσίες αυτής και

ββ) «Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων» ή «Γενι-
κός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Ε-
σόδων» νοούνται ο «Διοικητής» ή το «Συµβούλιο Διοίκη-
σης» της Αρχής, κατά λόγο αρµοδιότητας. Σε περίπτωση
αµφιβολίας, νοείται ο Διοικητής.

3. α) Οι αρµοδιότητες που έχουν περιέλθει ή θα πε-
ριέλθουν, µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, µε
διατάξεις νόµων ή µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονο-
µικών ή του καθ` ύλην αρµόδιου Αναπληρωτή Υπουργού
ή του Υφυπουργού Οικονοµικών στον Γενικό Γραµµατέα
της Γ.Γ.Δ.Ε., ισχύουν για τον Διοικητή της Αρχής, εκτός
αν ρυθµίζεται διαφορετικά µε τον παρόντα νόµο. 
β) Όλες οι πράξεις του Γενικού Γραµµατέα της

Γ.Γ.Δ.Ε., µε τις οποίες µεταβιβάσθηκαν αρµοδιότητες ή
ανατέθηκαν καθήκοντα ή παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση
υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων» σε όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. και ισχύουν, κατά την
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής, εξακολου-
θούν να ισχύουν ως αντίστοιχες πράξεις του Διοικητή ή
«Με Εντολή Διοικητή» για τα αντίστοιχα όργανα της Αρ-
χής µέχρι την ανάκληση ή την τροποποίησή τους, εκτός
και αν ρυθµίζεται διαφορετικά µε τον παρόντα νόµο ή α-
ντίκεινται στις διατάξεις αυτού. 
γ) Όλες οι κανονιστικές αποφάσεις και οι λοιπές πρά-

ξεις του Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και των λοιπών
οργάνων αυτής, που βρίσκονται σε ισχύ, κατά την έναρ-
ξη λειτουργίας της Αρχής εξακολουθούν να ισχύουν µέ-
χρι την έκδοση από τον Διοικητή ή από τα λοιπά αρµόδια
όργανα της Αρχής, των αντίστοιχων κανονιστικών απο-
φάσεων ή λοιπών πράξεων, που θα εκδοθούν κατ’ εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόµου.
δ) Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την

Γ.Γ.Δ.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής, ισχύουν
και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Αρχής, ανά-
λογα. 

4. Η Αρχή υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καµία
άλλη διατύπωση στα δικαιώµατα, στις απαιτήσεις, στις
υποχρεώσεις και στις πάσης φύσεως έννοµες σχέσεις
και στις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της καταργού-
µενης Γ.Γ.Δ.Ε. και συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς
να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για τη συνέχισή τους.

5. α) Τα φυσικά αρχεία των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.,
καθώς και τα φυσικά αρχεία των υποθέσεων που εκκρε-
µούν στα δικαστήρια µεταφέρονται αυτοδικαίως στην
Αρχή.
β) Τα ηλεκτρονικά αρχεία σε µεταφερόµενα µέσα απο-

θήκευσης των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και των υ-
ποθέσεων που εκκρεµούν στα δικαστήρια παραχωρού-
νται προς διαχείριση στην Αρχή από το Υπουργείο Οικο-
νοµικών.

6. Ο διορισµός των µελών του πρώτου Συµβουλίου Δι-
οίκησης της Αρχής θα πραγµατοποιηθεί τρείς µήνες πριν
από την έναρξη λειτουργίας αυτής. 
Το Συµβούλιο Διοίκησης κατά το διάστηµα αυτό θα πα-

ρέχει την απαραίτητη συνδροµή για την προετοιµασία
του Οργανισµού και των Εσωτερικών Κανονισµών της
Αρχής, οι οποίοι θα εκδοθούν αµέσως µετά από την έ-
ναρξη λειτουργίας της Αρχής. 

7. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συµβουλίου Διοίκη-
σης, µετά από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, αυτό
υποχρεούται να εγκρίνει τον Οργανισµό αυτής, ο οποίος
εκδίδεται µε απόφαση του Διοικητή της. Μέχρι την ηµε-
ροµηνία έναρξης ισχύος του Οργανισµού της Αρχής ι-
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σχύουν οι διατάξεις του π.δ. 111/2014, που αφορούν στη
Γ.Γ.Δ.Ε., οι οποίες καταργούνται από την ηµεροµηνία
αυτή. Τα άρθρα του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128), που αφορούν
σε συλλογικά όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. και βρίσκονται σε ι-
σχύ κατά την προηγούµενη ηµεροµηνία της έναρξης λει-
τουργίας της Αρχής ισχύουν και για αυτήν.

8. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α΄
178), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 13 του ν. 2346/1995 (Α΄ 220), καθώς και οι διατά-
ξεις της παρ.27 του άρθρου 5 του ν. 2324/1995 (Α΄ 211)
ισχύουν και για τη σύσταση των συλλογικών οργάνων
της Αρχής, τα οποία συνιστώνται µε αποφάσεις του Διοι-
κητή αυτής.

9. Οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν µόνο τα πιστοποιητικά και τις βε-
βαιώσεις, που περιλαµβάνονται σε αποφάσεις του Υ-
πουργού Οικονοµικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υ-
πουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση
Υπουργού, οι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη λειτουρ-
γίας της Αρχής. Μετά από την έναρξη λειτουργίας της
Αρχής, οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν µόνο τα πιστοποιητικά και τις
βεβαιώσεις, που περιλαµβάνονται σε αποφάσεις που εκ-
δίδει ο Διοικητής αυτής ή σε κοινές αποφάσεις του Διοι-
κητή και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

10. Εξαιρετικά, κατά την πρώτη λειτουργία της Αρχής,
Διοικητής αυτής ορίζεται ο υπηρετών, κατά την ηµερο-
µηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, Γενικός Γραµµατέ-
ας της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, για το υ-
πόλοιπο της θητείας του, η οποία ανανεώνεται για δύο
ακόµη έτη, µε µόνη απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης,
που λαµβάνεται δύο µήνες πριν από τη λήξη της. Σε πε-
ρίπτωση µη ανανέωσης, το Συµβούλιο Διοίκησης εκδίδει
ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µε πλειοψηφία των
2/3 του συνόλου των µελών του. Σε κάθε περίπτωση, µε-
τά την κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας ανανέωση,
η θητεία του Διοικητή µπορεί να ανανεωθεί µε τη διάρ-
κεια και τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 13.

11. Για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης και αποτελε-
σµατικής λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστηµάτων
της Αρχής και την προστασία των δεδοµένων της, µετα-
ξύ του Υπουργού Οικονοµικών και των Γενικών Γραµµα-
τέων της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. και της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών, υπογράφεται Συµφωνία Επιπέδου Εξυ-
πηρέτησης (Service Level Agreement – SLA). Στη Συµφω-
νία Επιπέδου Εξυπηρέτησης συµφωνούνται τα δικαιώµα-
τα και οι υποχρεώσεις των µερών µεταξύ άλλων για α)
την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, το επίπε-
δο διαθεσιµότητας των υποδοµών και την ποιότητα των
παρεχοµένων υπηρεσιών, β) τη διαδικασία εγκατάστα-
σης νέων Πληροφοριακών Συστηµάτων ή επικαιροποίη-
σης υπαρχόντων, γ) τη διαδικασία υποβολής αιτήµατος
µεταβολής των διατιθέµενων υπολογιστικών πόρων, δ)
τη διαδικασία εξυπηρέτησης αιτηµάτων εγκατάστασης ή
αναβάθµισης περιφερειακών υπολογιστικών υποδοµών,
ε) τους χρονικούς περιορισµούς ικανοποίησης αιτηµά-
των εξυπηρέτησης, στ) θέµατα φυσικής ασφάλειας και
ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστηµάτων και των
Δεδοµένων, ζ) θέµατα εξοπλισµού (hardware) και λογι-
σµικού (software), η) θέµατα διαθεσιµότητας ανθρωπί-
νων πόρων, θ) χωροταξικά ζητήµατα που προκύπτουν α-
πό την παρούσα εγκατάσταση υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.
στο κτήριο που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ., ι) θέµα-
τα διαχείρισης προµηθειών κεντρικού εξοπλισµού και
του συστηµικού λογισµικού πληροφορικής που απαιτεί-

ται για τη χρήση του, ή /και παροχής υπηρεσιών πληρο-
φορικής εφόσον αυτές ζητηθούν από την Αρχή, ια) θέ-
µατα διαχείρισης δεδοµένων, προκειµένου να διασφαλί-
ζεται το φορολογικό απόρρητο και ειδικότερα η ασφά-
λεια των συστηµάτων και των δεδοµένων, ιβ) θέµατα πα-
ροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, ιγ) θέµατα παροχής υπη-
ρεσιών υποστήριξης στους συναλλασσοµένους µέσω
σύγχρονων µεθόδων επικοινωνίας, εφόσον υπάρχει δια-
θεσιµότητα και µε την σύµφωνη γνώµη του Διοικητή της
Αρχής, ιδ) τις αµοιβαίες υποχρεώσεις των συµβαλλοµέ-
νων µερών και τις συνέπειες παραβίασης των όρων της
Συµφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης.
Η ως άνω Συµφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης υπογρά-

φεται έως 31.6.2016 και τίθεται σε εφαρµογή το αργότε-
ρο έως την 31.12.2016.

Άρθρο 42
Καταργούµενες διατάξεις

Από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής
καταργούνται οι διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε.2 της
παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 43

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν από 1η
Ιανουαρίου 2017, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά σε
επιµέρους διατάξεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 44
Ρυθµίσεις θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος

1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήµατος
σε εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα φυσικό ή νο-
µικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρο-
νικό διάστηµα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους του ο-
χήµατος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του ερ-
γοδότη µε τη µορφή της απόσβεσης περιλαµβανοµένων
των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων κα-
θώς και του σχετικού χρηµατοδοτικού κόστους που αντι-
στοιχεί στην αγορά του οχήµατος ή του µισθώµατος. Σε
περίπτωση που το κόστος είναι µηδενικό, η αγοραία αξία
της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις ε-
κατό (80%) της µέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τε-
λευταία τρία (3) έτη». 

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρ-
µόζονται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το φο-
ρολογικό έτος 2016 και επόµενα.

3. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/
2013 προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδηµα από ατοµι-
κή επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται
στην ασφάλιση του ΟΓΑ, µαζί µε εισόδηµα από αγροτική
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δραστηριότητα, υπολογίζεται η µείωση του φόρου που
προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά µόνον στο εισόδηµα
που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφό-
σον, µαζί µε τα εισοδήµατα του προηγούµενου εδαφίου
αποκτάται και εισόδηµα από µισθωτή εργασία ή συντά-
ξεις, η µείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί
στο µέρος του εισοδήµατος που προέρχεται από µισθω-
τή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστη-
ριότητα.»
β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/

2013 (Α΄167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Η µείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για

τους ασκούντες αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα
εφαρµόζεται µόνο για τους κατ’ επάγγελµα αγρότες, ό-
πως αυτοί ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.»
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρ-

µογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το φορολο-
γικό έτος 2016 και επόµενα.

4. Η παρ. 11 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων έχουν
εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το
φορολογικό έτος 2016 και επόµενα, ενώ η παρακράτηση
του φόρου και της εισφοράς από τους µισθούς και τις
συντάξεις µε τις νέες κλίµακες αρχίζει να πραγµατοποι-
είται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου. Ειδικά, οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρ-
θρου αυτού έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που α-
ποκτώνται από την 1.1.2017 και µετά.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 45
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων

Χαρτοφυλακίου (άρθρο 39 ν. 3371/2005)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 (Α΄178)
καταργείται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρε-
ούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου
ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ι-
σχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανό-
µενου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται
επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου των επενδύσεων τους,
πλέον διαθεσίµων σε τρέχουσες τιµές. Σε περίπτωση µε-
ταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα
βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη η-
µέρα του επόµενου της µεταβολής µήνα. Ο οφειλόµενος
φόρος κάθε εξαµήνου δεν µπορεί να είναι µικρότερος
του 0,375% του εξαµηνιαίου µέσου όρου των επενδύσε-
ών τους, πλέον των διαθεσίµων, σε τρέχουσες τιµές. Ο
φόρος αποδίδεται στην αρµόδια φορολογική αρχή µέσα
στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανου-
αρίου του επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµό. Με
την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογι-
κή υποχρέωση της εταιρείας και των µετόχων της. Οι
διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) εφαρµόζονται ανα-
λόγως και για το φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατά-
ξεις της παραγράφου αυτής.» 

Άρθρο 46
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων

σε Ακίνητη Περιουσία (άρθρο 31 ν. 2778/1999)

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν. 2778/1999 (Α΄295) µετά τη λέξη «εξωτερικού,» προ-
στίθεται η φράσης «πλην µερισµάτων ηµεδαπής,».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υ-
ποχρεούνται σε καταβολή φόρου ο συντελεστής του ο-
ποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστο-
τε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανοµέ-
νου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται επί
του µέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των δια-
θεσίµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως απεικονίζονται
στους εξαµηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπο-
νται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος
νόµου. Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφο-
ράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου ι-
σχύει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου της µεταβο-
λής µήνα. Ο οφειλόµενος φόρος κάθε εξαµήνου δεν
µπορεί να είναι µικρότερος του 0,375% του µέσου όρου
των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίµων, σε τρέ-
χουσες τιµές, όπως απεικονίζονται στους εξαµηνιαίους
πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου. Ο φόρος α-
ποδίδεται στην αρµόδια φορολογική αρχή µέσα στο
πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα που ακολουθεί το χρο-
νικό διάστηµα που αφορούν οι εξαµηνιαίοι πίνακες επεν-
δύσεων. Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέ-
ντων µερισµάτων, ο φόρος αυτός συµψηφίζεται µε το
φόρο που προκύπτει από τη δήλωση που υποβάλλεται α-
πό την Εταιρεία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ε-
ντός του µηνός Ιουλίου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο µε-
ταφέρεται για συµψηφισµό µε επόµενες δηλώσεις. Με
την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογι-
κή υποχρέωση της εταιρείας και των µετόχων της. Οι
διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) εφαρµόζονται ανά-
λογα και για τον φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατά-
ξεις της παραγράφου αυτής. Για τα διανεµόµενα µερί-
σµατα στους µετόχους της εταιρείας δεν έχουν εφαρµο-
γή οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013.
Κατά τον υπολογισµό του παραπάνω φόρου δε λαµβάνο-
νται υπόψη τα ακίνητα που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα
θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ, εταιρείες του άρθρου 22 παρά-
γραφος 3 περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του παρόντος νόµου, ε-
φόσον αυτά αναγράφονται διακεκριµένα στις καταστά-
σεις επενδύσεών τους.»

3. Η παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«7. Η υπεραξία από τη µεταβίβαση µετοχών των εται-
ρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσεται
από τον φόρο εισοδήµατος.»

Άρθρο 47
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τα Αµοιβαία Κεφάλαια 

Ακινήτων (άρθρο 20 ν. 2778/1999)

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 2778/1999 (Α΄295) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου ό-
ρου του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου,
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λογίζεται καθηµερινά, δεν µπορεί να είναι µικρότερος
του 0,375% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ε-
νεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου και αποδίδεται
στην αρµόδια φορολογική αρχή µέσα στο πρώτο δεκα-
πενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επό-
µενου εξαµήνου από τον υπολογισµό του.»

2. Στο άρθρο 20 του ν. 2778/1999 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής: 

«5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) εφαρµόζο-
νται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται µε βάση
τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 48
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τους ΟΣΕΚΑ 

(άρθρο 103 ν. 4099/2012)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250)
καταργείται.

2. Πριν από το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρ-
θρου 103 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Ο οφειλόµενος φόρος κάθε εξαµήνου δεν µπορεί να
είναι µικρότερος:
α) του 0,025% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθα-

ρού ενεργητικού προκειµένου για ΟΣΕΚΑ χρηµαταγο-
ράς, 
β) του 0,175% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθα-

ρού ενεργητικού προκειµένου για οµολογιακούς ΟΣΕΚΑ, 
γ) του 0,25% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθα-

ρού ενεργητικού προκειµένου για µικτούς ΟΣΕΚΑ,
δ) του 0,375% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθα-

ρού ενεργητικού προκειµένου για µετοχικούς και λοι-
πούς ΟΣΕΚΑ.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.4099/2012 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«4. Από τον φόρο που οφείλεται µε βάση τη δήλωση
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν τα
ακόλουθα ποσά: 
α) τυχόν φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε

στην αλλοδαπή, β) τυχόν φόρος που αναλογεί, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 και έχει καταβληθεί από άλλους Ο-
ΣΕΚΑ ή άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων
στα µερίδια των οποίων έχει επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ.
Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο εκ των ανωτέρω περιπτώ-

σεων µεταφέρεται για έκπτωση εκ του φόρου που οφεί-
λεται µε τις επόµενες δηλώσεις.»

4. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 103
του ν. 4099/2012, η φράση «της παρ. 1 του άρθρου 54 και
της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν.2238/1994» αντικαθί-
σταται µε τη φράση «των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/
2013».

5. Στο άρθρο 103 του ν. 4099/2012 προστίθεται παρά-
γραφος 8 ως εξής: 

«8. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) εφαρµόζο-
νται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται µε βάση
τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 49

Οι διατάξεις των άρθρων 45 έως 48 ισχύουν από
1.1.2016 και µετά.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)

Άρθρο 50
Τροποποιήσεις διατάξεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας

Ακινήτων

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 της Ενότητας Β΄ του άρ-
θρου 4 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και
προσδιορίζεται συντελεστής φόρου µε βάση τη µοναδι-
αία αξία του οικοπέδου, σύµφωνα µε τον πίνακα που α-
κολουθεί:

Μοναδιαία αξία (€/µ2) Φ.Ζ. Συντελεστής φόρου (€/µ2)
0,01 - 2,00 01 0,0037
2,01 - 4,00 02 0,0075
4,01 - 6,00 03 0,0125
6,01 - 10,00 04 0,0185
10,01 - 14,00 05 0,0285
14,01 - 20,00 06 0,0375
20,01 - 50,00 07 0,0750
50,01 - 75,00 08 0,1490
75,01 - 100,00 09 0,1850
100,01 - 150,00 10 0,2470
150,01 - 200,00 11 0,3700
200,01 - 300,00 12 0,5550
300,01 - 400,00 13 0,7400
400,01 - 500,00 14 0,9900
500,01 - 600,00 15 1,2500
600,01 - 700,00 16 1,6000
700,01 - 800,00 17 1,8500
800,01 - 900,00 18 2,0950
900,01 - 1.000,00 19 2,3500
1.000,01 - 1.500,00 20 3,1000
1.500,01 - 2.000,00 21 3,7000
2.000,01 - 3.000,00 22 4,9500
3.000,01 - 4.000,00 23 7,4000
4.000,01 - 5.000,00 24 9,2500
5.000,01 + 25 11,2500»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συµπληρωµατικός φό-
ρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των
δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύµφωνα
µε τα κλιµάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πί-
νακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 - 200.000 0,0%
200.000,01 - 250.000 0,10%
250.000,01 - 300.000 0,15%
300.000,01 - 400.000 0,30%
400.000,01 - 500.000 0,50%
500.000,01 - 600.000 0,60%
600.000,01 - 700.000 0,80%
700.000,01 - 800.000 0,90%
800.000,01 - 900.000 1,00%
900.000,01 - 1.000.000 1,05%
1.000.000,01 - 2.000.000 1,10%
Υπερβάλλον 1,15%
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Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολο-
γίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των κτιρίων που είναι
προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ε-
τών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά δια-
τηρητέα µνηµεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν
αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οι-
κοπέδων στα οποία βρίσκονται.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Για κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ο συ-
µπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και υπολογίζεται
στην αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 1 µε συντελεστή πέντε και µισό τοις χιλίοις (5,5‰).
Ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα τα οποία ι-
διοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση
κάθε είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ανεξαρτή-
τως αντικειµένου εργασιών, υπολογίζεται µε συντελε-
στή ένα τοις χιλίοις (1‰). Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα
Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται
στις περιπτώσεις β΄, δ’, ε`, στ΄ και ζ’ του άρθρου 3 του
παρόντος και τις Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων σε Α-
κίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999, ο συ-
µπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται µε συντελεστή
τρία και µισό τοις χιλίοις (3,5‰) για τα ακίνητα τα οποία
δεν ιδιοχρησιµοποιούν.
Για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

δεν συµπεριλαµβάνεται:
α) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα των νοµικών

προσώπων και νοµικών οντοτήτων που απαλλάσσονται
και κατά το µέρος της οριζόµενης απαλλαγής σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και
β) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα που εµπίπτουν

στο πεδίο εφαρµογής των περιπτώσεων δ΄ της παρα-
γράφου Β.1 και η΄ της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4
του παρόντος.»

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 ισχύουν από
1.1.2016.

Άρθρο 51
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
(Α΄ 312) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχεί-
ων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόµενων, που υποβλή-
θηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 µέχρι και
την 29.7.2016, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιµο
του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) ή το πρόστιµο
του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) κατά περίπτω-
ση.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

Άρθρο 52
Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 

«Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 2859/2000 (Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας
(ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη
φορολογητέα αξία.»

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύ-
ουν από 1.6.2016. 

3. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000
προστίθεται παρ. 6Α ως εξής:

«6Α. Η µείωση των συντελεστών των παραγράφων 4,
5 και 6 δεν ισχύει για τα νησιά Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πά-
ρο, Ρόδο, Σκιάθο από 1.10.2015 και για τα νησιά Σύρο,
Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο,
Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο από 1.6.2016.».

Άρθρο 53
Φόρος διαµονής

1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δηµοσίου, µε την ονο-
µασία «Φόρος Διαµονής» σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου. 
Ο φόρος διαµονής επιβάλλεται ανά ηµερήσια χρήση

του δωµατίου, σουίτας, διαµερίσµατος ή ενιαίας κατοι-
κίας:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα της υποπερί-

πτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 4276/2014 (Α΄155), ως ακολούθως:

1-2 αστέρων 0,50 € 
3 αστέρων 1,50 € 
4 αστέρων 3,00 € 
5 αστέρων 4,00 € 

και 
β. Σε ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια – διαµερί-

σµατα της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ως ακολούθως:

1-2 κλειδιά 0,25 €
3 κλειδιών 0,50 € 
4 κλειδιών 1,00 € 
2. Ο φόρος διαµονής επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις

της προηγούµενης παραγράφου κατά την έκδοση, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του φορολογικού στοι-
χείου, και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση µε µηνι-
αίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται µέχρι την τελευ-
ταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από αυτόν της
έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου. Φόρος διαµονής
δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρε-
σιών διαµονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

3. Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013
(Α΄170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Φόρος Δια-
µονής».

4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δή-
λωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος και
η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρ-
θρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την
1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από
την ηµεροµηνία αυτή και µετά.

Άρθρο 54
Τέλος στη συνδροµητική τηλεόραση

1. Επιβάλλεται αναλογικό τέλος υπέρ του Δηµοσίου,
µε την ονοµασία «τέλος στη συνδροµητική τηλεόραση»,
το οποίο βαρύνει τους συνδροµητές των επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης.
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Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε µηνιαίου λογαρια-
σµού κάθε σύνδεσης σε συνδροµητική τηλεόραση και υ-
πολογίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του
συνολικού µηνιαίου λογαριασµού, περιλαµβανοµένου
και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχεί-
ρησης, προ του φόρου προστιθέµενης αξίας.
Εάν ο λογαριασµός εκδίδεται για περισσότερους µή-

νες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι µήνες. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαρια-
σµός επιµερίζεται σε ίσα µέρη, ανάλογα των µηνών για
τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύ-
πτει διαφορετικός επιµερισµός.
Το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής

υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης και αποδίδεται
στη Φορολογική Διοίκηση µε µηνιαίες δηλώσεις που υ-
ποβάλλονται µέχρι το τέλος του µεθεπόµενου µήνα από
την έκδοση κάθε λογαριασµού, ανεξάρτητα από τον
χρόνο εξόφλησης του λογαριασµού.

2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισµένων προσώπων
δεν καταλαµβάνουν το τέλος στη συνδροµητική τηλεό-
ραση.

3. Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013
(Α΄170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Τέλος στη
συνδροµητική τηλεόραση».

4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δή-
λωσης απόδοσης του τέλους, ο χρόνος και η διαδικασία
επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ι-
σχύουν από 1.6.2016 και καταλαµβάνουν λογαριασµούς
που εκδίδονται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.

Άρθρο 55
Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας

1. Επιβάλλεται αναλογικό τέλος υπέρ του Δηµοσίου,
µε την ονοµασία «τέλος συνδροµητών σταθερής τηλε-
φωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδροµητές των επι-
χειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.
Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε µηνιαίου λογαρια-

σµού κάθε σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας µε πρόσβα-
ση σε υπηρεσίες φωνής ή/και ευρυζωνικής πρόσβασης
(internet) και υπολογίζεται ως ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί του συνολικού µηνιαίου λογαριασµού, περιλαµ-
βανοµένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υ-
πέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέµενης α-
ξίας.
Εάν ο λογαριασµός εκδίδεται για περισσότερους µή-

νες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι µήνες. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαρια-
σµός επιµερίζεται σε ίσα µέρη, ανάλογα των µηνών για
τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύ-
πτει διαφορετικός επιµερισµός.
Το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής

υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας από τους συνδροµη-
τές και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση µε µηνιαίες
δηλώσεις που υποβάλλονται µέχρι το τέλος του µεθεπό-
µενου µήνα από την έκδοση κάθε λογαριασµού, ανεξάρ-
τητα από τον χρόνο εξόφλησης του λογαριασµού.

2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισµένων προσώπων
δεν καταλαµβάνουν το τέλος συνδροµητών σταθερής

τηλεφωνίας.
3. Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013

(Α΄170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Τέλος συν-
δροµητών σταθερής τηλεφωνίας».

4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δή-
λωσης απόδοσης του τέλους, ο χρόνος και η διαδικασία
επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ι-
σχύουν από 1.7.2017 και καταλαµβάνουν λογαριασµούς
που εκδίδονται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.

Άρθρο 56
Ρυθµίσεις επί των τυχερών παιγνίων

1. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 5
του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄180) αντικαθίστανται
ως εξής:

«5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συµµετοχή του Ελλη-
νικού Δηµοσίου στα έσοδα καθορίζεται και κλιµακωτά
διαµορφώνεται ως εξής: 
α) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί µικτού κέρ-

δους µέχρι ποσού εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000)
ευρώ. 
β) Ποσοστό τριάντα δύο και µισό τοις εκατό (32,5%) ε-

πί µικτού κέρδους για το υπερβαίνον τµήµα από εκατό ε-
κατοµµύρια και ένα (100.000.001) ευρώ έως και διακόσια
εκατοµµύρια (200.000.000) ευρώ. 
γ) Ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί µικτού

κέρδους για το υπερβαίνον τµήµα από διακόσια εκατοµ-
µύρια και ένα (200.000.001) ευρώ και πάνω. 
Τα ως άνω ετήσια ποσά µικτού κέρδους προέρχονται

από την εκµετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου
της άδειας. 
Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δηµόσιο εντός δεκαέ-

ξι (16) ηµερών από το τέλος του ηµερολογιακού µήνα
που αφορούν.»

2. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1 Ιανου-
αρίου 2016. Για έσοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί από
1.1.2016 έως και το τέλος του προηγούµενου µήνα από
τον µήνα δηµοσίευσης του παρόντος, η καταβολή πραγ-
µατοποιείται εµπρόθεσµα εντός δεκαέξι (16) ηµερών α-
πό το τέλος του ηµερολογιακού µήνα δηµοσίευσης του
παρόντος. 

Άρθρο 57
Κατάργηση φόρου επί του ζύθου

Οι διατάξεις του άρθρου 39 του β.δ. της 24/9-
20/10/1958 (Α΄ 171) και της περ. 14 της Υποπαραγράφου
Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) καταργού-
νται. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 58
Προσθήκη άρθρου 53Α στο ν. 2960/2001 

«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265)

1. Μετά το άρθρο 53 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελω-
νειακός Κώδικας» προστίθεται άρθρο 53Α, ως εξής:
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«Άρθρο 53Α
Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης-Βάση Υπολογισµού και
Συντελεστές Φόρου-Βεβαίωση και Είσπραξη του Φόρου

1. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόµενα
από τρίτες χώρες, προερχόµενα από άλλα Κράτη-Μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόµενα προϊ-
όντα, ως ακολούθως:
α) Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα

ηλεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασµένης Ονο-
µατολογίας 85437090 ή σε ειδικούς περιέκτες επανα-
πλήρωσης ή φιαλίδια µίας χρήσης που προορίζονται να
ενσωµατωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα
οποία κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο. 38249092. Οι συ-
σκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου του κωδικού Σ.Ο.
85437090 δεν υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης, εφό-
σον αποτελούνται µόνο από την εξωτερική συσκευή και
δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται µέσω αυ-
τής.
β) Στον καβουρδισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901

21 00 και 0901 22 00.
γ) Στον µη καβουρδισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο.

0901 11 00 και 0901 12 00.
δ) Στο στιγµιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00.
ε) Στα παρασκευάσµατα µε βάση τα εκχυλίσµατα, απο-

στάγµατα ή συµπυκνώµατα του καφέ ή µε βάση τον κα-
φέ των κωδικών Σ.Ο. EX 2101 12 92 και 2101 12 98. 

2. Οι συντελεστές φόρου κατανάλωσης που επιβάλλο-
νται στα προϊόντα της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για τα προϊόντα της περίπτωσης α΄, δέκα λεπτά

(0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος.
β) Για τα προϊόντα της περίπτωσης β΄, τρία (3) ευρώ α-

νά κιλό καθαρού βάρους.
γ) Για τα προϊόντα της περίπτωσης γ΄, δύο (2) ευρώ α-

νά κιλό καθαρού βάρους.
δ) Για τα προϊόντα της περίπτωσης δ΄, τέσσερα (4) ευ-

ρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
ε) Για τα προϊόντα της περίπτωσης ε΄, τέσσερα (4) ευ-

ρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό
προϊόν. 

3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου:
α) ως «ηλεκτρονικό τσιγάρο» ορίζεται το προϊόν, το ο-

ποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κατανάλωση ατµού
µε επιστόµιο ή στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συµπε-
ριλαµβανοµένου του περιέκτη, του δοχείου και της συ-
σκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο. Τα ηλεκτρονικά τσιγά-
ρα µπορούν να είναι είτε επαναπληρώσιµα µέσω περιέ-
κτη επαναπλήρωσης και δοχείου είτε επαναπληρώσιµα
µε περιέκτες µίας χρήσης. 
β) Ως «περιέκτης επαναπλήρωσης» ορίζεται το δοχείο

που περιέχει υγρό, το οποίο µπορεί να επαναχρησιµο-
ποιηθεί για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. 
γ) Ως «παραγωγή καφέ», δεν νοείται η φρύξη (κα-

βούρντισµα), η άλεση και η συσκευασία του τελικού
προϊόντος.
δ) Ως «εγκεκριµένος αποθηκευτής προϊόντων φόρου

κατανάλωσης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρα-
λαµβάνει, κατέχει ή αποστέλλει κατά την άσκηση του ε-
παγγέλµατός του υποκείµενα σε φόρο κατανάλωσης
προϊόντα τα οποία τελούν σε καθεστώς φορολογικής α-
ποθήκης.

4. Τα προϊόντα της παραγράφου 1 τα οποία παράγο-
νται εγχωρίως ή παραλαµβάνονται από άλλα κράτη-µέλη

στο εσωτερικό της χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα
και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, δύνανται να τί-
θενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το
χρονικό διάστηµα που παραµένουν στο καθεστώς αυτό
τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλω-
σης και του Φ.Π.Α..

5. Οι διατάξεις του άρθρου 56 του παρόντος νόµου, α-
ναφορικά µε το απαιτητό του φόρου κατά το χρόνο θέ-
σης σε ανάλωση και οι διατάξεις του άρθρου 109 του ιδί-
ου νόµου αναφορικά µε τη διαδικασία και τις διατυπώ-
σεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου εφαρµόζο-
νται κατ΄ αναλογία και στα προϊόντα του παρόντος άρ-
θρου.

6. Η υποχρέωση καταβολής του φόρου κατανάλωσης
που επιβάλλεται στα προϊόντα της παραγράφου 1, στην
περίπτωση παραλαβής των προϊόντων αυτών από άλλα
κράτη-µέλη γεννάται κατά την παραλαβή τους στο εσω-
τερικό της χώρας.

7. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι κατά
περίπτωση:
α) το πρόσωπο που εισάγει από τρίτη χώρα τα ανωτέ-

ρω προϊόντα, 
β) το πρόσωπο που αποκτά από άλλο κράτος-µέλος

της Ε.Ε. τα ανωτέρω προϊόντα,
γ) το πρόσωπο που παράγει εγχωρίως τα ανωτέρω

προϊόντα, εκτός καθεστώτος αναστολής,
δ) ο εγκεκριµένος αποθηκευτής των προϊόντων αυτών.
8. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης

που επιβάλλεται στα προϊόντα της παραγράφου 1 ενερ-
γείται από την αρµόδια αρχή, ως κατωτέρω:
α) ως προς την εισαγωγή, κατά την ίδια χρονική στιγµή

που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασµοφο-
ρολογικές επιβαρύνσεις. 
β) Ως προς την απόκτηση από άλλο κράτος-µέλος, το

αργότερο εντός 10 ηµερών από τη γένεση της υποχρέω-
σης, εκτός εάν τα προϊόντα τεθούν άµεσα σε καθεστώς
φορολογικής αποθήκης της παραγράφου 4 του παρό-
ντος άρθρου.
γ) Ως προς την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων αυ-

τών, εκτός καθεστώτος αναστολής, το αργότερο εντός
10 ηµερών από τη γένεση της υποχρέωσης.
δ) Ως προς την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, ή-

τοι από το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επι-
βαρύνσεων, το αργότερο µέχρι τις 25 του επόµενου µή-
να από το µήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής.

9. Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊό-
ντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονι-
κή στιγµή, ο αναλογών Φ.Π.Α.. Η φορολογητέα αξία δια-
µορφώνεται µε βάση τα άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/
2000 (Α΄ 248). Οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές των προϊό-
ντων του παρόντος άρθρου ασκούν το δικαίωµα έκπτω-
σης του ΦΠΑ των εισροών τους µε την υποβολή του προ-
βλεπόµενου παραστατικού στην αρµόδια τελωνειακή αρ-
χή. 

10. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ά-
δειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριµένου αποθη-
κευτή των ανωτέρω προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής
του Φόρου Κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγ-
χος των προϊόντων του παρόντος άρθρου, καθώς και οι
λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων των
προηγουµένων παραγράφων.»

2. Η ισχύς της προηγούµενης παραγράφου αρχίζει α-
πό 1.1.2017.
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Άρθρο 59
Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 120, 121, 123,
126 και 141 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός

Κώδικας» και του άρθρου 17 του ν. 3833/2010

1. Προστίθεται περίπτωση κ΄ στο άρθρο 120 του
ν. 2960/2001 (Α΄ 265), ως εξής: 

«κ) «Λιανική τιµή πώλησης προ φόρων για τη διαµόρ-
φωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέ-
λους ταξινόµησης»: η ανώτατη προτεινόµενη τιµή πώλη-
σης, χωρίς ΦΠΑ, από τον κατασκευαστή, προκειµένου
για εγχωρίως παραγόµενα οχήµατα ή από τον εισαγω-
γέα/επίσηµο αντιπρόσωπο, προκειµένου για εισαγόµενα
και ενδοκοινοτικώς αποκτούµενα οχήµατα, όπως αυτή
προκύπτει από τους υποβαλλόµενους τιµοκαταλόγους
στην αρµόδια Τελωνειακή Αρχή. Στην εν λόγω τιµή, η ο-
ποία ισχύει από την ηµεροµηνία υποβολής του τιµοκατα-
λόγου, συµπεριλαµβάνεται η αξία του πρόσθετου εξο-
πλισµού, καθώς και η αξία ειδικών εκδόσεων του οχήµα-
τος και κάθε είδους διαµορφωτικό της τιµής πώλησης
κόστος. Οι λιανικές τιµές πώλησης προ φόρων κατά µάρ-
κα, µοντέλο, παραλλαγή και έκδοση των οχηµάτων δη-
µοσιεύονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στο
διαδίκτυο.» 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 αντικαθί-
σταται, ως εξής:

«2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της προη-
γούµενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία µέχρι και

14.000 ευρώ, 4%.
β) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία άνω των

14.000 ευρώ και µέχρι 17.000 ευρώ, 8%.
γ) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία άνω των

17.000 ευρώ και µέχρι 20.000 ευρώ, 16%.
δ) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία άνω των

20.000 ευρώ και µέχρι 25.000 ευρώ, 24%.
ε) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία άνω των

25.000 ευρώ, 32%.
στ) Για αυτοκίνητα οχήµατα τρίκυκλα ή τετράκυκλα

που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας
2002/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002
(Ε.Ε.L.124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή µεταγενέστε-
ρης: 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΤΕΛΟΥΣ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0% 
Από 50 µέχρι και 500 κυβικά εκατοστά 5% 
Από 501 µέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 9% 
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 15% 

ζ) Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1959/1991 (Α΄
123) και της αριθ. Β.27660/712/10.7.1992 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και Δηµόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών (Β΄ 519), εφαρµόζονται και για τα πετρελαιοκί-
νητα οχήµατα της προηγούµενης περίπτωσης στ΄.
η) Για την επιλογή του συντελεστή των περιπτώσεων

α΄ έως ε΄, για µεταχειρισµένα επιβατικά αυτοκίνητα,
λαµβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 126, πριν από τις προβλεπόµενες µει-
ώσεις από το άρθρο αυτό.» 

3. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 2960/
2001, ως εξής:

«3. Για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1, των
οποίων η εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα –
CO2 (συνδυασµένος κύκλος) είναι:
α) µικρότερη ή ίση των 100 γρ./χλµ, οι συντελεστές

των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου
2 µειώνονται κατά 5%,
β) µεγαλύτερη από 120 και µικρότερη ή ίση από 140

γρ./χλµ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 10%,
γ) µεγαλύτερη από 140 και µικρότερη ή ίση από 160

γρ./χλµ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 20%,
δ) µεγαλύτερη από 160 και µικρότερη ή ίση από 180

γρ./χλµ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 30%,
ε) µεγαλύτερη από 180 και µικρότερη ή ίση από 200

γρ./χλµ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 40%,
στ) µεγαλύτερη από 200 και µικρότερη ή ίση από 250

γρ./χλµ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 60%,
ζ) µεγαλύτερη από 250 γρ./χλµ οι συντελεστές των

περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 αυ-
ξάνονται κατά 100%.»

4. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 121 του
ν. 2960/2001, ως εξής:

«4. Για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1 τα ο-
ποία:
α) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αµέ-

σως προηγούµενου από το ισχύον, ως προς την ταξινό-
µηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro), οι
συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της
παραγράφου 2, αυξάνονται κατά 50%, 
β) δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του

ισχύοντος, ως προς την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύ-
που εκποµπών ρύπων (Euro) και του αµέσως προηγούµε-
νου και δεν είναι συµβατικής τεχνολογίας, οι συντελε-
στές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρα-
γράφου 2, αυξάνονται κατά 200%, 
γ) δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου

εκποµπών ρύπων (Euro), συµβατικής τεχνολογίας και για
τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα, οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄,
δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2, αυξάνονται κατά 500%, σε
συνδυασµό µε την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 3.»

5. Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 2960/
2001, ως εξής:

«5. Τα υβριδικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από το
50% του προβλεπόµενου από τις διατάξεις του άρθρου
αυτού τέλους ταξινόµησης. Τα αµιγώς ηλεκτροκίνητα
αυτοκίνητα δεν υπόκεινται στο προβλεπόµενο από τις
διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόµησης.» 

6. Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/
2001, ως εξής: 

«7. Σε περίπτωση που ο κάτοχος µεταχειρισµένου κοι-
νοτικού επιβατικού αυτοκίνητου, µε πρώτη άδεια κυκλο-
φορίας κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδο-
θείσα πριν από την 1η Ιουνίου του 2016, εκτιµά ότι το
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προς επιβολή τέλος ταξινόµησης, όπως βεβαιώνεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 και
τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντος νόµου, υ-
περβαίνει το υπολειπόµενο τέλος ταξινόµησης που είναι
ενσωµατωµένο σε όµοιο, της αυτής µάρκας και τύπου
µεταχειρισµένου αυτοκινήτου ή ελλείψει αυτών σε όχη-
µα παρόµοιο ή παρεµφερές που έχει ήδη ταξινοµηθεί
στη χώρα πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία, έχει δικαίω-
µα να αιτηθεί τον υπολογισµό του ιστορικού τέλους ταξι-
νόµησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 4 του άρθρου 126. Για τον υπολογισµό του ι-
στορικού τέλους ταξινόµησης, λαµβάνονται υπόψη οι ι-
σχύοντες συντελεστές του τέλους ταξινόµησης και τα ι-
σχύοντα στοιχεία διαµόρφωσης της φορολογητέας α-
ξίας, κατά το χρόνο της πρώτης κυκλοφορίας του αυτο-
κινήτου σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
τέλος ταξινόµησης για τα υπό κρίση αυτοκίνητα, βεβαιώ-
νεται σύµφωνα µε το µικρότερο ποσό, όπως προκύπτει
µεταξύ του ιστορικού τέλους ταξινόµησης και του τέ-
λους ταξινόµησης, όπως αυτό υπολογίζεται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρό-
ντος άρθρου και τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρό-
ντος νόµου. Με την απόφαση του τέταρτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 126, καθορίζονται τα στοιχεία που
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή αυτή
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.»

7. Αντικαθίσταται το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 8 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, ως εξής: 

«8. Για την υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές
τέλους ταξινόµησης των παραγράφων 2, 3 και 4 του πα-
ρόντος άρθρου, η διαπίστωση των εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα και του ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών
ρύπων (Euro), τις προδιαγραφές του οποίου πληροί εκ
κατασκευής το όχηµα, πραγµατοποιείται από την αρµό-
δια τελωνειακή αρχή µε βάση την προσκοµιζόµενη σε
αυτήν έγκριση τύπου ή το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης
τύπου και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συµµόρφωσης
του οχήµατος.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση στοιχείων µε-

ταξύ του πιστοποιητικού συµµόρφωσης του οχήµατος
και της αντίστοιχης έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινο-
ποίησης έγκρισης τύπου, η υπαγωγή στον αντίστοιχο
συντελεστή τέλους ταξινόµησης θα γίνεται µε βάση τις
αναγραφόµενες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και το
αναγραφόµενο πρότυπο εκποµπών ρύπων που πληροί εκ
κατασκευής το όχηµα στην έγκριση τύπου ή στο δελτίο
κοινοποίησης έγκρισης τύπου.»

8. Αντικαθίσταται το άρθρο 123 του ν. 2960/2001, ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 123
Τέλος ταξινόµησης φορτηγών αυτοκινήτων

1. Τα φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους της δα-
σµολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασµένης Ονοµατο-
λογίας και τα αυτοκίνητα οχήµατα που διαθέτουν εκ κα-
τασκευής χωριστό θάλαµο µε δύο σειρές καθισµάτων
για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό
ανοικτό χώρο φόρτωσης εµπορευµάτων της Δ.Κ. 87.03
της Σ.Ο., τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδια-
γραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόµηση, ευρω-

παϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro) και του αµέ-
σως προηγούµενου, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόµη-
σης ως εξής: 
α) Φορτηγά αυτοκίνητα, µικτού βάρους πάνω από 3,5

τόνους, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). 
β) Ανοικτά φορτηγά µέχρι και 3,5 τόνους, ποσοστό ο-

κτώ τοις εκατό (8%).
γ) Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα µικτού βάρους µέχρι

και 3,5 τόνους, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 
δ) Βάσεις των φορτηγών αυτοκινήτων των προηγού-

µενων περιπτώσεων, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). 
ε) Αυτοκίνητα οχήµατα µε µικτό βάρος µέχρι 3,5 τό-

νους που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαµο µε
δύο σειρές καθισµάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και
τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης ε-
µπορευµάτων της Δ.Κ. 87.03, ποσοστό οκτώ τοις εκατό
(8%).
στ) Οι συντελεστές των προηγούµενων περιπτώσεων

α΄ έως και ε΄ προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%) προκειµένου για αυτοκίνητα που δεν
πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύο-
ντος, ως προς την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύπου
εκποµπών ρύπων (Euro) και του αµέσως προηγούµενου. 
ζ) Για τα αυτοκίνητα οχήµατα που καθορίζονται στις

περιπτώσεις β΄ και ε΄, τα οποία µε την προσθήκη στον α-
νοικτό χώρο φόρτωσης καλύµµατος από άκαµπτο στε-
ρεό υλικό, διασκευάζονται σε οχήµατα µε µόνιµο κλει-
στό αµάξωµα των δασµολογικών κλάσεων 87.04 και
87.03, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1573/1985 (A΄
201).
Ως αυτοκίνητο όχηµα µε µόνιµο κλειστό αµάξωµα νο-

είται όχι µόνο αυτό που εκ κατασκευής το αµάξωµά του
είναι κλειστό, αλλά και αυτό που προκύπτει µε την προ-
σθήκη στο αµάξωµα ανοικτού φορτηγού της περίπτωσης
β΄, καθώς και στον ανοικτό χώρο φόρτωσης των οχηµά-
των της περίπτωσης ε΄, καλύµµατος από άκαµπτα στε-
ρεά υλικά, ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα
ή αν το πίσω µέρος του αµαξώµατος παραµένει ανοικτό.
η) Αυτοκίνητα οχήµατα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή

τετράκυκλα, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Ο-
δηγίας 92/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992
(ΕΕL 225 της 10.9.1992) και πληρούν εκ κατασκευής τις
προδιαγραφές της Οδηγίας αυτής ή µεταγενέστερης, υ-
ποβάλλονται σε τέλος ταξινόµησης, ως ακολούθως:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΤΕΛΟΥΣ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0% 
Από 50 µέχρι και 500 κυβικά εκατοστά 4% 
Από 501 µέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 8% 
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 14% 

2. Προκειµένου για κλειστά φορτηγά που προέρχονται
από µετατροπή επιβατικών αυτοκινήτων, το αναφερόµε-
νο στην περίπτωση γ΄ της προηγούµενης παραγράφου
ποσοστό τέλους τριπλασιάζεται και υπολογίζεται επί της
φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαµορφώνεται για τα
επιβατικά. 

3. Για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης των αυτο-
κινήτων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και των βάσεων αυτών,
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καθώς και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, η φο-
ρολογητέα αξία διαµορφώνεται µε βάση τη λιανική τιµή
πώλησης προ φόρων. 
Για τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, η ως άνω τιµή λια-

νικής πώλησης προ φόρων αποµοιώνεται µε βάση τα
στοιχεία που η αρµόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών δια-
θέτει και η τελική φορολογητέα αξία καθορίζεται από
την υπηρεσία αυτή. 

4. Για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης των αυτο-
κινήτων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 και των βάσεων
αυτών, η φορολογητέα αξία διαµορφώνεται από την ά-
θροιση των παρακάτω στοιχείων: 
α) Την πράγµατι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία για τα

καινούρια αυτοκίνητα. 
Για τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα λαµβάνεται υπόψη

η τιµή που καθορίζεται από την αρµόδια Τελωνειακή Υ-
πηρεσία Αξιών µε βάση τα στοιχεία που η υπηρεσία αυτή
διαθέτει. Η τεκµαρτή αυτή αξία δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερη της πράγµατι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας
(τιµή αγοράς). 
β) Τους εισαγωγικούς δασµούς που πράγµατι κατα-

βάλλονται. 
γ) Τα παρεπόµενα έξοδα µε τα οποία επιβαρύνονται τα

οχήµατα, όπως έξοδα προµήθειας, µεσιτείας, τόκων,
φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και µεταφοράς στο
εσωτερικό της χώρας. 

5. Τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα που διασκευάζο-
νται σε κλειστά κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παρα-
γράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 2443/1996 ( Α΄265 ) υπο-
βάλλονται αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που
προβλέπονται από το ν. 1573/1985 (Α΄201 ΄) σε τέλος
ταξινόµησης, το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής: 

-Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 901 - 1.400 κυβ. ε-
κατοστά, επτακόσια τριάντα τρία (733) ευρώ. 

-Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 1.401 - 1.800 κυβ.
εκατοστά, χίλια είκοσι επτά (1.027) ευρώ. 

-Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 1.801 - 2.000 κυβ.
εκατοστά, χίλια τετρακόσια εξήντα επτά (1.467) ευρώ. 

-Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 2.001 κυβ. εκατο-
στά και πάνω, δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά
(2.347) ευρώ. 

6. Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα και τα οχή-
µατα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 δεν υπόκει-
νται στο προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου
αυτού τέλος ταξινόµησης.

7. Τα ανοικτά ή κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα µικτού
βάρους άνω των 3,5 τόνων που προέρχονται από δια-
σκευή ελκυστήρων της δασµολογικής κλάσης (δ.κ.)
87.01, επιβατικών αυτοκινήτων (λεωφορείων) της δ.κ.
87.02, φορτηγών αυτοκινήτων ψυγείων της δ.κ. 87.04
για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος
ταξινόµησης, αυτοκινήτων οχηµάτων ειδικών χρήσεων
της δ.κ. 87.05 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, υπο-
βάλλονται, αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που
προβλέπονται από το ν. 1573/1985 (Α΄ 201), σε τέλος
ταξινόµησης το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής: 

- Μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους µέχρι και 7,5 τό-
νους 1.000 ευρώ. 

- Μικτού βάρους πάνω από 7,5 τόνους µέχρι και 14 τό-
νους 1.800 ευρώ. 

- Μικτού βάρους πάνω από 14 τόνους 2.500 ευρώ. Τα
παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά πεντακόσια (500)
ευρώ στις περιπτώσεις που από τη µετασκευή προκύπτει
ανατρεπόµενο ή βυτιοφόρο όχηµα 

8. Αναστέλλεται η βεβαίωση του τέλους ταξινόµησης
που αναλογεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγρα-
φο 1 του παρόντος άρθρου στα φορτηγά αυτοκίνητα της
δασµολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασµένης Ονοµα-
τολογίας και στις βάσεις αυτών, που παραλαµβάνονται
µε προορισµό τη διασκευή τους στο εσωτερικό της χώ-
ρας, µετά από έγκριση της αρµόδιας τελωνειακής αρ-
χής, υπό τους όρους και διατυπώσεις που καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σε οχήµατα
των δασµολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05 της
Συνδυασµένης Ονοµατολογίας.
Το τέλος ταξινόµησης που αναλογεί στα διασκευασθέ-

ντα έτοιµα οχήµατα, που προορίζονται για ταξινόµηση
στη χώρα µας, επιβάλλεται και εισπράττεται µε την ολο-
κλήρωση της διασκευής των οχηµάτων αυτών.
Οµοίως και για τα προερχόµενα από διασκευή των βά-

σεων των δασµολογικών κλάσεων 87.02 και 87.06 της
Συνδυασµένης Ονοµατολογίας έτοιµα οχήµατα, το τέ-
λος ταξινόµησης µε το οποίο επιβαρύνονται επιβάλλεται
και εισπράττεται µετά την ολοκλήρωση της διασκευής
των βάσεων αυτών.
Για τα ως άνω οχήµατα που δεν προορίζονται για ταξι-

νόµηση στη χώρα µας, µετά την ολοκλήρωση της δια-
σκευής επιτρέπεται µε την τήρηση των διατυπώσεων και
διαδικασιών να επαναποστέλλονται σε άλλο κράτος -
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να εξάγονται σε τρίτη
χώρα χωρίς καταβολή του αναλογούντος τέλους ταξινό-
µησης που έτυχαν αναστολής. 
Για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης, ως φορολο-

γητέα αξία για τα φορτηγά οχήµατα της δασµολογικής
κλάσης 87.04 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας λαµβά-
νεται η αξία της βάσης, όπως αυτή διαµορφώνεται σύµ-
φωνα �µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες παράγρα-
φους, στην οποία προστίθεται και το κόστος της δια-
σκευής. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για τη διαπίστωση του προτύπου εκπο-
µπών ρύπων (Euro), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

10. Τα δικαιολογητικά στοιχεία και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια, για τον προσδιορισµό της φορολο-
γητέας αξίας των φορτηγών οχηµάτων ανεξαρτήτου
προελεύσεως ή των εγχωρίως παραγοµένων, καθορίζο-
νται µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 126.» 

9. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/
2001, ως εξής: 

«1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους
ταξινόµησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαµορφώνε-
ται µε βάση τη λιανική τιµή πώλησης προ φόρων του αυ-
τοκινήτου, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, ό-
πως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόµενους τιµοκα-
ταλόγους στην αρµόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επί-
σηµους αντιπρόσωπους/διανοµείς αυτοκινήτων, συµπε-
ριλαµβανοµένης και της αξίας του προαιρετικού
(EXTRA) αυτού εξοπλισµού.
Για µεταχειρισµένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαµβάνεται

υπόψη η κατά τα παραπάνω τιµή λιανικής πώλησης όµοι-
ου κατά µάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργι-
ου επιβατικού αυτοκινήτου µε τον ίδιο εξοπλισµό, κατά
το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή
µειωθεί κατά το ποσοστό αποµείωσης που ορίζεται ανά-



λογα µε την ηλικία του και την κατηγορία αµαξώµατος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζο-

νται τα ως άνω ποσοστά ανά εξάµηνο και έτος ηλικίας
του αυτοκινήτου και ανά κατηγορία αµαξώµατος. Τα
στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό των
εν λόγω ποσοστών, καθώς και ο τρόπος προσδιορισµού
των ποσοστών των ενδιάµεσων µηνών καθορίζονται µε
την απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
Η φορολογητέα αξία, µετά την ως άνω αποµείωση,

µειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία µε χρήση συντελεστή
0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόµετρα που έχουν διανυ-
θεί από τον ετήσιο µέσο όρο. Η αποµείωση βάσει διανυ-
θέντων χιλιοµέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της
αξίας που προσδιορίζεται µετά την ως άνω αποµείωση.
Ο ετήσιος µέσος όρος διανυθέντων χιλιοµέτρων, για

σκοπούς εφαρµογής της παρούσας διάταξης, ορίζεται
στις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). Η συνολική αποµείω-
ση, περιλαµβανόµενης και της αποµείωσης λόγω διανυ-
θέντων χιλιοµέτρων πέραν του µέσου όρου, δεν δύναται
να υπερβαίνει το 95%.»

10. Διαγράφεται η φράση «της περίπτωσης α΄» από το

πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/
2001.

11. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 141 του
ν. 2960/ 2001, ως εξής:

«4. Όπου στις κείµενες διατάξεις και στις κατ’ εξου-
σιοδότηση αυτών εκδοθείσες διοικητικές πράξεις ανα-
φέρεται η φράση «αυτοκίνητα τύπου JEEP της δασµο-
λογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασµένης Ονοµατολο-
γίας», νοείται εφεξής ότι αυτή δεν έχει εφαρµογή.» 

12. Το άρθρο 17 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 17
Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας

1. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας επί της φορολογη-
τέας αξίας, όπως αυτή διαµορφώνεται από τα άρθρα 19
και 20 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) για τα ενδοκοινοτικώς
αποκτούµενα και τα εισαγόµενα από τρίτες χώρες και ε-
πί της τιµής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παρα-
γόµενα, στα παρακάτω είδη:
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2. Για τους σκοπούς εφαρµογής της περίπτωσης ιβ΄
της παρ. 1, ως ιδιωτική χρήση νοείται η χρησιµοποίηση
αεροπλάνου, υδροπλάνου και ελικόπτερου για µη εµπο-
ρική δραστηριότητα. 

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται:
α) τα είδη των περιπτώσεων η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ του πίνα-

κα της παρ. 1 του άρθρου αυτού, των οποίων η φορολο-
γητέα αξία επιβολής του φόρου πολυτελείας είναι µικρό-
τερη των χιλίων (1.000) ευρώ ανά τεµάχιο,
β) τα είδη των περιπτώσεων η΄, θ΄ και ι΄ του πίνακα

της παραγράφου 1 από άργυρο των δασµολογικών κλά-
σεων ΕΧ 7113, ΕΧ 7114 και ΕΧ 7115. 

4. Ειδικότερα από τον ως άνω φόρο πολυτελείας εξαι-
ρούνται τα εγχωρίως παραγόµενα γουνοποιητικά προϊό-
ντα που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας
µεταξύ των επιχειρήσεων.

5. Ο φόρος πολυτελείας των µεταφορικών µέσων της
περίπτωσης ιβ΄ του πίνακα της παραγράφου 1, ανεξάρ-
τητα από τη χώρα προέλευσης, βεβαιώνεται και εισπράτ-
τεται από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές παράλληλα
µε τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλόµενων φορολο-
γικών επιβαρύνσεων και ως προς τις κυρώσεις εφαρµο-
γή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 142 και επόµενα του
ν. 2960/2001.

6. Για τα είδη της παραγράφου 1 που προέρχονται από
τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, ο φόρος πο-
λυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις τελωνει-
ακές αρχές κατά τη θέση αυτών σε ανάλωση, ενώ τα
προερχόµενα από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης ή τα εγχωρίως παραγόµενα, ο φόρος αποδίδεται
στην αρµόδια �Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευµατία.

7. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για µεν τα



εγχωρίως παραγόµενα είναι ο παραγωγός των προϊό-
ντων, για δε τα προερχόµενα από τα λοιπά κράτη - �µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόσωπο που πραγµατοποι-
εί την ενδοκοινοτική απόκτηση.

8. Ο φόρος πολυτελείας της παραγράφου 1 για τα εγ-
χωρίως παραγόµενα ειδικά για τα πωλούµενα λιανικώς
για τα οποία προηγούµενα δεν έχει επιβληθεί φόρος πο-
λυτελείας λόγω παραγωγής τους από την ίδια επιχείρη-
ση, επιβάλλεται επί της τιµής λιανικής πώλησης προ
Φ.Π.Α., µειωµένης κατά 30%. Ο φόρος αυτός δεν επι-
βάλλεται εάν τα αγαθά αυτά εξάγονται ή αποτελούν α-
ντικείµενο ενδοκοινοτικής παράδοσης. Χρόνος γένεσης
της φορολογικής υποχρέωσης κατά την ενδοκοινοτική
απόκτηση είναι ο χρόνος παραλαβής των ειδών από τον
αποκτώντα, για δε τα εγχωρίως παραγόµενα, κατά την
πώληση αυτών από τον παραγωγό. Τα θέµατα που αφο-
ρούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δι-
καιώµατος του Δηµοσίου και την έκδοση καταλογιστικών
πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά στη φορολογία εισοδήµατος. Oι διατάξεις του ν.
2523/1997 ( Α΄179 ) εφαρµόζονται αναλόγως και στη
φορολογία αυτή.

9. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων καθορίζονται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την απόδοση του φό-
ρου αυτού στις Δ.Ο.Υ..

10. Τα είδη της παρ. 4 που παραλαµβάνονται ως πρώ-
τες ύλες για την παραγωγή ετοίµων προϊόντων της ίδιας
παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας.

11. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις τα απαι-
τούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.»

13. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 12
του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.6.2016 και καταλαµ-
βάνει αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόµησης κα-
θίσταται απαιτητό από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 

Άρθρο 60
Τροποποιήσεις των άρθρων 73, 81, 87 και 97 

του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

1. α. Η παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265)
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξοµοιώνονται µε
αυτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται:
α) σε ένα πάγιο φόρο, ο οποίος επιβάλλεται ανά µονά-

δα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι 82,50 ευρώ ανά
χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα)
και είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, και 
β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του οποί-

ου είναι 26% και υπολογίζεται στην τιµή λιανικής πώλη-
σης χιλίων (1.000) τεµαχίων τσιγάρων (1 φορολογική
µονάδα) και είναι ο ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγά-
ρων.
Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης

που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις
α΄ και β΄ δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 117,50 ευρώ
ανά χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονά-
δα).» 
β. Η παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«3. Στο λεπτοκοµµένο καπνό, ο οποίος προορίζεται

για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, ο συντελε-
στής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 170
ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους.»

2. α. Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001 αντικα-
θίσταται ως εξής :

«3.Εφαρµόζεται µειωµένος κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανο-
νικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορί-
ζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσί-
πουρο και την τσικουδιά. Ο µειωµένος αυτός συντελε-
στής καθορίζεται σε χίλια διακόσια είκοσι πέντε (1.225)
ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξε-

ων της παρούσας παραγράφου καθορίζονται µε απόφα-
ση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε πέντε ευρώ (5 ευρώ) α-

νά βαθµό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο µπύρας.»
γ. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 87

του ν. 2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο µειωµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε δύο

ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50) ανά βαθµό PLATO κατά
όγκο και εκατόλιτρο µπύρας.»

3. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, οι
περιπτώσεις β΄, γ΄, στ΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄ και κστ΄ α-
ντικαθίστανται ως εξής :

«1. Οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(ΕΦΚ) στα παρακάτω ενεργειακά προϊόντα, ορίζονται ως
ακολούθως:
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β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 73 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ'
για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), και ια΄
για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), τα οποία χρησι-
µοποιούνται ως καύσιµα θέρµανσης για τη χρονική πε-
ρίοδο από τη 15η Οκτωβρίου µέχρι και την 30ή Απριλίου
κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανά-
λωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια ογδόντα (280) ευρώ
το χιλιόλιτρο.»

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3α΄ ισχύουν α-
πό 1.1.2017, οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από
1.1.2018 και οι διατάξεις της παραγράφου 3β΄ ισχύουν
από 15.10.2016. 

Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγρά-
φου 1, οι υπόχρεοι για την καταβολή του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης του άρθρου 101 του ν. 2960/2001 που επι-
βάλλεται στα τσιγάρα και το λεπτοκοµµένο καπνό, θέ-
τουν κάθε µήνα σε ανάλωση ποσότητα των εν λόγω
προϊόντων, όχι µεγαλύτερη από την ποσότητα που αντι-
στοιχεί στο µέσο όρο των µηνιαίων αναλώσεών τους κα-
τά το προηγούµενο δωδεκάµηνο από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του νόµου αυτού. 
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Άρθρο 61
Τροποποιήσεις των άρθρων 73 και 78 του 

ν. 2960/2001 (Α΄ 265)
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

1. Η περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001
αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) της
Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 και το φυσικό αέριο της Σ.Ο.
2711 11 00 και 2711 21 00, που χρησιµοποιούνται απο-
κλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 οι περι-
πτώσεις ιζ΄ και ιη΄ αντικαθίστανται ως εξής: 
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3. Οι διατάξεις της παρ. 1 ισχύουν από 1.6.2016, ενώ
οι διατάξεις της παρ. 2 ισχύουν από 1.1.2017.

Άρθρο 62
Λοιπές φορολογικές διατάξεις

1. Η ωφέλεια νοµικού πρόσωπου, νοµικής οντότητας,
καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδηµα από
επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από
τη διαγραφή µέρους ή του συνόλου του χρέους προς πι-
στωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, προς υπό ειδική εκκα-
θάριση πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή προς εται-
ρεία του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) στο πλαίσιο εξωδικαστι-
κού συµβιβασµού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης,
δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισο-
δήµατος. 

2. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδο-
τικό ίδρυµα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή
χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015
στο πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού, η παρ. 1 εφαρ-
µόζεται αποκλειστικά για οφειλές που την 31η Μαρτίου
2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθ-
µισµένες και για συµφωνίες εξωδικαστικού συµβιβασµού
που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 µέχρι και
την 31η Δεκεµβρίου 2017.

3. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδο-
τικό ίδρυµα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή
χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015
σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, η παρ. 1 εφαρµόζε-
ται αποκλειστικά για οφειλές οι οποίες την 31η Μαρτίου
2016 ήταν επίδικες ή για οφειλές οι οποίες κατά την α-
νωτέρω ηµεροµηνία ήταν ρυθµισµένες µε δικαστικές α-
ποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου
2016 ή για οφειλές που κατά την 31η Μαρτίου 2016 ήταν
σε καθυστέρηση και οι σχετικές αιτήσεις ενώπιον δικα-
στηρίων υποβάλλονται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου
2017.

4. Η ωφέλεια που αποκτά φυσικό πρόσωπο και η οποία
προκύπτει από τη διαγραφή µέρους ή του συνόλου του
χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, προς υ-
πό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα
ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικα-
στικού συµβιβασµού, δεν θεωρείται εισόδηµα και απαλ-
λάσσεται του φόρου δωρεάς.

5. Η παρ. 4 εφαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές που
την 31η Μαρτίου 2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ή-
ταν επίδικες ή ρυθµισµένες και για συµφωνίες εξωδικα-
στικού συµβιβασµού που συνάπτονται µέχρι και την 31η
Δεκεµβρίου 2017.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 63
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012

Στο τέλος της υποπερίπτωσης ε΄ της περίπτωσης 5
της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως αναριθµή-
θηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων συνιστάται µία επιπλέον

θέση ειδικού συνεργάτη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, καθώς και θέση Διευθυντή, ο
οποίος προΐσταται αυτού και η οποία καλύπτεται από έ-
να εκ των ειδικών συνεργατών. Ο Διευθυντής του Γρα-
φείου του Γενικού Γραµµατέα ασκεί, κατ΄ αντιστοιχία,
τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005, εφαρµο-
ζοµένης της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. 
Για τις αποδοχές των υπηρετούντων στις θέσεις της

παρούσας υποπερίπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), που αφορούν στους µετακλη-
τούς υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στα πολιτικά
γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουρ-
γών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ.
63/2005 (Α΄ 98).».

Άρθρο 64

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (Α΄40), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
2 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄152) και την υπο-
παράγραφο Ζ.5 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθενται δεύτερο και τρίτο ε-
δάφιο, ως εξής : 

«Για το έτος 2017, ο αριθµός των ετήσιων προσλήψε-
ων και διορισµών του µόνιµου προσωπικού και του προ-
σωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3812/2009 (Α΄234) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος
συνολικά από το λόγο ένα προς τέσσερα (µια πρόσληψη
ανά τέσσερις αποχωρήσεις) και για το έτος 2018 δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα
προς τρία (µια πρόσληψη ανά τρείς αποχωρήσεις), στο
σύνολο των φορέων.
Στους ανωτέρω περιορισµούς δεν εµπίπτουν οι διορι-

σµοί και οι προσλήψεις προσωπικού που προκύπτουν σε
συµµόρφωση µε αµετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων,
για τις οποίες οι προβλεπόµενες αποφάσεις κατανοµής
έχουν εκδοθεί µετά την 1.1.2015, µε αποφάσεις του Δι-
καστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς επίσης
και η µεταφορά προσωπικού από τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφά-
λαιο Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314) προς τους φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄234).»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ 

Άρθρο 65

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α΄151), ό-
πως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Επαγγελµατίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό

πρόσωπο που έχει δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Α-
γροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, εφόσον πληροί
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης.
αβ) Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστη-

ριότητα στην εκµετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30%
του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
αγ) Λαµβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική
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δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετή-
σιου εισοδήµατός του και
αδ) Είναι ασφαλισµένος ο ίδιος και η αγροτική του εκ-

µετάλλευση, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε την κείµενη

νοµοθεσία.»
β) Η υποπερίπτωση βα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1

αντικαθίσταται ως εξής:
«βα) Είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας

αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµ-
µετέχει, µε οποιονδήποτε τρόπο, στην εκµετάλλευση ε-
παγγελµατικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υ-
περπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέρ-
γεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκµε-
τάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται µε
µία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων
τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου
εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυ-
τή το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδή-
µατός του.»
γ) Η υποπερίπτωση βγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1

αντικαθίσταται ως εξής:
«βγ) Είναι ασφαλισµένος, σύµφωνα µε την κείµενη νο-

µοθεσία. Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% του-
λάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος και της
προµήθειας καυσίµων θαλάσσης δεν απαιτείται να συ-
ντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτι-
κών σκαφών ολικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρα. Το ποσο-
στό του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισο-
δήµατος που αναφέρεται στην υποπερίπτωση αγ΄ της
περίπτωσης α΄ και στην υποπερίπτωση βα΄ της παρού-
σας περίπτωσης ορίζεται σε 25% τουλάχιστον του συνο-
λικού ετήσιου εισοδήµατος για τους ασχολούµενους σε
αγροτική δραστηριότητα σε νησιά µε πληθυσµό µέχρι
100.000 κατοίκους.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 (Α΄173), ό-
πως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α) Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1

αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστη-

ριότητα στην εκµετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του
συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαµβάνει α-
πό την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του
συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του και».
β) Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1

αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας

αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµ-
µετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκµετάλλευση ε-
παγγελµατικού αλιευτικού σκάφους, εκτός από σκάφη
υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλ-
λιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής
εκµετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται
µε µία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων
τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου
εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυ-
τή το 50% τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήµατός του.»
γ) Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης

γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ.1 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχι-
στον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος και της προµή-
θειας καυσίµων θαλάσσης δεν απαιτείται να συντρέχουν

για τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών
ολικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρα. Το ποσοστό του 50%
τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος που α-
ναφέρεται στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄
και στην υποπερίπτωση αα΄ της παρούσας περίπτωσης
ορίζεται σε 25% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου ει-
σοδήµατος για τους ασχολούµενους σε αγροτική δρα-
στηριότητα σε νησιά µε πληθυσµό µέχρι 100.000 κατοί-
κους.»

3. Όπου στις διατάξεις των νόµων 3874/2010 και
2520/1997 αναφέρεται η ασφάλιση αγροτών σε οποιον-
δήποτε ασφαλιστικό φορέα, νοείται η ασφάλισή τους
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος παύει η ισχύς του
διορισµού και οι εξουσίες των εκκαθαριστών της υπό εκ-
καθάριση Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. (Α-
ΓΡΟΓΗ Α.Ε.) που συνεστήθη µε τα άρθρα 46 επ. του
ν. 2637/1998 (Α΄200), όπως τροποποιήθηκε µε τις παρα-
γράφους 23 και 24 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (Α΄
223), η οποία είχε λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση µε το
άρθρο 2 του ν. 3895/2010 (Α΄206). Οι αρµοδιότητες των
άνω εκκαθαριστών περιέρχονται στη Γενική Διεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων. Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώ-
πηση της υπό εκκαθάριση ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. ανατίθεται στο
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Χορηγείται νέα προθε-
σµία σε συνέχεια της λήξασας ένα µήνα µετά τη δηµοσί-
ευση του ν. 3895/2010 (Α΄ 206) για τη διενέργεια της
προβλεπόµενης στο εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 3895/2010 από τον Υπουργό Οικονοµικών απογρα-
φής όλων των κινητών και ακινήτων της λυθείσας Εται-
ρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε., έως την
31.12.2016. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικο-
νοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ρυθµίζεται κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στην εκκαθάριση της
ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και ιδίως η διαδικασία παράδοσης – παρα-
λαβής των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων της υπό
εκκαθάριση εταιρείας στο Νοµικό Συµβούλιο του Κρά-
τους, του λοιπού αρχείου αυτής στη Γενική Διεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, καθώς και η ηµεροµηνία λήξης της
εκκαθάρισης.

5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4314/
2014 (Α΄ 265) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Ειδικά για τις πράξεις στο πλαίσιο παρεµβάσεων Το-
πικής Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτή-
των (CLLD), η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγµατοποιείται σε έ-
ναν ενάριθµο κωδικό µε την απόφαση έγκρισης των το-
πικών προγραµµάτων.»

6. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που συνήφθησαν α-
πό τις οµάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ), στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος
LEADER 2007 – 2013, παρατείνονται από τη λήξη τους
µέχρι και τις 30.9.2016, για την ολοκλήρωση των ανει-
ληµµένων υποχρεώσεων του ανωτέρω προγράµµατος
καθώς και για την προετοιµασία της προπαρασκευαστι-
κής φάσης του προγράµµατος LEADER/CLLD της προ-
γραµµατικής περιόδου 2014 -2020. Αντίστοιχα οι συµβά-
σεις µίσθωσης έργου που συνήφθησαν από τους Υπο-
στηρικτικούς Μηχανισµούς για την υλοποίηση των καθε-
στώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3



του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελ-
λάδας 2007-2013 παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι
τις 30.6.2016 για την ολοκλήρωση των ανειληµµένων υ-
ποχρεώσεων του ανωτέρω Άξονα 3, καθώς και για την
προετοιµασία της προπαρασκευαστικής φάσης του προ-
γράµµατος LEADER/CLLD της προγραµµατικής περιό-
δου 2014 -2020.»

7. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4314/2014
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες δύναται να εκχωρούνται
δυνάµει του άρθρου 65 του παρόντος νόµου.»

8. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014
προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων εκδίδεται πρόσκληση για την υποβολή και
επιλογή σχεδίων τοπικών προγραµµάτων στο πλαίσιο
της Τοπικής Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινο-
τήτων (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 και του Ε-
ΠΑλΘ 2014-2020 και ρυθµίζονται τα συναφή µε τη διαδι-
κασία θέµατα. Σε συνέχεια της πρόσκλησης αυτής εκδί-
δεται Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των σχεδίων
αυτών.»

9. Στο πλαίσιο πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020 που αφο-
ρούν σε δηµόσιες συµβάσεις, η καταβολή της ενίσχυσης
επί του αιτήµατος πληρωµής του δικαιούχου της πράξης
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πραγµατοποιείται στο λογαρια-
σµό του δικαιούχου ή του αναδόχου.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίµων και των τυχόν συναρµόδιων Υπουργών καθο-
ρίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής της πα-
ρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Άρθρο 66
Τροποποίηση του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) και του ν.δ. της

29.12.1923 (Α΄ 384)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) α-
ντικαθίσταται ως εξής :

«3. Εξαιρετικά για τους οινοπνευµατοποιούς Β΄ κατη-
γορίας, η άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι η η-
µερήσια παραγωγική τους ικανότητα σε καθαρή αιθυλική
αλκοόλη είναι τουλάχιστον 10.000 λίτρα άνυδρα.»

2. H παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.δ. της 29.12.1923 «Πε-
ρί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί φορολο-
γίας του ζύθου νόµων» (Α΄ 384), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«5.α. Για τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων για τις
παραβάσεις των νόµων περί φορολογίας του ζύθου, από
τις αρµόδιες Αρχές (Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης
Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Χηµικές
Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους) ως και την
κατάσχεση, δήµευση και απόδοση εφαρµόζονται οι σχε-
τικές διατάξεις των άρθρων 14 και 13, αντιστοίχως, του
ν. 2969/2001, µε την επιφύλαξη των περί λαθρεµπορίας
διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Α’ 265).
β. Από το πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 1 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) εξαιρείται ο τοµέας του
ζύθου και των προϊόντων ζύθου, στους οποίους εφαρµό-
ζονται οι σχετικές διατάξεις των νόµων περί φορολογίας
του ζύθου, του ν. 2960/2001 και του ν. 2969/2001.»

Άρθρο 67
Τροποποίηση του ν. 4303/2014 (Α΄ 231)

1. H υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 του έκτου άρθρου
του ν. 4303/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α Για τον έλεγχο της αιθυλικής αλκοόλης, ως και
των άλλων πρώτων υλών εκ των κατά την υποπαράγρα-
φο 1 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επιτρεποµένων
για την παραγωγή ξυδιού που, αυτούσιες ή τα προϊόντα
της κατεργασίας των οποίων, υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και παραλαµβάνονται προς οξο-
ποίηση στα οξοποιεία, αρµόδιες Αρχές είναι οι Χηµικές
Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και
οι Τελωνειακές Αρχές υπό τον έλεγχο και την εποπτεία
των οποίων τελούν τα εν λόγω οξοποιεία, εφαρµοζοµέ-
νων και των σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 (Α’
281) και του ν. 2960/2001 (Α’ 265).
β. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αναφέρο-

νται στην περίπτωση της αιθυλικής αλκοόλης εφαρµόζο-
νται επίσης στις περιπτώσεις των λοιπών πρώτων υλών,
εκ των κατά την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου επιτρεποµένων που, αυτούσιες ή
τα προϊόντα της κατεργασίας των οποίων, υπόκεινται σε
Ε.Φ.Κ. και παραλαµβάνονται προς κατεργασία από τα ο-
ξοποιεία για παραγωγή ξυδιού.»

2. Στην υποπαράγραφο 5 της παρ. 10 του έκτου άρ-
θρου του ν. 4303/2014 η περίπτωση ε΄ αναριθµείται σε
στ΄ και προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε. Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, εκτός
της πρώτης περιόδου της περίπτωσης γ΄, εφαρµόζονται
και προκειµένου για τους οξοποιούς οι οποίοι παραλαµ-
βάνουν προς κατεργασία και παραγωγή ξυδιού και άλλες
πρώτες ύλες, εκ των κατά την υποπαράγραφο 1 της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρεποµένων, που
υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ..»

Άρθρο 68

1. Φάρµακα, τα οποία κατά τις κείµενες διατάξεις πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία των
µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή
O.T.Κ.), µπορούν να καταταγούν περαιτέρω στην υποκα-
τηγορία των φαρµακευτικών προϊόντων γενικής διάθε-
σης (γενικής διάθεσης φάρµακα ή ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), εφόσον
πληρούνται επιπροσθέτως και σωρευτικά τα ακόλουθα
κριτήρια:
α) Έχουν ήδη καταταγεί στην κατηγορία των

ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξής τους
στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και δεν συντρέχουν νεώτερα επιστηµο-
νικά δεδοµένα για την επανεξέταση της κατάταξής τους
ως συνταγογραφούµενων.
β) Είναι φάρµακα αντιµετώπισης προφανούς συµπτώ-

µατος ή συµβάντος εύκολης αντιµετώπισης, η αυτοδιά-
γνωση των οποίων είναι εύκολη, µε την έννοια ότι τα συ-
µπτώµατα κατευθύνουν τον ασθενή σε διάγνωση συγκε-
κριµένης νόσου, και δεν συγχέονται µε τα συµπτώµατα
άλλης νόσου.
γ) Η οδηγία του δοσολογικού σχήµατος είναι απλή,

κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολο να ακολουθηθεί από
τον ασθενή.
δ) Οι αλληλεπιδράσεις τους µε άλλες συχνά χορηγού-

µενες θεραπείες είναι ελάχιστες και, εφόσον υπάρχουν,
αυτές είναι χαµηλού κινδύνου.
ε) Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης και
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διακίνησης, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα στοιχεία της ά-
δειας κυκλοφορίας τους. 
στ) Οι συσκευασίες τους είναι µικρές και, σε συνδυα-

σµό µε την περιεκτικότητα, η συνολική ποσότητα του
φαρµάκου δεν ξεπερνά δόση που µπορεί να θέσει σε κίν-
δυνο τον λήπτη.
ζ) Δεν υπάρχουν σοβαρές και τεκµηριωµένες ενδεί-

ξεις από τη δηµοσιευµένη βιβλιογραφία σε έγκριτα επι-
στηµονικά περιοδικά που διαθέτουν κριτική επιτροπή α-
ξιολόγησης, για σοβαρούς κινδύνους από τη µακροχρό-
νια χρήση των φαρµάκων.

2. Τα φάρµακα, τα οποία κατατάσσονται στην υποκα-
τηγορία των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. διατίθενται λιανικώς στο κοινό
µόνο από τα νοµίµως λειτουργούντα φαρµακεία και από
σηµεία πώλησης (καταστήµατα χωρίς την παρουσία φαρ-
µακοποιού ή βοηθού φαρµακοποιού) πλην των φαρµα-
κείων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται
τα ανωτέρω σηµεία πώλησης πλην των φαρµακείων τα
οποία µπορούν να διαθέτουν λιανικώς στο κοινό τα
ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ., καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

3. Εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ο
Ε.Ο.Φ. κατατάσσει τα φάρµακα στην υποκατηγορία των
ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. κατά την έκδοση της οικείας άδειας κυκλοφο-
ρίας (αρχικής ή τροποποιητικής), σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο ν. 1316/1983 (A’ 3), όπως ισχύει και τις κείµε-
νες διατάξεις περί νόµιµης παραγωγής και κυκλοφορίας
φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εφό-
σον πρόκειται για φάρµακα που έχουν καταταγεί ως
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. µε τη διαδικασία του Κανονισµού (ΕΚ)
726/2004 και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρό-
ντος, ο Ε.Ο.Φ. µε απόφασή του εγκρίνει την περαιτέρω
κατάταξή τους στην υποκατηγορία των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 1316/1983 (A’ 3), όπως ι-
σχύει και τις κείµενες διατάξεις περί νόµιµης παραγω-
γής και κυκλοφορίας φαρµάκων που προορίζονται για
ανθρώπινη χρήση.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύ-
στερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)
του Ε.Ο.Φ., καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικα-
σίας κατάταξης των φαρµάκων στην υποκατηγορία των
ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ., η επισήµανση, οι συνθήκες και οι όροι ασφα-
λούς φύλαξης, διακίνησης και διάθεσής τους στο κοινό,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με την ίδια
απόφαση δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα κρι-
τήρια της παρ.1 του παρόντος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύ-
στερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)
του Ε.Ο.Φ., επικαιροποιείται και δηµοσιεύεται ο κατάλο-
γος των φαρµάκων που κατατάσσονται στα ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ..

6. Απαγορεύεται η λιανική πώληση των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. από
κατόχους άδειας κυκλοφορίας, παραγωγούς, αντιπρο-
σώπους και εισαγωγείς φαρµάκων. Κάτοχοι άδειας κυ-
κλοφορίας ή άδειας χονδρικής πώλησης φαρµάκων, πα-
ραγωγοί, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς φαρµάκων µπο-
ρούν να πωλούν χονδρικώς ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. και στα σηµεία
πώλησης πλην των φαρµακείων που ορίζονται µε Από-
φαση του Υπουργού Υγείας στην παράγραφο 2.

7. Όποιος χωρίς να έχει το εκ του νόµου δικαίωµα, πω-
λεί ή διαθέτει προς πώληση λιανικώς ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. τιµωρεί-
ται µε τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις της παρ. 2
και 12 του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (A’172), όπως ι-
σχύει. 

8. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται και στα ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. το
σύνολο της κείµενης φαρµακευτικής νοµοθεσίας.

Άρθρο 69
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α’ 265)

Το άρθρο 58 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) τροποποιείται
ως εξής: 
α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 µετά

τις λέξεις «Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης» προστίθε-
νται οι λέξεις «και οι λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες του µέ-
ρους Ι».
β) Στο τέλος του άρθρου 58 προστίθενται παράγραφοι

12 και 13, ως εξής:
«12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Α-

νάπτυξης και Τουρισµού και του αρµόδιου κάθε φορά Υ-
πουργού, µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που
αφορούν στις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους ό-
ρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη
διαχείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίη-
ση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται µε την υλο-
ποίηση πράξεων, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται στο
πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προγραµµάτων
του ΕΟΧ, άλλων ευρωπαϊκών ταµείων ή διεθνών ή δια-
κρατικών προγραµµάτων.

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισµού µπορεί να συγκροτούνται οµάδες ερ-
γασίες µε αντικείµενο σχετικό µε την εφαρµογή του πα-
ρόντος νόµου. Αν οι πιο πάνω οµάδες περιλαµβάνουν
και µέλη προερχόµενα από άλλους φορείς, αυτά υποδει-
κνύονται από τους φορείς τους.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4354/2015 (Α΄176)

- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4354/2015 (Α΄ 176)

Άρθρο 70

1. Τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αντικα-
θίστανται ως εξής:

«Άρθρο 1
Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και
Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) και Εταιρίες Απόκτησης 

Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.)

1.α. Η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πι-
στώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστω-
τικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα εκτός των αναφερόµε-
νων στην περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 4261/2014 (Α΄107) ανατίθεται αποκλειστικά:
αα) σε ανώνυµες εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων α-

πό Δάνεια και Πιστώσεις, ειδικού και αποκλειστικού σκο-
πού, υπό την επιφύλαξη της παρ. 20, που εδρεύουν στην
Ελλάδα και 
ββ) σε εταιρίες που εδρεύουν σε κράτος µέλος του Ευ-

ρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), µε οποιονδήποτε
νοµικό τύπο αποδεκτό για ιδρύµατα που διέπονται από
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36 (EEL
176/338/27.06.2013) και µε την προϋπόθεση ότι έχουν ε-
γκατασταθεί νόµιµα στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµα-
τος µε σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και
πιστώσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της ανωτέ-
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ρω Οδηγίας, καθώς και της Οδηγίας 2004/39 (EEL
145/2004), και της περίπτωσης δ΄ της παρούσας παρα-
γράφου.
Οι παραπάνω εταιρίες λαµβάνουν ειδική άδεια από την

Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως και εποπτεύονται για τη συµ-
µόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου από
την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εταιρίες αυτές καταχω-
ρούνται σε ειδικά Μητρώα του Γενικού Εµπορικού Μη-
τρώου (ΓΕΜΗ) και διέπονται από τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920 (Α’ 37) για τις ανώνυµες εταιρίες. 
β. Η µεταβίβαση απαιτήσεων από πιστώσεις και δάνεια

που έχουν χορηγήσει ή χορηγούν πιστωτικά ή χρηµατο-
δοτικά ιδρύµατα πλην της περ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου
2 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), µπορεί να λάβει χώρα µόνο
λόγω πώλησης, δυνάµει σχετικής έγγραφης συµφωνίας,
σύµφωνα και µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 3, και
αποκλειστικά και µόνο προς:
αα) ανώνυµες εταιρίες που σύµφωνα µε το καταστατι-

κό τους µπορούν να προβαίνουν σε απόκτηση από δά-
νεια και πιστώσεις, εδρεύουν στην Ελλάδα και καταχω-
ρίζονται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
ββ) εταιρίες που έχουν έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονο-

µικό Χώρο, µε νοµικό τύπο αποδεκτό για ιδρύµατα που
διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36 (EEL
176/338/27.06.2013), οι οποίες έχουν τη διακριτική ευχέ-
ρεια να εγκαθίστανται στην Ελλάδα µέσω υποκαταστή-
µατος, και
γγ) σε εταιρίες που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες, υπό

την επιφύλαξη διατάξεων της ενωσιακής νοµοθεσίας, υ-
πό την προϋπόθεση ότι:
γγα) Η έδρα τους δεν βρίσκεται σε κράτος που έχει

προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτό προσδιο-
ρίζεται στις εκάστοτε κανονιστικές πράξεις που εκδίδο-
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και 
γγβ) Η έδρα τους δεν βρίσκεται σε µη συνεργάσιµο

κράτος, όπως αυτό προσδιορίζεται στις εκάστοτε κανο-
νιστικές πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. 
γ. Η πώληση των παραπάνω απαιτήσεων είναι ισχυρή

µόνο εφόσον έχει υπογραφεί συµφωνία ανάθεσης δια-
χείρισης µεταξύ εταιρίας απόκτησης απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις και εταιρίας διαχείρισης απαιτήσε-
ων που αδειοδοτείται και εποπτεύεται κατά τον παρόντα
νόµο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η προϋπόθεση αυ-
τή οφείλει να πληρούται και σε κάθε περαιτέρω µεταβί-
βαση. Τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις µεταβιβα-
ζόµενες λόγω πώλησης απαιτήσεις δύνανται να ασκού-
νται µόνο µέσω των εταιριών διαχείρισης της παρούσας
παραγράφου. Οι µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις από δά-
νεια και πιστώσεις λογίζονται ως τραπεζικές και µετά τη
µεταβίβασή τους. Οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων
ευθύνονται για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δη-
µόσιο και σε τρίτους, οι οποίες βαρύνουν τις εταιρίες α-
πόκτησης απαιτήσεων και απορρέουν από τις µεταβιβα-
ζόµενες απαιτήσεις.
δ. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν την ε-

φαρµογή των διατάξεων των νόµων 3156/2003 (Α΄ 157),
ν. 1905/1990 (Α΄ 147), 1665/1986 (Α΄ 194), 3606/2007
(Α΄ 195) και 4261/2014 (Α΄ 107).

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας για τις εταιρίες της πε-
ρίπτωσης α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να

συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
α) το καταστατικό της εταιρίας και όλες τις τροποποιή-

σεις,
β) την ταυτότητα των φυσικών και νοµικών προσώπων

που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα, ήτοι ασκώντας έλεγχο,
όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο (34) της παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 4261/2014 διά ενδιάµεσων νοµικών προσώ-
πων, ποσοστό ή δικαιώµατα ψήφου ίσα ή µεγαλύτερα α-
πό 10% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, 
γ) την ταυτότητα των νοµικών και φυσικών προσώπων

που, ακόµη και αν δεν καταλαµβάνονται από την προη-
γούµενη περίπτωση, ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας,
µέσω έγγραφης ή άλλης συµφωνίας ή δια κοινών πράξε-
ων, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23
του ν. 4261/2014, 
δ) την ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλί-

ου ή των διοικούντων,
ε) ερωτηµατολόγια συµπληρωµένα από τα πρόσωπα

των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄, για την αξιολόγηση των
κριτηρίων ικανότητας και καταλληλόλητας, όπως αυτά
καθορίζονται µε απόφαση που εκδίδεται από την Τράπε-
ζας της Ελλάδος,
στ) την οργανωτική δοµή και εσωτερικές καταγεγραµ-

µένες διαδικασίες της εταιρίας,
ζ) το επιχειρηµατικό πλάνο της εταιρίας,
η) εµπεριστατωµένη έκθεση στην οποία καταγράφο-

νται διεξοδικά οι βασικές αρχές και µέθοδοι που θα δια-
σφαλίζουν την επιτυχή αναδιάρθρωση δανείων. Η έκθε-
ση πρέπει να παρουσιάζει µεθόδους αναδιάρθρωσης ο-
φειλών εναλλακτικές της αναγκαστικής εκτέλεσης, στο
πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας (Β’ 2289/2014), καθώς
και σύµφωνα µε το άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/17 (EEL
60/2014), να περιλαµβάνει σαφή κριτήρια για την εκτίµη-
ση της καταλληλότητας των εναλλακτικών επιλογών α-
ναδιάρθρωσης, κριτήρια για την εκτίµηση της µέγιστης
δυνατότητας αποπληρωµής των δανειοληπτών που είναι
φυσικά πρόσωπα, λαµβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που τυχόν τα κατηγοριοποιούν σε κοι-
νωνικά ευπαθείς οµάδες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2
του Κώδικα Δεοντολογίας (B’ 2289/2014)) όπως εκάστο-
τε ισχύει,
θ) οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή στοιχείο

που η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί σηµαντικό για την α-
ξιολόγηση της αίτησης.

3. Οι µετοχές των ανώνυµων εταιριών της περίπτωση
α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι ονοµαστικές

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί την άδεια της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος µέσα σε αποκλειστική προθε-
σµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της
υποβολής της σχετικής αίτησης ή σε περίπτωση που η
αίτηση είναι ελλιπής, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
υποβολή των επιπρόσθετων πληροφοριών, στοιχείων ή
εγγράφων που απαιτούνται. Προηγείται απλή γνώµη τρι-
µελούς Επιτροπής, της οποίας η σύνθεση, σύσταση και
οι λοιπές λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της, καθορίζο-
νται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών. Η
Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζει άµεσα το φάκελο της
αίτησης µε συνοπτικό σηµείωµα στην Επιτροπή, η οποία
διαβιβάζει τη γνώµη της µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες η-
µέρες από την εποµένη της υποβολής της σχετικής αίτη-
σης µε πλήρη φάκελο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθε-
σµία του προηγούµενου εδαφίου, η Τράπεζα της Ελλά-
δος εκδίδει την απόφασή της εντός της προθεσµίας του
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πρώτου εδαφίου και χωρίς τη γνώµη της Επιτροπής. Τα
πρακτικά των συνεδριάσεων της τριµελούς Επιτροπής
είναι εµπιστευτικά και οι συνεδριάσεις της Επιτροπής εί-
ναι µυστικές. 

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια εφόσον, δια-
πιστώσει ότι:
α. Η εταιρία είναι σε θέση να συµµορφωθεί πλήρως µε

τις διατάξεις του παρόντος νόµου, 
β. τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ.

2 του παρόντος έχουν καλή φήµη, επαρκή γνώση, ικανό-
τητες και εµπειρία να ασκούν την αρµοδιότητά τους και
να πληρούν τα κριτήρια της ικανότητας και της καταλλη-
λότητάς τους, όπως αυτά καθορίζονται από τη σχετική
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος,
γ. η εταιρία διαθέτει οργανωτική δοµή και εσωτερικές

διαδικασίες που της επιτρέπουν να παρέχει υπηρεσίες
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, 
δ. το επιχειρηµατικό πλάνο λειτουργιών και στόχων

της εταιρίας παραθέτει αναλυτικά τις προγραµµατισµέ-
νες της δράσεις, τη στρατηγική της και τους διαθέσιµους
πόρους της.
ε. δεν υφίστανται επαγγελµατικές ή συγγενικές σχέ-

σεις µεταξύ των προσώπων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και
δ΄ της παρ. 2 και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που
κατέχουν υψηλά πολιτικά αξιώµατα ή υψηλές διοικητι-
κές θέσεις στην εποπτεύουσα αρχή, ώστε να παρεµποδί-
ζεται η αποτελεσµατική διεξαγωγή εποπτείας.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται αιτιολογηµένα τη
χορήγηση της απαιτούµενης άδειας σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου, αν διαπιστώσει ότι η εταιρία
δεν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν άρ-
θρο και ενηµερώνει προς τούτο την αιτούσα εταιρία.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί στην επίσηµη ι-
στοσελίδα της πλήρως ενηµερωµένο κατάλογο µε όλες
τις αδειοδοτηµένες εταιρίες δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος.

8. Σε περίπτωση που φυσικό ή νοµικό πρόσωπο:
α. προτίθεται να αποκτήσει ή να διαθέσει άµεσα ή έµ-

µεσα ειδική συµµετοχή σε εταιρία διαχείρισης απαιτήσε-
ων, ή
β. προτίθεται να αυξήσει ή να µειώσει άµεσα ή έµµεσα

την ειδική συµµετοχή του, όπως αυτή ορίζεται στο στοι-
χείο (33) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, σε ε-
ταιρία διαχείρισης απαιτήσεων, ώστε η αναλογία των δι-
καιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει, άµεσα
ή έµµεσα, να φτάσει ή να υπερβεί ή να µειωθεί κάτω από
το δέκα (10%), το είκοσι (20%), το τριάντα (30%) ή το
πενήντα τοις εκατό (50%) του µετοχικού κεφαλαίου της
εταιρίας ή ώστε η εταιρία να καταστεί ή να παύσει να εί-
ναι θυγατρική του, οφείλει να γνωστοποιεί στην Τράπεζα
της Ελλάδος το ύψος της συµµετοχής που θα προκύψει
από τη µεταβολή αυτή.
Η Τράπεζα της Ελλάδος µέσα σε δύο (2) µήνες από

την ηµεροµηνία της κατά το προηγούµενο εδάφιο γνω-
στοποίησης πρόθεσης εξαγοράς ή της αύξησης της ειδι-
κής συµµετοχής, δύναται να µην επιτρέψει την εν λόγω
εξαγορά, εάν υπό το πρίσµα της ανάγκης διασφάλισης
της ορθής και συνετούς διοίκησης της εταιρίας κρίνει αι-
τιολογηµένα ως ακατάλληλα οποιοδήποτε από τα πρό-
σωπα του προηγούµενου εδαφίου, ενώ αν επιτρέψει την
εν λόγω αγορά, δύναται να ορίσει προθεσµία ή και ό-
ρους για την υλοποίησή της.

9. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώσει αιτιολογη-
µένα ότι η ίδρυση της εταιρίας ή η εξαγορά συµµετοχής

σε αυτήν υποκρύπτει ή αποσκοπεί στη νοµιµοποίηση ε-
σόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, τότε:
α) αρνείται τη χορήγηση της άδειας του παρόντος νό-

µου ή
β) δεν επιτρέπει την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής

συµµετοχής κατά την παράγραφο 8.
10. Αν εταιρία που αδειοδοτείται σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις του παρόντος νόµου αποφασίσει να τερµατίσει
τις δραστηριότητές της, εφαρµόζονται αναλογικά οι δια-
τάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 28).

11. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται µε απόφασή της
να αναστείλει τη χορηγηθείσα άδεια σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου σε εταιρίες της περίπτω-
σης α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όταν:
α. σταθµίζοντας τη βαρύτητα των παραβάσεων που

προβλέπονται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρ-
θρου, αποφασίσει να µην προχωρήσει σε ανάκληση της
άδειας,
β. διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρό-

ντος νόµου ή των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλά-
δος. 
Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος εκδώσει απόφαση

που διατάσσει την αναστολή της άδειας λειτουργίας,
προβαίνει ταυτόχρονα σε έγγραφες συστάσεις προς την
εταιρία και θέτει εύλογη προθεσµία για συµµόρφωση, η
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από
την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της απόφασης αναστο-
λής.
Εντός της ως άνω προθεσµίας η Εταιρία Διαχείρισης

ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά µε τη
συµµόρφωσή της προς τις συστάσεις του προηγούµενου
εδαφίου.
Κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας, η Εταιρία

Διαχείρισης µπορεί να προβαίνει σε δραστηριότητες που
της επιτρέπονται ρητώς από τη σχετική απόφαση ανα-
στολής λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

12. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος:
α. διαπιστώσει ότι η εταιρία συµµορφώθηκε µε τις συ-

στάσεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου, ανακαλεί την
πράξη περί αναστολής της άδειας και ενηµερώνει γρα-
πτώς την εταιρία,
β. διαπιστώσει ότι η εταιρία δεν συµµορφώθηκε πλή-

ρως µε τις συστάσεις του δεύτερου εδαφίου της περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 11, είτε παρατείνει την πε-
ρίοδο αναστολής της άδειας και προβαίνει σε νέες συ-
στάσεις είτε ενεργοποιεί τη διαδικασία ανάκλησης της
άδειας.

13.α. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ανακαλέσει
τη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, χο-
ρηγηθείσα άδεια, εάν η εταιρία:
αα. εξασφάλισε την άδεια βάσει ψευδών ή παραπλα-

νητικών στοιχείων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 3, ή δολίως
υπέβαλε, γνωστοποίησε ή άλλως δηµοσιοποίησε µε ο-
ποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ή παραπλανητικές πληρο-
φορίες ή ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή έντυπα,
ββ. δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες

χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας της,
γγ. έχει διαπράξει παραβάσεις του παρόντος νόµου ή

των αποφάσεων που εκδόθηκαν από την Τράπεζα της
Ελλάδος ή αυτών που εκδίδονται βάσει του παρόντος
νόµου,
δδ. χρησιµοποιείται ως µέσο για νοµιµοποίηση εσόδων
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από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδοτεί ε-
γκληµατικές δραστηριότητες,
εε. έχει υποπέσει σε άλλη παράβαση που προβλέπει

ως κύρωση την ανάκληση της άδειάς της, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
στστ. παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον εποπτι-

κό έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος,
ζζ. παραβιάζει διατάξεις νόµου ή αποφάσεις της Τρά-

πεζας της Ελλάδος που αφορούν στην εποπτεία ή τον
τρόπο λειτουργίας των Εταιριών Διαχείρισης, εφόσον τί-
θεται σε κίνδυνο η αποτελεσµατική άσκηση εποπτείας,
ηη. επανειληµµένα δεν συµµορφώνεται µε την έκθεση

της περίπτωσης η΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η
Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαπίστωση της παράβασης
αυτής δε λαµβάνει υπόψη τις οδηγίες ή εντολές του δι-
καιούχου των απαιτήσεων προς την εποπτευόµενη Εται-
ρία Διαχείρισης, 
θθ. δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις της περί-

πτωσης γ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
β. Σε περίπτωση ανάκλησης χορηγηθείσας άδειας,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, σε Εται-
ρία που λαµβάνει την άδεια της παρ. 20 του παρόντος, ε-
φαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 145 του ν. 4261/2014. 
γ. Εταιρία της οποίας η άδεια έχει ανακληθεί, παραµέ-

νει υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος µέχρις
ότου ολοκληρωθεί η υλοποίηση του σχεδίου δράσης
τερµατισµού δραστηριοτήτων που έχει εγκριθεί από την
Τράπεζα της Ελλάδος.
δ. Αν εταιρία του παρόντος νόµου παραβιάζει τις δια-

τάξεις της παρούσας παραγράφου, η Τράπεζα της Ελλά-
δος δύναται, αφού προηγουµένως καλέσει την εταιρία
σε ακρόαση, να της επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο, το ο-
ποίο δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000)
ευρώ.

14. Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τις δραστηριό-
τητες των εταιριών που αδειοδοτεί µε στόχο τη διασφά-
λιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα
σύµφωνα µε το άρθρο 55 Α του Καταστατικού της (ν.
3424/1927, Α΄ 298).

15.α. Κάθε εταιρία που αδειοδοτείται από την Τράπεζα
της Ελλάδος και διαχειρίζεται απαιτήσεις από δάνεια και
πιστώσεις, οφείλει να διατηρεί ανά πάσα στιγµή ελάχι-
στο ολοσχερώς καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο ύψους
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 
β. Το µετοχικό κεφάλαιο της παραπάνω εταιρίας επι-

τρέπεται να µειωθεί κάτω από το προβλεπόµενο στο
προηγούµενο εδάφιο ελάχιστο όριο, εφόσον υπάρχει ε-
γκεκριµένο από την Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο δρά-
σης για τον τερµατισµό της δραστηριότητας αυτής.

16. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την άσκηση των
εποπτικών της αρµοδιοτήτων, κρίνει αιτιολογηµένα ότι
οποιοδήποτε µέλος του διοικητικού οργάνου της Εται-
ρίας είναι ακατάλληλο να ενεργεί ως µέλος διοικητικού
οργάνου, µε βάση τα κριτήρια που καθορίζονται µε από-
φαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 23 του παρόντος άρθρου, δύναται να ζητήσει
εγγράφως την αντικατάστασή του. 

17. α. Κάθε εταιρία που έχει άδεια λειτουργίας σε ι-
σχύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υ-
ποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αντίγραφο του ισο-
λογισµού, του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως
και τριµηνιαία έκθεση που µπορεί ενδεικτικά να περιλαµ-
βάνει: 
αα) Την αξία των ενυπόθηκων εξασφαλίσεων των δα-

νείων ανά εξυπηρετούµενο και µη εξυπηρετούµενο δά-
νειο ή πίστωση, ανά είδος, ανά ύψος οφειλής, µε παράλ-
ληλη ενηµέρωση για την ονοµαστική αξία των κατηγο-
ριοποιηµένων δανείων.
ββ) Την αξία και το ποσοστό των αναδιαρθρώσεων σε

αξία και αριθµό ανά είδος δανείου, ανά κατηγορία τύπου
ρύθµισης, ανά ύψος οφειλής, ανά φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο, ανά κλάδο και κύκλο εργασιών για νοµικά πρόσω-
πα ή ανά κατηγορία εισοδήµατος για φυσικά πρόσωπα,
µε σχετική αντιστοίχιση του ύψους των εξασφαλίσεων
των αναδιαρθρωµένων δανείων, όπως οµαδοποιούνται
παραπάνω. 
γγ) Το ποσοστό των ρευστοποιηµένων δανείων σε α-

ξία και αριθµό ανά είδος δανείου, ανά κλάδο για νοµικά
πρόσωπα ή ανά κατηγορία εισοδήµατος για φυσικά πρό-
σωπα µε αντιστοίχηση του ύψους των εξασφαλίσεων και
της κατηγορίας των ρευστοποιηµένων δανείων, όπως ο-
µαδοποιούνται παραπάνω. 
δδ) Το ποσοστό πτωχεύσεων ανά είδος δανείου και α-

νά κλάδο και κύκλο εργασιών.
εε) Την αξία των διαγραφών επί απαιτήσεων δανείων ή

πιστώσεων ανά είδος δανείου, ανά ύψος οφειλής, µε ε-
νηµέρωση για την ονοµαστική αξία του δανείου.
Τα παραπάνω στοιχεία µπορεί εκάστοτε να εξειδικεύο-

νται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τα
προβλεπόµενα στην επόµενη περίπτωση. 
β. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζε-

ται και εξειδικεύεται ο τρόπος, η συχνότητα, οι ηµεροµη-
νίες υποβολής και αναφοράς, καθώς και το είδος της α-
παιτούµενης πληροφόρησης της περίπτωσης α΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και οποιεσδήποτε άλλες πληροφο-
ρίες η τελευταία θεωρεί απαραίτητες για τους σκοπούς
της άσκησης του προληπτικού ελέγχου και εποπτείας.
γ. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ε-

πιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να καθορίζονται τα
στοιχεία των Εταιριών Διαχείρισης που συµβάλλονται µε
εταιρίες της παρ. 1 β, τα οποία θα δηµοσιεύονται περιο-
δικά για σκοπούς διαφάνειας. 

18. Κάθε εταιρία που έχει άδεια λειτουργίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλει, ύστερα
από κλήση της Τράπεζας της Ελλάδος να επιτρέψει σε
εξουσιοδοτηµένους προς το σκοπό αυτό υπαλλήλους
της Τράπεζας της Ελλάδος να εισέλθουν στα κτήριά της
για να διερευνήσουν τις εργασίες και τις δραστηριότη-
τές της και να θέσει στη διάθεσή τους οποιαδήποτε βι-
βλία, έγγραφα ή αρχεία, ή/και να διαβιβάσει στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος οποιεσδήποτε πληροφορίες η τελευταία
κρίνει αναγκαίες για την άσκηση των εποπτικών της δρα-
στηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε
τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και ιδίως έγγρα-
φα και αρχεία αναφορικά µε το χαρτοφυλάκιο των δια-
χειριζόµενων από αυτήν απαιτήσεων.

19. Κάθε εταιρία αποζηµιώνει την Τράπεζα της Ελλά-
δος για όλα τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την άσκη-
ση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων µε την καταβολή
σε αυτήν ετήσιου τέλους, του οποίου το ύψος, ο χρόνος
και ο τρόπος καταβολής θα προσδιοριστούν µε απόφαση
της Τράπεζας της Ελλάδος.

20. Οι εταιρίες της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του πα-
ρόντος άρθρου δύνανται να λαµβάνουν άδεια από την
Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να χορηγούν νέα
δάνεια ή/και πιστώσεις σε δανειολήπτες, των οποίων δά-
νεια ή πιστώσεις διαχειρίζονται, µε αποκλειστικό σκοπό
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την αναχρηµατοδότηση των δανείων τους ή την ανα-
διάρθρωση της δανειολήπτριας επιχείρησης δυνάµει ε-
νός συγκεκριµένου σχεδίου αναδιάρθρωσης που συµ-
φωνείται µεταξύ των µερών, υπό την προϋπόθεση της
προηγούµενης συναίνεσης του δικαιούχου της απαίτη-
σης. Τα νέα δάνεια και πιστώσεις του προηγούµενου ε-
δαφίου λογίζονται ως τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις,
διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρ-
µόδια για την εκδίκαση των διαφορών που απορρέουν α-
πό τη σύµβαση είναι τα κατά τόπους Ελληνικά Δικαστή-
ρια. Τα νέα αυτά δάνεια και πιστώσεις θα επιβαρύνονται
µε την εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α΄ 178),
για την απόδοση της οποίας υπεύθυνες είναι οι εταιρίες
διαχείρισης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1. 
Η άδεια της παραγράφου αυτής θα χορηγείται υπό τις

ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. ότι η εταιρία έχει ήδη καταβάλλει σε µετρητά και σε

τραπεζικό λογαριασµό ελληνικού πιστωτικού ιδρύµατος
το ποσό των τεσσάρων εκατοµµυρίων πεντακοσίων χι-
λιάδων (4.500.000) ευρώ ως ελάχιστο µετοχικό κεφά-
λαιο, 
β. ότι η εταιρία συµµορφώνεται µε τους κανόνες και

τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 14 του παρόντος.

Oι παραπάνω εταιρίες έχουν υποχρέωση σύνταξης
των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων βάσει των
Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό-
πως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
δυνάµει του Κανονισµού 1606/2002 (EEL 243/2002)
(Δ.Π.Χ.Α. – υποχρεωτική εφαρµογή Δ.Π.Χ.Α.), για τις α-
τοµικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές τους κα-
ταστάσεις και σύµφωνα µε το ν. 4308/2014 (Α’ 251), ό-
πως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

21. Το επαγγελµατικό απόρρητο του δικαιούχου των υ-
πό διαχείριση απαιτήσεων έναντι των δανειοληπτών αί-
ρεται στις σχέσεις του µε την Εταιρία Διαχείρισης, στο
µέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για
τις ανάγκες της διαχείρισης και εφαρµόζονται αναλογι-
κά οι παράγραφοι 20 και 21 του άρθρου 10 του ν.
3156/2003 (Α’ 157).

22. Οι εταιρίες του παρόντος νόµου θεωρούνται δανει-
στές και προµηθεύτριες κατά την έννοια του ν.
2251/1994 (Α’191) και υποχρεούνται να συµµορφώνο-
νται µε την κείµενη νοµοθεσία περί Προστασίας Κατανα-
λωτή, όπως αυτή κάθε φορά εφαρµόζεται και ισχύει, µε
τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (Β’ 2289/2014), µε
τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων και πι-
στώσεων που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύµατα, συ-
µπεριλαµβανοµένης της οδηγίας 2014/17, καθώς και µε
όλες τις σχετικές µε χορηγούµενα από πιστωτικά και
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα δάνεια και πιστώσεις αποφά-
σεις της Τράπεζας της Ελλάδος και να λαµβάνουν ειδική
µέριµνα για κοινωνικά ευπαθείς οµάδες.

23. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος εξειδικεύ-
ονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά
και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη χορήγηση
της άδειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

24. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδί-
δονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου υπόκεινται
σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επι-
κράτειας. Εξαιρούνται οι αποφάσεις της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 13, οι οποίες υπόκεινται σε προσφυγή
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

25. Οι εταιρίες της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 λογίζο-

νται ως χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, κατά την έννοια
της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008 (Α’ 166) και ως
υπόχρεα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρ-
θρου 5 του ίδιου νόµου και εποπτεύονται από την Τράπε-
ζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε την περίπτωση Α΄ της παρ.
2 του άρθρου 6 του ιδίου νόµου. Οι πληροφορίες της πε-
ρίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3691/2008
πρέπει να είναι διαθέσιµες στον δανειολήπτη. 

Άρθρο 2
Συµβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης

1. Στις εταιρίες της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του παρόντος νόµου δύναται να ανατίθεται η δια-
χείριση απαιτήσεων από συµβάσεις δανείων ή/και πιστώ-
σεων που έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται από πιστωτι-
κά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, πλην της περίπτωσης δ΄
της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014.

2. Η σύµβαση ανάθεσης διαχείρισης των απαιτήσεων
αυτών υπόκειται σε συστατικό έγγραφο τύπο και περι-
λαµβάνει κατ’ ελάχιστο περιεχόµενο τα ακόλουθα:

α. Τις προς διαχείριση απαιτήσεις και το τυχόν στάδιο
µη εξυπηρέτησης κάθε απαίτησης.

β. Τις πράξεις της διαχείρισης, οι οποίες µπορεί να συ-
νίστανται ιδίως στη νοµική και λογιστική παρακολούθη-
ση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγµατεύσεων µε
τους οφειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων και τη
σύναψη συµβάσεων συµβιβασµού κατά την έννοια των
άρθρων 871-872 ΑΚ ή ρύθµισης και διακανονισµού οφει-
λών σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας, όπως έχει
θεσπισθεί µε την υπ’ αριθµ. 116/25.8.2014 απόφαση της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της
Τράπεζας της Ελλάδος κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4224/2013. 

γ. Την καταβλητέα αµοιβή διαχείρισης, η οποία σε κά-
θε περίπτωση δεν µπορεί να µετακυλίεται στον υπόχρεο
καταβολής της απαίτησης.
Αντίγραφο της συµβάσεως κοινοποιείται στην Τράπε-

ζα της Ελλάδος εντός δέκα (10) ηµερών από την υπο-
γραφή της.

3. Το ελάχιστο περιεχόµενο της σύµβασης ανάθεσης
διαχείρισης της προηγούµενης παραγράφου δύναται να
εξειδικεύεται περαιτέρω µε απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος. Τα σχέδια των συµβάσεων ανάθεσης διαχείρι-
σης αποτελούν αντικείµενο εποπτείας από την Τράπεζα
της Ελλάδος για σκοπούς συµµόρφωσης στον παρόντα
νόµο.

4. Οι Εταιρίες Διαχείρισης νοµιµοποιούνται, ως µη δι-
καιούχοι διάδικοι, να ασκήσουν κάθε ένδικο βοήθηµα και
να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την
είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να
κινούν, παρίστανται ή συµµετέχουν σε προπτωχευτικές
διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφε-
ρεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδι-
κής διαχείρισης των άρθρων 61 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄
246). Εφόσον οι Εταιρίες συµµετέχουν σε οποιαδήποτε
δίκη µε την ιδιότητα του µη δικαιούχου διαδίκου το δεδι-
κασµένο της απόφασης καταλαµβάνει και τον δικαιούχο
της απαίτησης.

5. Οι Εταιρίες Διαχείρισης δύνανται για τους σκοπούς
του παρόντος νόµου, να προσλαµβάνουν Εταιρίες Ενη-
µέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσµες οφειλές, που
λειτουργούν σύµφωνα µε το ν. 3758/2009, ή αντίστοιχου
σκοπού εταιρίες, που λειτουργούν σε κράτος - µέλος



224

της Ε.Ε. ή κράτος του ΕΟΧ. Οι Εταιρίες του παρόντος
νόµου κατά τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δα-
νείων οφείλουν να ακολουθούν τις ρυθµίσεις του ν.
3758/ 2009, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 22
του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 3
Συµβάσεις πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων από

συµβάσεις δανείων και πιστώσεων

1. Η σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων
από συµβάσεις δανείων και πιστώσεων, που έχουν χορη-
γηθεί από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα πλην πε-
ρίπτωσης δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014,
υπόκειται σε συστατικό έγγραφο τύπο και αντικείµενό
της µπορεί να είναι µεµονωµένες απαιτήσεις ή οµάδες
απαιτήσεων κατά οποιουδήποτε δανειολήπτη, µη εφαρ-
µοζοµένου στην περίπτωση αυτή του άρθρου 479 ΑΚ.
Άλλα δικαιώµατα, ακόµα αν δεν αποτελούν παρεπόµενα
δικαιώµατα κατά την έννοια του άρθρου 458 ΑΚ, εφόσον
συνδέονται µε τις µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις, µπο-
ρούν να µεταβιβάζονται µαζί µε αυτές. Η πώληση των
µεταβιβαζόµενων απαιτήσεων διέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 513 επ. ΑΚ, η δε µεταβίβαση από τις διατά-
ξεις των άρθρων 455 επ. ΑΚ, εφόσον οι διατάξεις αυτές
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Αναγκαία προϋπόθεση για να προσφερθούν προς
πώληση οι απαιτήσεις των πιστωτικών ή χρηµατοδοτι-
κών ιδρυµάτων από µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι να
έχει προσκληθεί µε εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης
και ο εγγυητής µέσα σε δώδεκα (12) µήνες πριν από την
προσφορά, πριν ή µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου, να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής
πρότασης κατάλληλης ρύθµισης µε συγκεκριµένους ό-
ρους αποπληρωµής σύµφωνα και µε τις διατάξεις του
Κώδικα Δεοντολογίας (ν. 4224/2013). Εξαιρούνται απαι-
τήσεις επίδικες ή επιδικασθείσες και απαιτήσεις κατά ο-
φειλετών µη συνεργάσιµων κατά την έννοια της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, όπως αυτή ισχύει. Κάθε
νέος εκδοχέας απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα δά-
νεια και πιστώσεις του άρθρου 1 παρ. 1 οφείλει να εκκι-
νεί εκ νέου τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων
(ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως έχει θεσπισθεί
µε την υπ’ αριθµ. 116/25.8.2014 απόφαση της Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας
της Ελλάδος, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 4224/2013, δια της αντισυµβαλλόµενης εταιρίας
διαχείρισης απαιτήσεων. 

3. Η σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων
καταχωρίζεται στο δηµόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν.
2844/2000 (Α΄ 220). Τυχόν συµφωνίες µεταξύ µεταβιβά-
ζοντας πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος και δα-
νειοληπτών περί ανεκχώρητου των µεταξύ τους απαιτή-
σεων δεν αντιτάσσονται στον εκδοχέα. Από την κατα-
χώριση της σχετικής σύµβασης επέρχεται η µεταβίβαση
των πωλούµενων απαιτήσεων του µεταβιβάζοντας πι-
στωτικού ιδρύµατος. Ο εκχωρητής θεωρείται αντίκλητος
του εκδοχέα για οποιαδήποτε κοινοποίηση σχετίζεται µε
τη µεταβιβασθείσα απαίτηση. Από την καταχώριση της
σχετικής σύµβασης, οι Εταιρίες Διαχείρισης της περί-
πτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου
υποχρεούνται να αποδίδουν την εισφορά του άρθρου 1
του ν. 128/1975 (Α΄ 178), που βαρύνει τις µεταβιβαζόµε-
νες απαιτήσεις από συµβάσεις δανείων και πιστώσεων. 

4. Αναγγελία της καταχώρισης γίνεται προς τους οφει-
λέτες και τους εγγυητές µε κάθε πρόσφορο µέσο. Πριν
από την καταχώριση δεν αποκτώνται έναντι τρίτων δι-
καιώµατα που απορρέουν από τη µεταβίβαση απαιτήσε-
ων της παραγράφου 1. Καταβολή προς το πιστωτικό ή
χρηµατοδοτικό ίδρυµα πριν από την αναγγελία ελευθε-
ρώνει τον δανειολήπτη έναντι του µεταβιβάζοντος και
των ελκόντων δικαιώµατα από την εφαρµογή των διατά-
ξεων του παρόντος νόµου.

5. Καταπιστευτική µεταβίβαση των απαιτήσεων του πι-
στωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος δεν επιτρέπεται
και οποιοσδήποτε καταπιστευτικός όρος δεν ισχύει. Επι-
τρέπεται η αναπροσαρµογή ή πίστωση του τιµήµατος
της πώλησης και η υπαναχώρηση από τη σύµβαση πώλη-
σης κατά τους όρους της σχετικής σύµβασης και τις δια-
τάξεις των άρθρων 513 επ. ΑΚ..

6. Αν η µεταβιβαζόµενη απαίτηση του πιστωτικού ή
χρηµατοδοτικού ιδρύµατος ασφαλίζεται µε υποθήκη ή
προσηµείωση υποθήκης ή ενέχυρο ή άλλο παρεπόµενο
δικαίωµα ή προνόµιο, το οποίο έχει υποβληθεί σε δηµο-
σιότητα µε καταχώριση σε δηµόσιο βιβλίο ή αρχείο, για
τη σηµείωση της µεταβολής του δικαιούχου είναι απα-
ραίτητη η καταχώριση της βεβαίωσης στο δηµόσιο βιβλίο
του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 και σχετική µνεία σε πε-
ρίληψη του εµπράγµατου βάρους, του παρεπόµενου δι-
καιώµατος ή του προνοµίου. Από την καταχώριση για κά-
θε ενέχυρο σε σχέση µε τις µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις
του πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος επέρχονται
τα αποτελέσµατα των άρθρων 39 και 44 του ν.δ. 17.7/
13.8.1923.

7. Στις περιπτώσεις πώλησης και µεταβίβασης απαιτή-
σεων του παρόντος νόµου, καθώς και σε περιπτώσεις α-
νάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και
δικονοµική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή και δεν ε-
πιτρέπεται η µονοµερής τροποποίηση όρου σύµβασης,
καθώς και του επιτοκίου. Σε περίπτωση που µεταβιβάζε-
ται απαίτηση από εξυπηρετούµενο δάνειο ή πίστωση, για
την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συµφωνηθεί κυµαινό-
µενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν επιτρέπεται σε καµία πε-
ρίπτωση να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτο-
κίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορί-
σει το πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα κατά το χρόνο
καταχώρισης της µεταβίβασης, ακόµα κι αν τέτοιο δικαί-
ωµα υφίστατο συµβατικά για τον εκχωρητή.

8. Η εφαρµογή των άρθρων 1 έως 3 του παρόντος νό-
µου αναστέλλεται ως προς τις δανειακές συµβάσεις και
πιστώσεις µε υποθήκη ή µε προσηµείωση υποθήκης πρώ-
της κατοικίας σε ακίνητα αντικειµενικής αξίας έως εκατό
σαράντα χιλιάδων (140.000) ευρώ µέχρι και την 31η Δε-
κεµβρίου 2017. Πάσης φύσεως δάνεια που εγγυάται ή έ-
χει εγγυηθεί το Ελληνικό Δηµόσιο εξαιρούνται από την
εφαρµογή των άρθρων 1 έως 3Α του παρόντος νόµου.»

2. Μετά το άρθρο 3 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστί-
θεται νέο άρθρο 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3Α
Φορολογικές και άλλες ρυθµίσεις

1. Η υπεραξία από τη µεταβίβαση απαιτήσεων σε εται-
ρία της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 υπόκει-
ται σε φορολογία εισοδήµατος µε βάση τις γενικές δια-
τάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.
4172/2013, Α΄ 167). Οι διατάξεις του προηγούµενου ε-
δαφίου εφαρµόζονται ανάλογα και στην υπεραξία που α-
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ποκτούν οι παραπάνω εταιρίες από τη µεταγενέστερη
µεταβίβαση απαιτήσεων που έχουν αποκτήσει κατ’ ε-
φαρµογή των διατάξεων αυτού του νόµου.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013 εφαρµόζονται ανάλογα και για τους τόκους
που καταβάλλονται σε εταιρίες της περίπτωσης β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 από απαιτήσεις που έχουν αποκτή-
σει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων αυτού του νόµου, κα-
θώς και από δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούν οι εται-
ρίες της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος.

3. Για τις συµβάσεις µεταβίβασης απαιτήσεων του άρ-
θρου 3, για τις συµβάσεις ανάθεσης διαχείρισης του άρ-
θρου 2, καθώς και για τη διαχείριση απαιτήσεων σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248).

4. Οι συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων που καταρτί-
ζουν οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων σύµφωνα µε
την παρ. 20 του άρθρου 1 απαλλάσσονται από τέλη χαρ-
τοσήµου.

5. Για κάθε καταχώριση ή εγγραφή πράξεων σε οποιο-
δήποτε δηµόσιο βιβλίο, µητρώο ή κτηµατολόγιο που α-
φορά στην πώληση και µεταβίβαση απαιτήσεων που διε-
νεργείται στο πλαίσιο των άρθρων 1 έως 3 του παρόντος
νόµου, όπως ιδίως για την καταχώριση των συµβάσεων
του παρόντος νόµου, καταβάλλεται αναλογικό δικαίωµα
ύψους ένα (1) τοις χιλίοις επί της αξίας της αντιπαροχής
που έλαβε ο µεταβιβάζων, αποκλειόµενης οποιασδήποτε
άλλης επιβάρυνσης ή τέλους. Το ποσοστό αναλύεται ως
εξής:
α) Στην περίπτωση των έµµισθων υποθηκοφυλακείων,

εισπράττεται µηδέν κόµµα επτά (0,7) τοις χιλίοις υπέρ
του Δηµοσίου και µηδέν κόµµα τρία (0,3) τοις χιλίοις υ-
πέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. 
β) Στην περίπτωση των άµισθων υποθηκοφυλακείων,

εισπράττεται ποσοστό µηδέν κόµµα επτά (0,7) τοις χιλί-
οις υπέρ του Δηµοσίου, µηδέν κόµµα δεκαπέντε (0,15)
τοις χιλίοις υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και µηδέν κόµµα δεκαπέ-
ντε (0,15) τοις χιλίοις υπέρ του άµισθου υποθηκοφυλα-
κείου. 
Σε περίπτωση καταχώρισης σε δηµόσιο βιβλίο µεταβο-

λής του δικαιούχου απαίτησης εξασφαλισµένης µε ενέ-
χυρο ή εµπραγµάτως εξασφαλισµένης επί ακινήτου κα-
ταβάλλεται αναλογικό δικαίωµα ύψους ένα (1) επί τοις
χιλίοις επί του ποσού της αντιπαροχής που έλαβε ο µε-
ταβιβάζων µε ανώτατο ποσό κατά περίπτωση τις δύο χι-
λιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, αποκλειοµένης οποιασ-
δήποτε άλλης επιβάρυνσης ή τέλους. Το ποσοστό ανα-
λύεται ως εξής:
γ) Στην περίπτωση των έµµισθων υποθηκοφυλακείων,

εισπράττεται µηδέν κόµµα επτά (0,7) τοις χιλίοις υπέρ
του Δηµοσίου και µηδέν κόµµα τρία (0,3) τοις χιλίοις υ-
πέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. 
δ) Στην περίπτωση των άµισθων υποθηκοφυλακείων,

εισπράττεται ποσοστό µηδέν κόµµα επτά (0,7) τοις χιλί-
οις υπέρ του Δηµοσίου, µηδέν κόµµα δεκαπέντε (0,15)
τοις χιλίοις υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και µηδέν κόµµα δεκαπέ-
ντε (0,15) τοις χιλίοις υπέρ του άµισθου υποθηκοφυλα-
κείου. 
Τα αναλογικά δικαιώµατα που εισπράττονται από τα υ-

ποθηκοφυλακεία σύµφωνα µε την προηγούµενη παρά-
γραφο, κατά τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως
Κτηµατολογικών Γραφείων εισπράττονται αυξηµένα κα-
τά ποσοστό µηδέν κόµµα εβδοµήντα πέντε (0,75) επί

τοις χιλίοις επί της αξίας της αντιπαροχής που έλαβε ο
µεταβιβάζων, το οποίο και αποδίδεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε..
Όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την είσπραξη και α-
πόδοση από τον Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γρα-
φείου των αναλογικών αυτών δικαιωµάτων στην ΕΚΧΑ
Α.Ε. καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από
πρόταση της ΕΚΧΑ Α.Ε.. 

Το κόστος εγγραφής που προκύπτει από την εφαρµο-
γή της παρούσας παραγράφου δεν µπορεί µε οποιονδή-
ποτε τρόπο να µετακυλιστεί στον οφειλέτη και τον εγ-
γυητή του δανείου.

Άρθρο 71
Μεταβατική διάταξη

1. Οι διατάξεις του παρόντος υποκεφαλαίου εφαρµό-
ζονται και σε αιτήσεις χορήγησης άδειας που έχουν υπο-
βληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4354/2015, πριν την τροποποίησή του µε το άρθρο 70
του παρόντος. Η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί εγγράφως
τις εταιρίες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση να συµµορ-
φωθούν µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου εντός εύ-
λογης προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους δύο (2) µήνες από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας του
προηγούµενου εδαφίου εκκινούν εκ νέου οι προθεσµίες
της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, όπως
τροποποιείται µε το άρθρο 70 του παρόντος. 

2. Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιο-
δότηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 3 του ν.
4354/2015, πριν την τροποποίησή τους µε το άρθρο 70
του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν
είναι αντίθετες µε τις νέες τροποποιούµενες διατάξεις,
έως τη ρητή αντικατάσταση ή κατάργησή τους µε νεότε-
ρες πράξεις. 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 3Α του ν. 4354/2015 έχουν
εφαρµογή για συµβάσεις που καταρτίζονται, για εισοδή-
µατα που αποκτώνται και για πληρωµές που πραγµατο-
ποιούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Άρθρο 72
Σύνθεση ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.

Συνιστάται Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), το οποίο αποτελείται από τους
Υπουργούς Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Οικονοµικών.

Άρθρο 73
Αρµοδιότητες του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.

1. Το Συµβούλιο ενεργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων
και κατευθύνσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και του
Πρωθυπουργού και είναι αρµόδιο για:
α) τη διαµόρφωση και δηµοσιοποίηση της στρατηγικής

και των πολιτικών σχετικά µε την οργάνωση ενός ολο-
κληρωµένου µηχανισµού αποτελεσµατικής διαχείρισης



226

του ιδιωτικού χρέους, καθώς και την κατάρτιση και επι-
καιροποίηση ενός σχεδίου δράσης µε δεσµευτικό χρονο-
διάγραµµα για την υλοποίηση της ανωτέρω στρατηγικής,
β) τη διαπίστωση δυσλειτουργιών και τη διατύπωση

προτάσεων για τροποποίηση του υφιστάµενου νοµικού
πλαισίου σε θέµατα διαδικαστικά και ουσιαστικά για την
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας στην επίλυση θεµά-
των ιδιωτικού χρέους, συµπεριλαµβανοµένης της επιτά-
χυνσης των διαδικασιών αναφορικά µε τις καθυστερού-
µενες αποπληρωµές δανείων, τη βελτίωση του θεσµικού
πλαισίου που διέπει την αγορά ακινήτων, στο µέτρο που
επιδρά στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, και την άµε-
ση ενεργοποίηση των αρµόδιων φορέων για τη διοικητι-
κή, επιχειρησιακή και νοµοθετική υλοποίηση των ως άνω
αναφερόµενων προτάσεων,
γ) την κατάρτιση δράσεων ευαισθητοποίησης και την

αξιοποίηση όλων των µέσων επικοινωνίας που διαθέτει η
Ελληνική Κυβέρνηση για την άµεση και αποτελεσµατική
ενηµέρωση και υποστήριξη των πολιτών και των ενδια-
φεροµένων µερών σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων επί
των ανωτέρω θεµάτων,
δ) τη δηµιουργία ενός δικτύου παροχής δωρεάν συµ-

βουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα
για θέµατα διαχείρισης οφειλών και το σχεδιασµό δρά-
σεων ενηµέρωσης και επιµόρφωσης νοικοκυριών και µι-
κρών και µεσαίων επιχειρήσεων σε θέµατα χρηµατοοικο-
νοµικής διαχείρισης,
ε) τη διαµόρφωση και επίβλεψη τήρησης των αναγκαί-

ων χρονοδιαγραµµάτων για την υλοποίηση ενός στρατη-
γικού σχεδίου για την αποτελεσµατικότερη αντι-µετώπι-
ση του ιδιωτικού χρέους.

2. Στο πλαίσιο της εντολής του, το Συµβούλιο ορίζει µε
απόφασή του την έννοια του «συνεργάσιµου δανειολή-
πτη» και προβαίνει ετησίως στην εκτίµηση των «εύλο-
γων δαπανών διαβίωσης», µε βάση τα ετήσια στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, ο δε ορισµός του «συνεργάσι-
µου δανειολήπτη» και η εκτίµηση των «εύλογων δαπα-
νών διαβίωσης», που περιέχονται σε αυτήν, ενσωµατώ-
νονται και αποτελούν µέρος του Κώδικα Δεοντολογίας
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α΄
288), προκειµένου να αξιοποιηθούν στις απόπειρες εξω-
δικαστικού συµβιβασµού και ενώπιον των δικαστηρίων.

3. Για την παρακολούθηση της αποστολής του το Συµ-
βούλιο υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στη Διαρκή Ε-
πιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου τρι-
µηνιαίες συνοπτικές αναφορές και ετήσια αναλυτική έκ-
θεση προόδου. Οι αναφορές και η έκθεση προόδου α-
ναρτώνται σε ιστότοπο της Κυβέρνησης, ο οποίος θα
προσδιοριστεί µε απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ..

Άρθρο 74
Λειτουργία του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.

1. Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται ο Υπουργός Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ο οποίος το συγκα-
λεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστον τέσσερις
(4) φορές ετησίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο,
συντονίζει το όργανο και εποπτεύει τις εργασίες του. Το
Συµβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου του, στην οποία ορίζεται ως εισηγητής ο κατά
περίπτωση αρµόδιος Υπουργός.

2. Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, την οποία δι¬α-
πιστώνει ο Πρόεδρός του, όταν παρίστανται τα τρία του-

λάχιστον µέλη του. Οι εισηγήσεις των αρµοδίων καθ’ ύ-
λην Υπουργών κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη του Συµ-
βουλίου τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση
του οργάνου.

3. Στο Συµβούλιο µπορεί να µετέχουν για θέµατα αρ-
µοδιότητάς τους, χωρίς δικαίωµα ψήφου, Αναπληρωτές
Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή οι Διοικητικοί ή Τοµεακοί
Γραµµατείς της παραγράφου του 75, καθώς και ο Τοµεα-
κός Γραµµατέας Συντονισµού.

4. Προς εκπλήρωση της εντολής του το Συµβούλιο δύ-
ναται να απευθύνεται στον Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος προς διατύπωση γνώµης επί ζητηµάτων αρµο-
διότητάς της και ο Διοικητής συµµετέχει, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου, ως παρατηρητής.

5. Το Συµβούλιο µπορεί να συµβουλεύεται ειδικούς ε-
µπειρογνώµονες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) για ιδιαίτε-
ρα θέµατα και προβλήµατα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο
και σκόπιµο. Με απόφαση του Συµβουλίου, ορίζεται το ύ-
ψος της αποζηµίωσης των ειδικών εµπειρογνωµόνων.

6. Το Συµβούλιο µπορεί, όταν συντρέχουν ειδικοί λό-
γοι, να συγκροτεί µε απόφασή του επιτροπές και οµάδες
εργασίας από εξειδικευµένο προσωπικό του δηµόσιου
τοµέα και ιδιώτες εµπειρογνώµονες, για την εξέταση και
έρευνα θεµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του.
Για τον καθορισµό αποζηµίωσης των µελών των επιτρο-
πών και οµάδων εργασίας της παρούσας παραγράφου ε-
φαρµόζεται το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για
την εφαρµογή του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, ως καθ’
ύλην αρµόδιος Υπουργός νοείται ο Υπουργός Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

7. Η γραµµατειακή υποστήριξη και τεχνική εξυπηρέτη-
ση του Συµβουλίου ανατίθεται στο Τµήµα Στρατηγικού
Σχεδιασµού και Συντονισµού της υποπερίπτωσης αα΄
της περίπτωσης της παραγράφου του άρθρου 81.

8. Οι δαπάνες λειτουργίας του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. βαρύνουν
τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις
εγγράφονται κάθε έτος στον προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και στο
φορέα της παραγράφου του άρθρου 95. Η διάθεση των
πιστώσεων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και η διενέργεια των α-
ντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον ίδιο Υπουργό ως
κύριο διατάκτη. Αρµόδια για τη διαχείριση των πιστώσε-
ων του προϋπολογισµού είναι η Γενική Διεύθυνση Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού (άρθρο 14 του π.δ. 116/2014, Α΄
185).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Άρθρο 75
Οργάνωση και λειτουργία 

της Συντονιστικής Επιτροπής

1. Συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή για τη Διαχείριση
του Ιδιωτικού Χρέους.

2. Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ο Ειδι-
κός Τοµεακός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
του άρθρου 80, ο οποίος είναι αρµόδιος και για τα ζητή-
µατα της εσωτερικής οργάνωσης και της λειτουργίας
αυτής.

3. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι:
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α) Ο Τοµεακός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, 
β) ο Διοικητικός Γραµµατέας του Υπουργείου Δικαιο-

σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, 
γ) ο Διοικητικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και 
δ) ο Τοµεακός Γραµµατέας Οικονοµικής Πολιτικής του

Υπουργείου Οικονοµικών.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρό-

εδρό της, ο οποίος καθορίζει και την ηµερήσια διάταξη.
Σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου, προεδρεύει ο
Τοµεακός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισµού. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά,
τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως, και όποτε κρί-
νεται σκόπιµο. Για τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Ε-
πιτροπής ενηµερώνονται ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόε-
δρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί που συµµετέχουν
στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., ο Τοµεακός Γραµµατέας Συντονισµού
και η Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίοι δικαιούνται να ορί-
σουν εκπροσώπους τους που συµµετέχουν στη συνε-
δρίαση ως παρατηρητές.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή επικουρείται στο έργο της
και στις συνεδριάσεις της µπορεί να µετέχουν, ύστερα α-
πό πρόσκληση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Διαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους, εκπρόσωποι φορέων, όπως το
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, η Ελληνική Έ-
νωση Τραπεζών, στελέχη της δηµόσιας διοίκησης και α-
νεξάρτητων αρχών, καθώς και εµπειρογνώµονες, ιδιώ-
τες ή µη, µε διεθνή εµπειρία.

6. Η γραµµατειακή υποστήριξη και τεχνική εξυπηρέτη-
ση της Συντονιστικής Επιτροπής παρέχεται από το Τµή-
µα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού της υποπε-
ρίπτωσης αα) της περίπτωσης 0΄ της παραγράφου 0 του
άρθρου 81.

7. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Συντονιστικής Επιτρο-
πής δεν αµείβονται.

8. Οι δαπάνες λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτρο-
πής βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαί-
ες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος στον προϋπολογι-
σµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού και στον φορέα της παραγράφου 0 του άρθρου 95.
Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και η
διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον ί-
διο Υπουργό ως κύριο διατάκτη. Αρµόδια για τη διαχείρι-
ση των πιστώσεων του προϋπολογισµού είναι η Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (άρθρο 14 του π.δ.
116/2014, Α΄ 185).

Άρθρο 76
Αρµοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής

1. Η Συντονιστική Επιτροπή δρώντας στο πλαίσιο των
αποφάσεων του Συµβουλίου:
α) εισηγείται προς το Συµβούλιο προτάσεις για τροπο-

ποίηση του υφιστάµενου νοµικού και θεσµικού πλαισίου
για τα θέµατα που περιγράφονται στο άρθρου 73,
β) εξειδικεύει τις λεπτοµέρειες για την υλοποίηση του

σχεδίου δράσης σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις,
τις προτεραιότητες των ανατεθειµένων δράσεων και

τους στόχους των αποφάσεων του Συµβουλίου, παρακο-
λουθεί το ταχθέν από το Συµβούλιο χρονοδιάγραµµα ε-
νεργειών, προϋπολογισµό δράσεων, ενηµερώνει το Συµ-
βούλιο και συντονίζει το έργο της διαχείρισης,
γ) εισηγείται τροποποιήσεις των βασικών κατευθύνσε-

ων και του σχεδιασµού δράσεων και έργων, ώστε να ε-
ξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και η επιτάχυνσή
τους,
δ) ασκεί τον επιτελικό συντονισµό και παρακολούθηση

του έργου της αποτελεσµατικής διαχείρισης του µη εξυ-
πηρετούµενου ιδιωτικού χρέους και των διαφόρων οµά-
δων που εργάζονται στο πλαίσιο αυτό και
ε) επικουρεί το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. στη σύνταξη των αναφο-

ρών και της έκθεσης της παραγράφου 0 του άρθρου 73.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή, µε σκοπό την αποτελε-

σµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων που ορίζονται στην
παράγραφο 0, συλλέγει και αξιοποιεί κάθε είδους υφι-
στάµενα στοιχεία και µελέτες και παρακολουθεί την υ-
λοποίηση και την αποτελεσµατικότητα των δράσεων που
έχουν αναληφθεί. Για την υποβοήθηση των επιµέρους
δραστηριοτήτων της, η Συντονιστική Επιτροπή µπορεί να
εισηγείται τη σύσταση ή τροποποίηση οµάδων εργασίας
και οµάδων διοίκησης έργου, ad hoc οµάδων εργασίας α-
πό εξειδικευµένο προσωπικό του δηµόσιου τοµέα και ι-
διώτες εµπειρογνώµονες και να προτείνει τον τρόπο ορ-
γάνωσης και λειτουργίας τους. Η Συντονιστική Επιτροπή
περιγράφει το έργο, τα χρονοδιαγράµµατα και τα παρα-
δοτέα των οµάδων εργασίας, καθώς και το ύψος των οι-
κονοµικών πόρων που θα διατεθούν.

Άρθρο 77
Αρµοδιότητες Διοικητικών και Τοµεακών Γραµµατέων

1. Οι Διοικητικοί και οι Τοµεακοί Γραµµατείς, που είναι
µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, σχεδιάζουν και υλο-
ποιούν επιµέρους δράσεις, που αφορούν στην Εθνική
Στρατηγική για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, ε-
ντός του πλαισίου των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου
τους, όπως περιγράφονται στο άρθρο 76, και ιδίως ανα-
φορικά µε:
α) την εκπροσώπηση των Υπουργείων σε συσκέψεις

για την πολιτική διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και
την υλοποίησή της·
β) τον καθορισµό των λεπτοµερειών και των χρονοδια-

γραµµάτων των απαιτούµενων ενεργειών εντός των αρ-
µοδιοτήτων των Υπουργείων τους, στο πλαίσιο της Εθνι-
κής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους·
γ) την προετοιµασία προτάσεων ως προς τις τεχνικές

τους λεπτοµέρειες και της διαβούλευσης µε άλλους εν-
διαφεροµένους επ’ αυτών·
δ) την καθοδήγηση της προετοιµασίας νοµοθετικών

πρωτοβουλιών και της σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης
κανονιστικών - ρυθµιστικών επιπτώσεων·
ε) τη συνεργασία µε τρίτα εµπλεκόµενα µέρη, για σχε-

τικά τεχνικά στοιχεία της στρατηγικής·
στ) τη διατήρηση και ενηµέρωση στοιχείων του κειµέ-

νου της Εθνικής Στρατηγικής διαχείρισης του ιδιωτικού
χρέους της περίπτωσης 0 της παραγράφου 0 του άρθρου
79, τα οποία υπάγονται στο πεδίο των αρµοδιοτήτων
τους·
ζ) το συντονισµό µε άλλα συναρµόδια Υπουργεία ως

προς τις ενέργειες που απαιτούνται·
η) την αναφορά στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ι-

διωτικού Χρέους της προόδου στην υλοποίηση των απαι-
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τούµενων ενεργειών·
θ) την έγκαιρη προώθηση δεδοµένων και πληροφο-

ριών των αντίστοιχων Υπουργείων·
ι) τη συγκρότηση επιτροπών και οµάδων εργασίας από

εξειδικευµένο προσωπικό του δηµόσιου τοµέα και ιδιώ-
τες εµπειρογνώµονες, για την εξέταση και έρευνα θεµά-
των που άπτονται του σχεδιασµού και της υλοποίησης ε-
πιµέρους δράσεων εντός του πλαισίου των αρµοδιοτή-
των του αντίστοιχου Υπουργείου· το άρθρο 21 του ν.
4354/2015 εφαρµόζεται και στις επιτροπές και οµάδες
εργασίας της παρούσας περίπτωσης.

2. Οι υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα και κάθε άλλος ε-
µπλεκόµενος φορέας του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα,
συνεργάζονται µε τη Συντονιστική Επιτροπή και το Συµ-
βούλιο για την άµεση υλοποίηση των αποφάσεων αυτού,
καθώς και την προώθηση των απαιτούµενων δράσεων. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Άρθρο 78

Συνιστάται Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), η οποία είναι αυτοτελής δηµόσια υ-
πηρεσία, υπαγόµενη στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.). Έδρα της ορίζεται
η Αθήνα, δυνάµενη να µεταβληθεί µε απόφαση του
ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.

Άρθρο 79
Αποστολή και αρµοδιότητες της E.Γ.Δ.Ι.Χ.

1. Η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
έχει ως αποστολή:
α) την υποστήριξη του έργου του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., µε τη

συνδροµή στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της εθνικής
στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, 
β) την οργάνωση και τη διαµόρφωση της πολιτικής για

την ενηµέρωση και την υποστήριξη προς ενδιαφερόµε-
νους για λήψη δανείου και δανειολήπτες, καθώς και τη
χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση νοικοκυριών και µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων, και 
γ) τον επιχειρησιακό συντονισµό της Συντονιστικής Ε-

πιτροπής.
2. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής ασκεί τις παρακά-

τω αρµοδιότητες:
α) Συνδράµει στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της ε-

θνικής στρατηγικής για την οργάνωση ενός ολοκληρω-
µένου µηχανισµού αποτελεσµατικής διαχείρισης του ι-
διωτικού χρέους και αποφυγής της υπερχρέωσης µέσω
και του σχεδιασµού δράσεων χρηµατοοικονοµικής εκ-
παίδευσης.
β) Εισηγείται τους άξονες και την εξειδίκευση των επι-

µέρους στόχων της στρατηγικής για την αντιµετώπιση
του προβλήµατος της διαχείρισης των µη εξυπηρετούµε-
νων ιδιωτικών δανείων και εν γένει του ιδιωτικού χρέ-
ους.
γ) Επεξεργάζεται θέσεις, γενικές κατευθύνσεις και

προτάσεις για τη βελτίωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας
που ρυθµίζει την αντιµετώπιση του ιδιωτικού χρέους και
εισηγείται προς το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. τη λήψη νοµοθετικών µέ-
τρων βελτίωσής της. Στην παραπάνω αρµοδιότητα περι-
λαµβάνεται και η υποβολή προτάσεων προς το
ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. σχετικά µε τη βελτίωση του θεσµικού πλαισί-

ου που διέπει την αγορά ακινήτων, λόγω ιδίως της σηµα-
σίας τους ως εµπράγµατης εξασφάλισης οφειλών.
δ) Εισηγείται στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. την οργάνωση, την αξιο-

λόγηση και συνδράµει στον έλεγχο συστήµατος παρα-
κολούθησης δράσεων ευαισθητοποίησης για την άµεση
και αποτελεσµατική ενηµέρωση και υποστήριξη των πο-
λιτών και των ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε τη λή-
ψη αποφάσεων επί θεµάτων ανάληψης και διαχείρισης
χρέους.
ε) Παρακολουθεί τη λειτουργία διεθνών ή µη επιτρο-

πών και οµάδων εργασίας σε σχετικά θέµατα και ειση-
γείται στα αρµόδια κυβερνητικά όργανα τον ορισµό εκ-
προσώπων.
στ) Μεριµνά για την οµαλή λειτουργία του δικτύου ε-

νηµέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών, που θα πα-
ρέχει οικονοµικής και νοµικής φύσεως συµβουλευτικές
υπηρεσίες προς ενδιαφερόµενους δανειολήπτες, φυσι-
κά και νοµικά πρόσωπα (νοικοκυριά, πολύ µικρές, µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις), για ζητήµατα σύναψης νέων
δανείων, διαχείρισης υφιστάµενων οφειλών ενήµερων ή
σε καθυστέρηση και εν γένει για θέµατα χρηµατοοικονο-
µικής διαχείρισης, και συντονίζει τη λειτουργία των Κέ-
ντρων Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών
(Κ.Ε.Υ.Δ.).
ζ) Αναπτύσσει και διατηρεί ολοκληρωµένο Πληροφο-

ριακό Σύστηµα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ο.Π.Σ.), το
οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υ-
ποβολή αιτηµάτων, τον προγραµµατισµό και την επεξερ-
γασία τους. 
η) Διοργανώνει σεµινάρια για την κατάρτιση και εκπαί-

δευση υπαλλήλων και λειτουργών των δηµόσιων και ι-
διωτικών φορέων που ασχολούνται µε τη διαχείριση του
ιδιωτικού χρέους, καθώς και µε την εκπαίδευσή τους στη
χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος Διαχείρισης Ι-
διωτικού Χρέους.
θ) Συντάσσει εισηγήσεις, εκθέσεις και αναφορές για

θέµατα της αρµοδιότητάς της.
ι) Υποβάλλει προς το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. ετήσια έκθεση πε-

πραγµένων.
ια) Συντονίζει το έργο των εµπλεκόµενων κρατικών

φορέων και υπηρεσιών, όπως τα συναρµόδια Υπουργεία
και η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καναναλωτή»,
και συµµετέχει στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για κάθε ζήτηµα που αφορά στη διαχείριση των
θεµάτων αρµοδιότητάς της. 
ιβ) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. για

διαµόρφωση εθνικών θέσεων για θέµατα αρµοδιότητάς
της. 
ιγ) Σχεδιάζει προγράµµατα πληροφόρησης και ευαι-

σθητοποίησης των ενδιαφερόµενων φορέων και του κοι-
νού για θέµατα αρµοδιότητάς της και προώθησης των
συµµετοχικών διαδικασιών.
ιδ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου

(help desk) για την καθοδήγηση και ενηµέρωση των δα-
νειοληπτών και των εν γένει ενδιαφεροµένων για λήψη
δανείου. 
ιε) Έχει την ευθύνη λειτουργίας ιστοσελίδας, µε διαδι-

κτυακό εργαλείο υπολογισµού των «εύλογων δαπανών»
και διαχείρισης δηλώσεων, στην οποία θα αναρτώνται η
απόφαση και οι κατ’ έτος εκτιµήσεις της παραγράφου 0
του 0, καθώς και υποδείγµατα εντύπων, µε οδηγίες και
αυτοµατοποιηµένο τρόπο συµπλήρωσης και επαλήθευ-
σης/επικύρωσης, του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), ενδεικτικά:
αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύµατα για παροχή στοιχεί-
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ων, κατάσταση της περιουσίας και των εισοδηµάτων του
οφειλέτη, κατάσταση πιστωτών, κατάσταση µεταβιβάσε-
ων εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων, σχέδιο δι-
ευθέτησης οφειλών, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα
του περιεχοµένου της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 3869/2010, υπόδειγµα υπολογισµού ικανότητας α-
ποπληρωµής της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010),
καθώς και της τυποποιηµένης κατάστασης οικονοµικής
πληροφόρησης κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας του ν.
4224/2013 (Β΄ 2289/2014) στην ίδια ιστοσελίδα θα παρέ-
χονται πληροφορίες στους οφειλέτες (σε απλούς όρους
και µε παραποµπή στο οικείο θεσµικό πλαίσιο και σε πη-
γές περαιτέρω πληροφόρησης) για τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις τους (ιδίως κατά τον Κώδικα Δεοντολο-
γίας), τους εξουσιοδοτηµένους να παράσχουν συµβου-
λευτική συνδροµή φορείς, καθώς και άλλες συναφείς
πληροφορίες.
ιστ) Συντάσσει και υποβάλλει µέσω του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. στη

Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων του Κοινο-
βουλίου: αα) επικαιροποιηµένο κείµενο της Εθνικής
Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, ββ)
συνοπτικές τριµηνιαίες αναφορές για την πρόοδο της
διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, γγ) αναλυτικές ετή-
σιες εκθέσεις για την πρόοδο της διαχείρισης του ιδιωτι-
κού χρέους. Η επικαιροποιηµένη Εθνική Στρατηγική, οι
αναφορές και οι εκθέσεις αναρτώνται και σε ιστότοπο
της Κυβέρνησης, ο οποίος θα προσδιοριστεί µε απόφαση
του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ..
ιζ) Συνεργάζεται µε την Τράπεζα της Ελλάδος, στο

πλαίσιο της παραγράφου 0 του άρθρου 96.

Άρθρο 80
Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτικού

Χρέους

1. Στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους προΐσταται Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας, µε βαθµό
1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ο οποίος διορίζεται
µε απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν εισήγησης του
ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.. 

2. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Ειδικούς Τοµεα-
κούς Γραµµατείς του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33)
εφαρµόζονται και για τον Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η θητεία του Γραµµατέα
παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέου, η πα-
ράταση όµως δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι (6) µήνες.
Οι διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 55 και της
παραγράφου 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) ι-
σχύουν και για τον Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους.

3. Ο Γραµµατέας ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ή
ανατίθενται σε αυτήν από άλλες διατάξεις.

4. Ο Γραµµατέας µπορεί να συµβουλεύεται ειδικούς ε-
µπειρογνώµονες, προκειµένου να µεγιστοποιεί την απο-
τελεσµατικότητα της Γραµµατείας. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και Οικονοµικών, κατόπιν πρότασης του Γραµµατέα, ορί-
ζεται το ύψος της αποζηµίωσης των ειδικών εµπειρο-
γνωµόνων. 

5. Ο Γραµµατέας µπορεί, όταν συντρέχουν ειδικοί λό-
γοι, να συγκροτεί µε απόφασή του επιτροπές και οµάδες
εργασίας από εξειδικευµένο προσωπικό του δηµόσιου

τοµέα και ιδιώτες εµπειρογνώµονες, για την εξέταση και
έρευνα θεµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων της
Γραµµατείας, καθώς και της εύρυθµης λειτουργίας αυ-
τής. Για τον καθορισµό αποζηµίωσης των µελών των επι-
τροπών και οµάδων εργασίας της παρούσας παραγρά-
φου εφαρµόζεται το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Για την εφαρµογή του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, ως
καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός νοείται ο Υπουργός Οικο-
νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ο οποίος αποφασίζει
κατόπιν εισήγησης του Γραµµατέα.

Άρθρο 81
Διάρθρωση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

1. Η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
διαρθρώνεται ως εξής:
α) Γραφείο Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα
β) Κεντρική Υπηρεσία:
αα) Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού
ββ) Τµήµα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονοµικής Υ-

ποστήριξης
γγ) Διεύθυνση Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειολη-

πτών:
γαγαα) Τµήµα Τηλεφωνικού Κέντρου και Πληροφορια-

κού Υλικού
γβγββ) Τµήµα Παρακολούθησης Λειτουργίας Κ.Ε.Υ.Δ.
δδ) Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης
εε) Τµήµα Παροχής Οικονοµικών Συµβουλών
στστ) Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
ζζ) Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υ-

ποθέσεων
γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες
Ως περιφερειακές υπηρεσίες, σε επίπεδο τµήµατος, ο-

ρίζονται τριάντα (30) Κέντρα Ενηµέρωσης – Υποστήρι-
ξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).

2. Η Διεύθυνση Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειολη-
πτών, τα τµήµατα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονι-
σµού, Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστή-
ριξης, Νοµικής Υποστήριξης και Παροχής Οικονοµικών
Συµβουλών και τα γραφεία Επικοινωνίας και Δηµοσίων
Σχέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υπο-
θέσεων είναι αυτοτελή και υπάγονται απευθείας στον
Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους.

Άρθρο 82
Γραφείο Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα

Το Γραφείο του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα επικου-
ρεί το Γραµµατέα στην άσκηση των καθηκόντων του, έ-
χει την επιµέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρη-
ση των σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώνει
την επικοινωνία του µε τις υπηρεσίες και τους πολίτες.

Άρθρο 83
Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού

Αρµοδιότητες του Τµήµατος Στρατηγικού Σχεδιασµού
και Συντονισµού είναι:
α) Η συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των διαθέσι-

µων πληροφοριών και κάθε πρόσφορου στοιχείου, που
αφορούν σε θέµατα πρόληψης και καταπολέµησης της
υπερχρέωσης.
β) Η δηµιουργία βάσης στατιστικών δεδοµένων και
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πληροφοριών, η οποία αξιοποιείται για το σχεδιασµό της
εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέ-
ους.
γ) Η διεξαγωγή µελετών και ερευνών για θέµατα πρό-

ληψης και καταπολέµησης της υπερχρέωσης.
δ) Η ανάπτυξη καινοτοµικών εργαλείων ή υπηρεσιών

για την πρόληψη ή την καταπολέµηση της υπερχρέωσης.
ε) Η προετοιµασία του επικαιροποιηµένου κειµένου

της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού
χρέους, καθώς και των τριµηνιαίων αναφορών και της ε-
τήσιας έκθεσης κατά την περίπτωση 0 της παραγράφου
0 του άρθρου 79.
στ) Ο συντονισµός του έργου των κρατικών φορέων

και υπηρεσιών για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της
Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού
χρέους, συνδράµοντας στον διυπουργικό συντονισµό
και την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων.
ζ) Η γραµµατειακή υποστήριξη και τεχνική εξυπηρέτη-

ση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και της Συντονιστικής Επιτροπής.
η) Η διοικητική υποστήριξη της προβλεπόµενης στην

παράγραφο 0 του άρθρου 96 συνεργασίας µε την Τράπε-
ζα της Ελλάδος.

Άρθρο 84
Τµήµα Οργάνωσης, Διοικητικής 
και Οικονοµικής Υποστήριξης

Αρµοδιότητες του Τµήµατος Οργάνωσης, Διοικητικής
και Οικονοµικής Υποστήριξης είναι:
α) Η ανάπτυξη, διαχείριση, παρακολούθηση και ο συ-

ντονισµός των λειτουργιών της διοίκησης προσωπικού,
της διοικητικής οργάνωσης και της υποστήριξης των υ-
πηρεσιών της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους.
β) Η ανάπτυξη των διοικητικών δραστηριοτήτων των υ-

πηρεσιών, η θέσπιση διαδικασιών των υπηρεσιών και η α-
ξιολόγηση της ποιότητας των παραγοµένων διοικητικών
αποτελεσµάτων.
γ) Ο σχεδιασµός και η διαµόρφωση των διαύλων υπη-

ρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των ορ-
γανικών µονάδων της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους και άλλων φορέων για την πλήρη και ε-
παρκή υποστήριξη του διοικητικού τους έργου.
δ) Η προαγωγή της ορθολογικής ανάπτυξης του αν-

θρώπινου δυναµικού και η αποτελεσµατική και µε διαφά-
νεια άσκηση των αρµοδιοτήτων της διοίκησης προσωπι-
κού και της διοικητικής οργάνωσης.
ε) Η εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά

στην υπηρεσιακή κατάσταση και στις υπηρεσιακές µετα-
βολές του προσωπικού.
στ) Η καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών και η ε-

φαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά σε θέµα-
τα στελέχωσης.
ζ) Η τήρηση αρχείου, πρωτοκόλλου και η διακίνηση

της αλληλογραφίας.
η) Η αποτελεσµατική και αξιόπιστη διοικητική υποστή-

ριξη των οργανικών µονάδων.
θ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προ-

σωπικού της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., σε συνεργασία µε φορείς παρο-
χής πιστοποιηµένης επιµόρφωσης, και ο σχεδιασµός και
οργάνωση προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφω-
σης, γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και επαγ-
γελµατικής εξειδίκευσης.

ι) Ο διοικητικός συντονισµός των υπηρεσιών της
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..
ια) Η παροχή εν γένει τεχνικής υποστήριξης.
ιβ) Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισµός των διαδι-

κασιών για τη στέγαση των υπηρεσιακών µονάδων, τη
χωροταξική κατανοµή του προσωπικού καθώς και τη συ-
ντήρηση, βελτίωση και φύλαξη των χώρων.
ιγ) Η αποτελεσµατική και µε διαφάνεια προµήθεια κά-

θε είδους υλικών και άυλων αγαθών µε σύγχρονες διαδι-
κασίες και µε κριτήρια κόστους - οφέλους.
ιδ) Η ενιαία οικονοµική διαχείριση και o έλεγχος των

οικονοµικών υποθέσεων και λειτουργιών της Ειδικής
Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σύµφωνα µε
τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και ευθύνης, µε την επιφύλαξη των αρµοδιο-
τήτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού
κατά την παράγραφο 0 του άρθρου 95. 
ιε) Η οικονοµική παρακολούθηση των Κέντρων Ενηµέ-

ρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) σύµφω-
να µε τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δηµοσιο-
νοµικής διαχείρισης και ευθύνης, µε την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υ-
πηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και
Τουρισµού κατά την παράγραφο 0 του 0.
ιστ) Η µέριµνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του συ-

νόλου των υποδοµών (εξοπλισµού, εξυπηρετητών, λει-
τουργικών συστηµάτων, δικτύων και επικοινωνιών) και
την υποστήριξη των χρηστών της Ειδικής Γραµµατείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, εφαρµόζοντας τις βέλτι-
στες τεχνολογικές πρακτικές που θα συµβάλλουν στην
αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των πα-
ρεχόµεοµένων υπηρεσιών, µε ταυτόχρονη µείωση του
λειτουργικού κόστους.
ιζ) Η εκπόνηση δράσεων για την τεχνολογική στρατη-

γική, τον έλεγχο ποιότητας, τη διερεύνηση αναγκών, το
σχεδιασµό και τη διαχείριση έργων για θέµατα Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης στους τοµείς δράσης της Ειδικής
Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, µε στόχο
την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρε-
σιών προς τον πολίτη και το κράτος.

Άρθρο 85
Διεύθυνση Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών

Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ενηµέρωσης – Υποστή-
ριξης Δανειοληπτών είναι οι ακόλουθες και κατανέµο-
νται µεταξύ των τµηµάτων της ως εξής:

1. Τµήµα Τηλεφωνικού Κέντρου και Πληροφοριακού Υ-
λικού.
α) Η ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου (help

desk) για την καθοδήγηση και ενηµέρωση των δανειολη-
πτών και των εν γένει ενδιαφεροµένων για λήψη δανεί-
ου
β) Η εκπόνηση πληροφοριακού υλικού, προκειµένου

αυτό να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της περίπτωσης 0
της παραγράφου 0 του άρθρου 79.
γ) Η εκπόνηση έντυπου πληροφοριακού υλικού, το ο-

ποίο θα παρέχει συνοπτικά τις πληροφορίες που είναι
διαθέσιµες στην ανωτέρω ιστοσελίδα και θα διανέµεται,
ιδίως µέσω των Κέντρων Ενηµέρωσης – Υποστήριξης
Δανειοληπτών και των υποκαταστηµάτων των πιστωτι-
κών ιδρυµάτων.

2. Τµήµα Παρακολούθησης Λειτουργίας Κ.Ε.Υ.Δ.
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α) Η διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας
των τριάντα (30) Κέντρων Ενηµέρωσης – Υποστήριξης
Δανειοληπτών, του άρθρου 92.
β) Η ενηµέρωση του Γραµµατέα για προβλήµατα που

παρατηρούνται αναφορικά µε την αποδοτική λειτουργία
των Κ.Ε.Υ.Δ..
γ) Η κατάρτιση προτάσεων προς τον Γραµµατέα για

την αποδοτικότερη λειτουργία των Κ.Ε.Υ.Δ. ή για διεύ-
ρυνση των παρεχόµενων από αυτά υπηρεσιών.

Άρθρο 86
Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης

Αρµοδιότητα του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης εί-
ναι η παροχή συµβουλευτικής νοµικής υποστήριξης στις
υπόλοιπες µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και
στα Κέντρα Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών.

Άρθρο 87
Τµήµα Παροχής Οικονοµικών Συµβουλών

Αρµοδιότητα του Τµήµατος Οικονοµικής Υποστήριξης
είναι η παροχή οικονοµικών συµβουλών στις µονάδες
της Κεντρικής Υπηρεσίας και στα Κέντρα Ενηµέρωσης –
Υποστήριξης Δανειοληπτών.

Άρθρο 88
Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων

Αρµοδιότητες του Γραφείου Επικοινωνίας και Δηµο-
σίων Σχέσεων είναι:
α) Ο σχεδιασµός και υλοποίηση δράσεων για τη χρη-

µατοοικονοµική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών
β) Η δηµοσιοποίηση της δραστηριότητας της Ειδικής

Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η προβολή
του ρόλου της και η ενηµέρωση του κοινού στους τοµείς
αρµοδιότητάς της, µε την παραγωγή ειδήσεων και ενη-
µερωτικού υλικού και τη διοχέτευσή τους στον κατάλλη-
λο κατά περίπτωση αποδέκτη, µε βάση την πληροφόρη-
ση του Τµήµατος από τις Υπηρεσίες ή και από συλλογή
πρωτογενών στοιχείων.
γ) Η επεξεργασία προγράµµατος και πολιτικής επικοι-

νωνίας της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους και η περιοδική αναφορά και ενηµέρωση προό-
δου υλοποίησης του προγράµµατος αυτού.
δ) Η µέριµνα για τη λειτουργία ιστοσελίδας κατά την

περίπτωση 0 της παραγράφου 0 του άρθρου 79.
ε) Η δηµόσια προβολή των νέων πηγών πληροφόρη-

σης κατά την περίπτωση 0 της παραγράφου 0 του άρ-
θρου 79, και τις περιπτώσεις 0 και 0 της παραγράφου 0
του άρθρου 85.
στ) Η διοργάνωση σεµιναρίων ενηµέρωσης των οφει-

λετών για τις υποχρεώσεις, τις επιλογές και τα δικαιώ-
µατά τους.
ζ) Ο σχεδιασµός δράσεων ενηµέρωσης, ευαισθητοποί-

ησης και επιµόρφωσης φυσικών και νοµικών προσώπων.
η) Η επικοινωνιακή υποστήριξη της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., όταν α-

νακύπτουν ζητήµατα επικοινωνιακού χαρακτήρα, η ενη-
µέρωση των υπηρεσιών αυτής για τα δηµοσιευόµενα
σχόλια, προτάσεις, παράπονα και απόψεις σε θέµατα αρ-
µοδιότητας της, η µέριµνα για την ανάλυση αυτών και
για την απάντηση τους. 

θ) Η συνοπτική, διαφανής, έγκαιρη και πλέον ενδε-
δειγµένη πληροφόρηση του Τύπου και των Μέσων Μαζι-
κής Επικοινωνίας για θέµατα αρµοδιότητας της
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., συµπεριλαµβανοµένης και της παραγωγής ο-
πτικοακουστικού υλικού, ενηµερωτικού και πληροφορια-
κού περιεχοµένου σε θέµατα αρµοδιότητάς της.

Άρθρο 89
Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου 
και Εσωτερικών Υποθέσεων

Αρµοδιότητες του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου εί-
ναι:
α) Η διενέργεια ελέγχων στις µονάδες, όπου υπάρ-

χουν περιθώρια κινδύνου κατάχρησης της ορθής διαχεί-
ρισης και της αποτελεσµατικής αξιοποίησης των διαθέ-
σιµων πόρων ή παραβίασης των αρχών της χρηστής διοί-
κησης.
β) Η διενέργεια ελέγχων για την τήρηση της ισχύου-

σας νοµοθεσίας από τους υπαλλήλους της E.Γ.Δ.Ι.Χ..
γ) Η εξέταση παραπόνων για τη συµπεριφορά υπαλλή-

λων της E.Γ.Δ.Ι.Χ..

Άρθρο 90
Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία της Ειδικής Γραµµατείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους συνιστώνται εβδοµήντα
εννέα (79) θέσεις, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Πενήντα επτά (57) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστη-

µιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:
αα) Πενήντα τρεις (53) θέσεις του κλάδου ή ειδικότη-

τας ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού
ββαβ) Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ

Μηχανικών
γγαγ) Μία (1) θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Πλη-

ροφορικής
β) Επτά (7) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί-

δευσης (ΤΕ), εκ των οποίων:
αα) Έξι (6) θέσεις του κλάδου ή ειδικότητας ΤΕ Διοικη-

τικού – Λογιστικού.
ββ) Μία (1) θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΤΕ Πληρο-

φορικής.
γ) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκ-

παίδευσης (ΔΕ), του κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ Διοικητι-
κών Γραµµατέων.
δ) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-

σης (ΥΕ) του κλάδου ΥΕ Επιµελητών.
ε) Οκτώ (8) θέσεις νοµικών συνεργατών µε σχέση έµ-

µισθης εντολής.
2. Τα απαιτούµενα προσόντα για την κάλυψη των ανω-

τέρω θέσεων είναι τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄
39).

3. Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και ύστερα από προκή-
ρυξη της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, η οποία θα περιλαµβάνει την περιγραφή του α-
ντικειµένου των προς κάλυψη θέσεων, οι οργανικές θέ-
σεις που αναφέρονται στην παράγραφο 0 καλύπτονται
µε µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις µονίµων υ-
παλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο
άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), κατά παρέκκλιση
των κειµένων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή
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σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβου-
λίων, µε την ίδια σχέση εργασίας και µε το ίδιο µισθολο-
γικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Ο
χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως
χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι απο-
δοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες απο-
σπώνται.

4. Οι θέσεις των νοµικών συνεργατών καλύπτονται µε
πρόσληψη δικηγόρων στο Εφετείο τουλάχιστον, κατό-
χων µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος της ηµε-
δαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής και άριστη γνώση αγγλι-
κής γλώσσας. Οι προσλήψεις των νοµικών συνεργατών
γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί Δι-
κηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). Οι αποδοχές τους καθο-
ρίζονται σύµφωνα µε το ν. 4354/2015.

5. Στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
συνιστάται µία (1) θέση δηµοσιογράφου, µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου, στην οποία προσλαµβάνεται από
τον Γραµµατέα δηµοσιογράφος είτε µέλος αναγνωρι-
σµένης στην Ελλάδα επαγγελµατικής δηµοσιογραφικής
οργάνωσης είτε µε διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε
ηµερήσια πολιτική ή οικονοµική εφηµερίδα ή σε περιοδι-
κό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλε-
όραση, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφο-
ρών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα µε την ιδιότητα του
δηµοσιογράφου, ο οποίος µπορεί να ορίζεται προϊστάµε-
νος του Γραφείου αυτού. Στη σύµβαση τίθεται υποχρεω-
τικά ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς απο-
ζηµίωση και ο προσληφθείς απολύεται µε την αποχώρη-
ση για οποιονδήποτε λόγο του Ειδικού Τοµεακού Γραµ-
µατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που τον προσέλα-
βε. Στη θέση αυτή µπορεί, µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να αποσπάται δη-
µοσιογράφος της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας.

6. Τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και µισθολογί-
ου του προσωπικού, ρυθµίζονται από τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις, ανάλογα µε τη σχέση εργασίας των υ-
παλλήλων.

7. Το προσωπικό της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρ-
χικό Συµβούλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, καθώς και στο Συµβούλιο Επιλογής Προϊ-
σταµένων του ίδιου Υπουργείου (π.δ. 116/2014).

8. Με απόφαση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους κατανέµονται οι θέσεις και το
προσωπικό που αναφέρονται στην παράγραφο 0 στις ορ-
γανικές µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γραµµα-
τείας. Η σύνθεση σε προσωπικό των οργανικών µονάδων
της Κεντρικής Υπηρεσίας µπορεί να µεταβάλλεται οπο-
τεδήποτε µε απόφαση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Από τις θέσεις της παρα-
γράφου 0 ο Γραµµατέας µπορεί να τοποθετεί µέχρι τρεις
(3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(ΔΕ), του κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραµµα-
τέων, στο Γραφείο Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα για τη
γραµµατειακή του υποστήριξη.

Άρθρο 91
Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Κεντρικής

Υπηρεσίας

1. Για τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων

της Κεντρικής Υπηρεσίας εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 84 επ. του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α΄ 26), καθώς και του άρθρου 30 του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Οι προϊστάµενοι που επιλέγονται
κατά τις διατάξεις αυτές, τοποθετούνται µε απόφαση
του Γραµµατέα. Με όµοια απόφαση παύονται οι προϊστά-
µενοι των οργανικών µονάδων στις περιπτώσεις της πα-
ραγράφου 10 του άρθρου 86 του ανωτέρω Κώδικα.

2. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων σε θέσεις
προϊσταµένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία
από την οποία προέρχονται για κάθε συνέπεια και καλύ-
πτει και τον τυχόν προβλεπόµενο, από τις διατάξεις που
διέπουν την Υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων
προϊσταµένου, ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόµε-
νο βαθµό ή για επιλογή σε θέση προϊσταµένου, οπότε
λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµέ-
νου στο επίπεδο της οργανικής µονάδας για την οποία
γίνεται η επιλογή.

Άρθρο 92
Κέντρα Ενηµέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών

1. Ως περιφερειακές υπηρεσίες, σε επίπεδο τµήµατος,
ορίζονται τα τριάντα (30) Κέντρα Ενηµέρωσης - Υποστή-
ριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ως εξής:
α) Τρία Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρι-

κού Τοµέα Αθηνών.
β) Δύο Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου

Τοµέα Αθηνών.
γ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού

Τοµέα Αθηνών.
δ) Δύο Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου

Τοµέα Αθηνών.
ε) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολι-

κής Αττικής.
στ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής

Αττικής.
ζ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς.
η) Τρία Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσα-

λονίκης.
θ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.
ι) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
ια) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας.
ιβ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
ιγ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.
ιδ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννί-

νων.
ιε) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.
ιστ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνη-

σίας.
ιζ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.
ιη) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.
ιθ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοα-

καρνανίας.
κ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κοριν-

θίας.
κα) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσση-

νίας.
κβ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.
κγ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρα-

κλείου.
κδ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
2. Η έδρα των ανωτέρω Κ.Ε.Υ.Δ., καθώς και η έναρξη
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λειτουργίας τους ορίζεται µε απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.. 
3. Ο Γραµµατέας µπορεί µε απόφασή του να µετακινεί

κλιµάκια υπαλλήλων σε πλησιέστερες Περιφερειακές Ε-
νότητες, όπου δεν λειτουργούν Κ.Ε.Υ.Δ. για την εξυπη-
ρέτηση των εκεί ενδιαφεροµένων.

Άρθρο 93
Αρµοδιότητες των Κ.Ε.Υ.Δ.

1. Επιχειρησιακός στόχος των Κ.Ε.Υ.Δ. είναι η ενηµέ-
ρωση και η υποστήριξη φυσικών και νοµικών προσώπων
(νοικοκυριών και µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων), µε
την παροχή οικονοµικών και νοµικών συµβουλευτικών υ-
πηρεσιών για ζητήµατα σύναψης δανείων, διαχείρισης ε-
νήµερων ή ληξιπρόθεσµων οφειλών έναντι πιστωτικών,
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και εταιριών του ν. 4354/
2015, καθώς και εν γένει για θέµατα χρηµατοοικονοµι-
κής διαχείρισης. 

2. Τα Κ.Ε.Υ.Δ. υποστηρίζονται στο έργο τους από τα
Τµήµατα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

3. Ο Γραµµατέας εκδίδει οδηγίες προς τα Κ.Ε.Υ.Δ. για
τον ειδικότερο τρόπο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους,
όπως αυτές θα προσδιοριστούν κατά την παράγραφο 0
του άρθρου 97.

4. Για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών, τα Κ.Ε.Υ.Δ.
µπορούν να αναζητούν από φορείς της Γενικής Κυβέρνη-
σης, καθώς και από πιστωτικά ιδρύµατα, στοιχεία και
πληροφορίες που βοηθούν στην αποτελεσµατικότερη
παροχή των υπηρεσιών τους, εφόσον υπάρχει συναίνε-
ση του λήπτη των υπηρεσιών τους, τηρώντας κατά τα
λοιπά τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Οι φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης και τα πιστωτικά ιδρύµατα υπο-
χρεούνται να παρέχουν προς τα Κ.Ε.Υ.Δ. τα αιτούµενα
στοιχεία και πληροφορίες το αργότερο εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών από τότε που θα τους ζητηθούν.

Άρθρο 94
Στελέχωση των Κ.Ε.Υ.Δ.

1. Οι θέσεις του προσωπικού των Κ.Ε.Υ.Δ. ανέρχονται
σε διακόσιες (200) και κατανέµονται ανά Κ.Ε.Υ.Δ. µε α-
πόφαση του Γραµµατέα.

2. Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και ύστερα από προκή-
ρυξη της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, η οποία θα περιλαµβάνει την περιγραφή του α-
ντικειµένου των προς κάλυψη θέσεων, τουλάχιστον δύο
(2) θέσεις ανά Κ.Ε.Υ.Δ. καλύπτονται µε µετατάξεις, µε-
ταφορές και αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλή-
λων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου
τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 (Α΄101), κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη
γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε την
ίδια σχέση εργασίας και µε το ίδιο µισθολογικό καθε-
στώς, κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Ο χρόνος υ-
πηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπη-
ρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους
βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.

3. Οι θέσεις που δεν θα καλυφθούν µε τις µετατάξεις,
µεταφορές και αποσπάσεις της προηγούµενης παραγρά-
φου, καταλαµβάνονται από εξειδικευµένους εξωτερι-
κούς συµβούλους, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου και ειδικότερα από πτυχιούχους νοµι-

κών ή οικονοµικών ή κοινωνικών και πολιτικών επιστη-
µών.

4. Με απόφαση του Γραµµατέα προσλαµβάνεται το
προσωπικό των θέσεων της προηγούµενης παραγρά-
φου, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, (Α΄ 28) ύστερα από
προκήρυξη της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε α-
παιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσω-
πικού που θα στελεχώσει κάθε Κ.Ε.Υ.Δ., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001.

5. Η παράγραφος 0 του άρθρου 90, καθώς και το άρ-
θρο 91 εφαρµόζονται και για το προσωπικό των Κ.Ε.Υ.Δ..

6. Το προσωπικό των Κ.Ε.Υ.Δ. υπάγεται στο Υπηρεσια-
κό και Πειθαρχικό Συµβούλιο της παραγράφου 0 του άρ-
θρου 90.

Άρθρο 95
Δαπάνες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Γραµµατείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους βαρύνουν τον Κρατικό
Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται,
κάθε έτος σε ιδιαίτερο φορέα και µε ιδιαίτερους κωδι-
κούς στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού. Η διάθεση των πιστώσεων γί-
νεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπα-
νών γίνεται από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού ως κύριο διατάκτη. Αρµόδια για τη διαχεί-
ριση των πιστώσεων του προϋπολογισµού είναι η Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (άρθρο 14 του π.δ.
116/2014).

2. Στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους ανήκει η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των
κτιρίων της, των εγκαταστάσεων, επίπλων, σκευών και
κάθε άλλου εξοπλισµού τους, των µηχανηµάτων και του
αναλώσιµου ή µη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της.

3. Τα Κ.Ε.Υ.Δ. µπορούν να εγκατασταθούν και σε κτί-
ρια είτε των Δήµων είτε των Περιφερειών είτε άλλων δη-
µόσιων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. που θα παραχωρηθούν βά-
σει προγραµµατικής σύµβασης που θα συνταχθεί µεταξύ
του παραχωρούντος και του Υπουργείου Οικονοµίας, Α-
νάπτυξης και Τουρισµού. Με την προγραµµατική σύµβα-
ση µπορεί να συµφωνηθεί ότι εκείνος, που παραχωρεί το
κτίριο, µπορεί να εκτελεί εργασίες και να διενεργεί πλη-
ρωµές για την οµαλή λειτουργία των Κ.Ε.Υ.Δ. εντός των
κτιρίων του.

4. Η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
µπορεί να λειτουργεί ως δικαιούχος συγχρηµατοδοτού-
µενων έργων στο πλαίσιο του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 96

1. Στο πλαίσιο των καταστατικών αρµοδιοτήτων της, η
Τράπεζα της Ελλάδος διευκολύνει και υποστηρίζει τον
ευρύτερο συντονισµό µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέ-
ων και ενδιαφεροµένων, καθώς και την παρακολούθηση
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της προόδου αναφορικά µε το σχεδιασµό και την υλο-
ποίηση της στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού
χρέους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Τράπεζα
της Ελλάδος µπορεί να λαµβάνει, κατόπιν αιτήµατός της
ή µε πρωτοβουλία της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους ή και των λοιπών εµπλεκόµενων φορέ-
ων, όποια στοιχεία και πληροφορίες απαιτούνται για την
εκπλήρωση της εν λόγω αποστολής.

2. Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος νόµου,
συντάσσεται µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Ελληνι-
κής Ένωσης Τραπεζών και του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 97
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισµού, Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης, µπορούν να δηµιουργούνται να καταρ-
γούνται και να συγχωνεύονται οργανικές µονάδες της
Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., να ανακατανέµο-
νται οι αρµοδιότητες, ανάµεσα στις µονάδες αυτές και
να αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των θέσεων του προ-
σωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κ.Ε.Υ.Δ.. Η α-
νακατανοµή των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στις οργανικές
µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας µπορεί να γίνει και µε
απόφαση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Χ. που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους µπορεί, µε πράξη του που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να εξουσιοδοτεί
τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. να υπογράφουν αντί αυτού κατηγορίες πράξε-
ων που σχετίζονται µε τη Γραµµατεία.

3. Με απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. προσδιορίζει τις υ-
πηρεσίες, που παρέχουν τα Κ.Ε.Υ.Δ., εντός των πλαι-
σίων του επιχειρησιακού στόχου που προσδιορίζει η πα-
ράγραφος 0 του άρθρου 93. Με όµοια απόφαση µπορούν
να συνιστώνται, να µετακινούνται, να καταργούνται και
να συγχωνεύονται Κ.Ε.Υ.Δ..

4. Με απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους µπορεί να καθορίζει τις ώ-
ρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των
Κ.Ε.Υ.Δ., εντός του πλαισίου του άρθρου 1 της από
29.12.1980 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου (Α΄ 299),
όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 1157/
1981 (Α΄ 126) και ισχύει, καθώς και τις ηµέρες και ώρες
εισόδου του κοινού στα Κ.Ε.Υ.Δ..

5. Τα αρµόδια όργανα και ο τρόπος της διαχείρισης,
συντήρησης και εποπτείας των κτιρίων και του εξοπλι-
σµού της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., κατά την παράγραφο 0 του άρθρου
95, καθώς και κάθε άλλη σχετική µε το θέµα αυτό λεπτο-
µέρεια, ορίζονται µε απόφαση του Ειδικού Τοµεακού
Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Άρθρο 98
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται:
α) οι παράγραφοι 1, 1.α. και 1.β. του άρθρου 1 του

ν. 4224/2013 (Α΄ 288),
β) η υπ’ αριθ. 6/2014 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλί-

ου (Α΄ 39), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ.
20/2015 και 23/2015 Πράξεις του Υπουργικού Συµβουλί-
ου (Α΄ 95 και Α΄ 122 αντίστοιχα).

Άρθρο 99
Μεταβατικές διατάξεις

1. Ατοµικές ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις, οι ο-
ποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των καταργούµε-
νων διατάξεων, διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν αντί-
κεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Ο ισχύων ορισµός του «συνεργάσιµου δανειολή-
πτη», όπως αποφασίστηκε από το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και παρατί-
θεται στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013
(Β΄2289 /27.8.2014), διατηρείται σε ισχύ έως τη δηµοσί-
ευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως νέου ορισµού,
που θα εκδοθεί σε αντικατάσταση αυτού.

3. Διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή διοικητικών
πράξεων, που αναφέρονται στην Οµάδα Υποστήριξης
του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
4224/2013 και των άρθρων 2 έως 4 της υπ’ αριθ. 6/2014
Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου, θεωρείται ότι ανα-
φέρονται στη Συντονιστική Επιτροπή του Κεφαλαίου 0΄
του παρόντος µέρους.

4. Έως την πλήρωση των θέσεων των Διοικητικών
Γραµµατέων και των Τοµεακών Γραµµατέων κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016, οι διατά-
ξεις του παρόντος µέρους, που αναφέρονται σε Διοικη-
τικούς Γραµµατείς ή σε Τοµεακούς Γραµµατείς, θεωρεί-
ται ότι αναφέρονται στους αντίστοιχους Γενικούς Γραµ-
µατείς.

5. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου
Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας του άρθρου 1 του
ν. 4369/2016 και τη σύσταση του Ειδικού Συµβουλίου Ε-
πιλογής Διοικήσεων του άρθρου 10 του ν. 4369/2016, ο
Πρωθυπουργός, κατόπιν εισήγησης του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., διο-
ρίζει Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κα-
τά τις κείµενες διατάξεις για τους Ειδικούς Γραµµατείς,
ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ειδικού Τοµεακού
Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ως Ειδικός
Γραµµατέας διορίζεται πρόσωπο που έχει τα προσόντα
εγγραφής στο Μητρώο και που διακρίνεται για την επι-
στηµονική του κατάρτιση και την επαγγελµατική του ικα-
νότητα σε ζητήµατα συναφή µε τις αρµοδιότητές του και
διαθέτει σηµαντική διοικητική εµπειρία, σε θέσεις ευθύ-
νης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, κατάρτιση
στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριο-
τήτων, στοχοθεσία, συντονισµό οµάδων και παρακολού-
θηση επίτευξης στόχων.

6. Έως την αρχική στελέχωση της Κεντρικής Υπηρε-
σίας της Γ.Δ.Ι.Χ., η λειτουργία της υποβοηθείται από τη
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (άρθρο 9 του
π.δ. 116/2014).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 100
Τροποποιήσεις του ν. 2469/1997

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 11 του άρ-
θρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄38) προστίθενται εδάφια
ως εξής: 

«Από την 1.5.2016 τυχόν δικαιώµατα ψήφου που αντι-
στοιχούν ή απορρέουν από τίτλους που ανήκουν στο ε-
νεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου και ιδίως δικαιώµατα
ψήφου στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων κατόχων τίτ-
λων του Ελληνικού Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων ε-
κείνων που αφορούν απόφαση συµµετοχής ή µη του Κ.Κ.
Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. σε πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του
Ελληνικού Δηµοσίου, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος για
την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκουν απο-
κλειστικά στην αρµοδιότητα και ασκούνται από τους φο-
ρείς που συµµετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο δια των αρ-
µοδίων οργάνων τους και κατά το λόγο συµµετοχής
τους σε αυτό. 
Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζηµιών των Ν.Π.Δ.Δ. και

Α.Φ. από την για οποιονδήποτε λόγο µη προσήκουσα και
ιδίως µη έγκαιρη ή µη ολοσχερή εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου ως αντισυµβαλλο-
µένου σε συµβάσεις αγοράς ή πώλησης µε σύµφωνα ε-
παναγοράς, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη ζηµία έ-
χει απευθείας αξίωση αποζηµίωσης κατά του Ελληνικού
Δηµοσίου.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 11 του άρ-
θρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) προστίθεται εδάφιο ως
εξής: 

«Η διαχείριση των επενδυόµενων κεφαλαίων από λο-
γαριασµούς ταµειακής διαχείρισης, καθώς και η κατανο-
µή των προσόδων στους δικαιούχους γίνεται κατά τρόπο
ανάλογο εκείνου των Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ..»

Άρθρο 101
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3845/2010

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ.
1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Απογράφονται επίσης υποχρεωτικά τα φυσικά πρό-
σωπα που µισθοδοτούνται ή λαµβάνουν πάσης φύσεως
αποδοχές ή πρόσθετες αµοιβές ή αποζηµιώσεις ή µε ο-
ποιαδήποτε άλλη ονοµασία απολαβές και συνδέονται µε
οποιαδήποτε σχέση ή σύµβαση εργασίας ή έργου µε
τους φορείς του δηµόσιου τοµέα που ορίζονται στην
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), καθώς
και µε τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που περι-
λαµβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής, όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Λογαριασµών – ESA 2010 (Κανονισµός ΕΕ 549/2013, Ε-
ΕΕΚ L174/1), εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κε-
φάλαιο Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).»

2. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νό-
µου καταργείται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της
περίπτωσης β΄ της παρ. 1, καθώς επίσης και η διάταξη
της παραγράφου 1ζ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/
2010, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 23
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

Άρθρο 102

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.
95/1996 (Α΄ 76), όπως είχε τροποποιηθεί µε τη διάταξη
της παρ. 20 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος µε τον α-
ναπληρωτή του, καθώς και οι αρµοδιότητές του.»

2. Καταργείται η θέση Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Τα-
µείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι αρµοδιότητες του
Αντιπροέδρου, όπως είχαν καθοριστεί µε τις οικείες υ-
πουργικές αποφάσεις, ασκούνται εφεξής από τον Προϊ-
στάµενο της Γενικής Διεύθυνσης του Ταµείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 3959/2011 (Α΄93) ΠΕΡΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 103
Θέµατα πειθαρχικής διαδικασίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβου-
λίου απολαύουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων τους και δεν ζητούν ούτε δέχονται
οδηγίες. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως
µε την παρουσία όλων των µελών του και αποφασίζει µε
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Οι αποφάσεις του
Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς και οι πράξεις του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού που εκ-
δίδονται σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών κατά την
παράγραφο 4 του άρθρου 13, υπόκεινται σε αίτηση ακυ-
ρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Ως πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται: α) η ου-
σιώδης παράβαση διατάξεων του παρόντος και εν γένει
της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την άσκηση των καθη-
κόντων και αρµοδιοτήτων του µέλους, β) η απόκτηση ή η
επιδίωξη απόκτησης αθέµιτου οικονοµικού οφέλους ή α-
νταλλάγµατος του ιδίου του µέλους ή τρίτου προσώπου
κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυ-
τών και γ) η υπαίτια πρόκληση ζηµίας σε βάρος του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου ή της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Τα
παραπάνω παραπτώµατα τιµωρούνται πειθαρχικά, αν έ-
χουν τελεστεί µε δόλο ή αµέλεια, µη αρκούσης της ιδιαί-
τερα ελαφράς αµέλειας.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο
ποινές είναι: α) πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12)
µηνών και β) οριστική παύση.»

4. Από την παρ. 4 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 α-
παλείφεται η φράση «επίπληξης ή/και».

5. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 13Α του
ν. 3959/2011, µετά τη φράση «επιδίωξε να αποκτήσει»
προστίθεται η λέξη «αθέµιτο».

6. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 13Α του
ν. 3959/2011, η φράση «της παράβασης» αντικαθίσταται
µε τη φράση «της εκ προθέσεως παράβασης».

7. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 13Α του ν.
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3959/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
«ε) της πρόκλησης ζηµίας σε βάρος του Ελληνικού

Δηµοσίου ή της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε πρόθεση ή
από βαριά αµέλεια».

8. Η παρ. 6 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«6. Μετά την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 13, ο Πρόεδρος του Πει-
θαρχικού Συµβουλίου υποχρεούται να καλέσει το µέλος
σε προηγούµενη ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγή-
σεων µε κλήση, η οποία αναφέρει µε ακρίβεια το αποδι-
δόµενο παράπτωµα και τα πραγµατικά περιστατικά που
το στοιχειοθετούν και επιδίδεται στο µέλος µε δικαστικό
επιµελητή ή άλλο δηµόσιο όργανο. Στην κλήση αναφέ-
ρεται η ηµεροµηνία ακρόασης του µέλους ενώπιον του
Πειθαρχικού Συµβουλίου, η οποία δεν µπορεί να απέχει
λιγότερο των δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµε-
ροµηνία επίδοσης της κλήσης. Προ της ακροάσεως και
της παροχής έγγραφων εξηγήσεων, το µέλος έχει πρό-
σβαση στο φάκελο της υπόθεσης και δικαιούται να λάβει
αντίγραφο αυτού. Το πειθαρχικά διωκόµενο µέλος δικαι-
ούται να παρίσταται µε δικηγόρο της επιλογής του.»

9. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011
προστίθεται παράγραφος 8α ως εξής: 

«8α. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο ενηµερώνει εγγράφως
την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την πρόοδο της υπόθε-
σης, όποτε ερωτάται προς τούτο από την Επιτροπή Α-
νταγωνισµού, διαφυλάσσοντας σε κάθε περίπτωση την
εµπιστευτικότητα της διαδικασίας. Η Επιτροπή Ανταγω-
νισµού παρέχει εγγράφως τις απόψεις της προς το Πει-
θαρχικό Συµβούλιο, συνοδευόµενες µε όσα έγγραφα
σχετίζονται µε την υπόθεση.»

Άρθρο 104
Θέµατα οργάνωσης και νοµικής υποστήριξης της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού

1. Τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 20 του
ν. 3959/2011 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Η συνολική ετήσια αµοιβή έκαστου εξωτερικού δικη-
γόρου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) δεν µπορεί να υ-
περβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Το ποσό του
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, η οποία εφαρµόζεται α-
πό το επόµενο οικονοµικό έτος σε σχέση µε αυτό της
δηµοσίευσής της. Δεν επιτρέπεται να ανατίθεται υπόθε-
ση σε εξωτερικό δικηγόρο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), ο
οποίος: α) εκπροσωπεί άλλο διάδικο στην ίδια υπόθεση ή
σε υπόθεση συναφή, κατά την έννοια της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 122 του Κώδικα Διοικητι-
κής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), η οποία είναι εκ-
κρεµής ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή ενώπιον
των δικαστηρίων κατόπιν προσφυγής κατά απόφασης
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, β) είναι µέλος δικηγορι-
κής εταιρίας, η οποία εκπροσωπεί διάδικο σε τέτοια υπό-
θεση, γ) έχει ως µέλος δικηγόρο, ο οποίος εκπροσωπεί
διάδικο σε τέτοια υπόθεση, δ) απασχολεί ή απασχολείται
από δικηγόρο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), ο οποίος εκ-
προσωπεί διάδικο σε τέτοια υπόθεση, ε) είναι µέλος διοι-
κητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρίας, η οποία είναι
διάδικος σε τέτοια υπόθεση. Αν οι υποθέσεις του προη-
γούµενου εδαφίου δεν είναι συναφείς, τότε ο εξωτερι-
κός δικηγόρος, που αναλαµβάνει την εκπροσώπηση της

Επιτροπής Ανταγωνισµού, αναλαµβάνει εγγράφως την
υποχρέωση προς την Επιτροπή να λάβει όλα τα ανα-
γκαία µέτρα και προφυλάξεις, προκειµένου να εξασφα-
λίσει το απόρρητο όσων πληροφορείται κατά το χειρι-
σµό της υπόθεσης και ιδίως να µην αποκαλύψει ούτε να
επιτρέψει την πρόσβαση σε όποια πληροφορία ή υλικό
σχετίζεται µε την υπόθεση, να µην ανταλλάξει γραπτά ή
προφορικά πληροφορίες που σχετίζονται µε την υπόθε-
ση µε τους δικηγόρους του προηγούµενου εδαφίου ή το
προσωπικό που απασχολούν, µε τα µέλη των δικηγορι-
κών εταιριών του προηγούµενου εδαφίου ή µε τους µε-
τόχους, τα µέλη των οργάνων διοίκησης ή το προσωπικό
των ανωνύµων εταιριών του προηγούµενου εδαφίου, και
να λάβει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις, ώστε να απο-
χωρίζει και να επιβλέπει τις πληροφορίες και το υλικό
της υπόθεσης σε έναν περιορισµένο χώρο του απόλυτου
και αποκλειστικού ελέγχου του. Αν ένας εξωτερικός δι-
κηγόρος αναλάβει τέτοια υπόθεση και παραβεί οποιαδή-
ποτε από τις υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου,
η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποβάλλει αναφορά στον οι-
κείο Δικηγορικό Σύλλογο προς άσκηση πειθαρχικής δίω-
ξης και ο δικηγόρος αυτός δεν επιτρέπεται να αναλάβει
άλλη υπόθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού.»

2. Στο τέλος του άρθρου 50 του ν. 3959/2011 προστί-
θεται παράγραφος 9 ως εξής: 

«9. Η ανώτατη ετήσια αµοιβή των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του
άρθρου 20, ισχύει µετά τη στελέχωση του Γραφείου Νο-
µικής Υποστήριξης.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 282 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13)
καταργείται. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011 ε-
πανέρχεται στη µορφή που είχε πριν την τροποποίησή
της από την παράγραφο 5 του άρθρου 282 του ν.
4364/2016.

Άρθρο 105
Διαδικασία διευθέτησης διαφορών ενώπιον της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού

1. Μετά το άρθρο 25 του ν. 3959/2011 προστίθεται άρ-
θρο 25α ως εξής:

«Άρθρο 25α
Διαδικασία διευθέτησης διαφορών

Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η οποία
λαµβάνεται σε Ολοµέλεια, µπορεί να θεσπιστεί διαδικα-
σία διευθέτησης διαφορών για τις επιχειρήσεις που πα-
ραδέχονται τη συµµετοχή στην αποδιδόµενη σε αυτούς
οριζόντια σύµπραξη κατά παράβαση του άρθρου 1 του
παρόντος νόµου ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την απόφα-
ση αυτή ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:
α) Οι όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία

διευθέτησης.
β) Το στάδιο της διαδικασίας ελέγχου, κατά το οποίο

µπορεί να υποβληθεί αίτηµα του ελεγχοµένου να υπα-
χθεί σε διαδικασία διευθέτησης, το αργότερο µέχρι την
κατάθεση από το µέρος του πρώτου υποµνήµατος µετά
την κοινοποίηση της εισήγησης. 
γ) Η διαδικασία που ακολουθείται, προκειµένου να επι-

τευχθεί η διευθέτηση της διαφοράς. Στη διαδικασία αυτή
θα προβλέπεται υποχρεωτικά η παραδοχή από τον ελεγ-
χόµενο της αποδιδόµενης σε αυτόν παράβασης ως προ-
ϋπόθεση για τη διευθέτηση της διαφοράς. Εάν τελικά η
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διευθέτηση δεν επιτευχθεί, τότε η τυχόν δήλωση του ε-
λεγχόµενου περί παραδοχής της παράβασης, όπως περι-
λαµβάνεται στις παρατηρήσεις που υπέβαλε, θεωρείται
ανακληθείσα και δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε από
την Επιτροπή ούτε από τα δικαστήρια.
δ) Η πρόσβαση των συµµετεχόντων στη διαδικασία δι-

ευθέτησης στα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης κα-
τά τη διάρκεια της διαδικασίας διευθέτησης και η δυνα-
τότητα ή µη αξιοποίησης των δηλώσεων και αποδεικτι-
κών στοιχείων που προσκοµίστηκαν από τα µέρη κατά τη
διαδικασία αυτή, µε την επιφύλαξη των σχετικών ενω-
σιακών διατάξεων.
ε) Η δυνατότητα ή µη χωριστής διευθέτησης, σε περί-

πτωση περισσότερων ελεγχοµένων, εκ των οποίων µόνο
µερικοί συναινούν στη διευθέτηση.
στ) Η δυνατότητα της Επιτροπής, σε περίπτωση διευ-

θέτησης της διαφοράς, να µειώσει τα επιβαλλόµενα
πρόστιµα. Η µείωση που θα προβλεφθεί δεν µπορεί να υ-
περβαίνει το 15% του προστίµου που θα επιβαλλόταν σε
περίπτωση µη διευθέτησης της διαφοράς, όπως αυτό το
πρόστιµο θα διαµορφωνόταν ύστερα και από τυχόν µεί-
ωση κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 25.
ζ) Ζητήµατα διαχρονικού δικαίου.
η) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Σε περίπτωση διευθέτησης της διαφοράς, η Επιτροπή

εκδίδει απόφαση κατ’ απλοποιηµένη διαδικασία, στην ο-
ποία, µεταξύ άλλων, βεβαιώνεται η τέλεση της αποδιδό-
µενης παράβασης, καθώς και το γεγονός της διευθέτη-
σης της διαφοράς, και επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώ-
σεις.»

2. Στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 3959/ 2011 προστίθεται υποπερίπτωση εε΄ ως εξής: 

«εε) Τον καθορισµό της διαδικασίας, των όρων και των
προϋποθέσεων της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών
κατά το άρθρο 25α».

Άρθρο 106
Ποινικές διατάξεις

Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«3. Σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης των προστί-
µων που έχουν επιβληθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων
25 και 25α, εξαλείφεται το αξιόποινο των εγκληµάτων
του παρόντος νόµου και των συρρεόντων εγκληµάτων
που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσια-
κών δικαιωµάτων και τελούνται χωρίς χρήση βίας ή απει-
λής και επέρχεται πλήρης απαλλαγή από άλλου είδους
διοικητικές κυρώσεις. Με την παροχή διευκόλυνσης τµη-
µατικής καταβολής του προστίµου, αναστέλλεται η ποι-
νική δίωξη για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθµιση και ο οφει-
λέτης είναι συνεπής µε τους όρους της. Κατά το χρονικό
διάστηµα της αναστολής, αναστέλλεται η παραγραφή
των εγκληµάτων χωρίς να ισχύουν οι χρονικοί περιορι-
σµοί του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 113
του Ποινικού Κώδικα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 107
Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και

Ναυτιλιακών Επενδύσεων

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
είναι σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία αρ-
µόδιο για τη χάραξη της λιµενικής πολιτικής, την επο-
πτεία των λιµενικών υποδοµών κάθε λειτουργικής µορ-
φής και την προαγωγή του εθνικού λιµενικού συστήµα-
τος ως παράγοντα ανάπτυξης της οικονοµίας, των νη-
σιών και της ναυτιλίας της χώρας.

2. Η Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αρµόδια σύµφωνα µε την
εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία για τη χάραξη και την ε-
φαρµογή ολοκληρωµένης πολιτικής και στρατηγικής για
την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση των
λιµένων της χώρας. Μεριµνά για το σχεδιασµό και την
προώθηση µέτρων για την ανάπτυξη του θαλάσσιου του-
ρισµού, την προσέλκυση ναυτιλιακών επενδύσεων στο
λιµενικό και παραναυτιλιακό τοµέα και την προαγωγή
του αναπτυξιακού περιβάλλοντος της ναυτιλίας ως πα-
ράγοντα ενίσχυσης της εθνικής οικονοµίας. Παράλληλα,
υποστηρίζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής σε κτιριακές υποδοµές.

Άρθρο 108
Σύσταση Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή µε την επω-
νυµία «Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων» (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει
ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλι-
ση της νοµιµότητας των σχέσεων µεταξύ δηµόσιων και ι-
διωτικών φορέων του εθνικού λιµενικού συστήµατος, µε
έµφαση στην τήρηση της συµβατικής τάξης και την ε-
φαρµογή της νοµοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισµού
και µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Γενικής
Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλια-
κών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
καταργούνται το άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), ό-
πως ισχύει, και η εκεί προβλεπόµενη Ρυθµιστική Αρχή
Λιµένων (Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία και
ως διακριτό νοµικό πρόσωπο. Από την έναρξη ισχύος
του παρόντος η Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή
υποκαθιστά στο σύνολο των εννόµων σχέσεων και των
περιουσιακών στοιχείων την καταργούµενη Ρ.Α.Λ. του
άρθρου 43 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102). Ως έδρα της
Ρ.Α.Λ. ορίζεται ο Δήµος Πειραιά.

2. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. απολαµβάνουν προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρ-
µοδιοτήτων τους, δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη
συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές
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της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας. Για τη
Ρ.Α.Λ. εφαρµόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως ι-
σχύει.

3. Η Ρ.Α.Λ. υποβάλλει µέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έ-
τους στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση, η οποία
περιέχει στοιχεία για τη δραστηριότητά της, την εφαρ-
µογή των κριτηρίων κατά προτεραιότητα εξέτασης και
την επιδίωξη των στρατηγικών στόχων, τις αποφάσεις
της και τις εκτιµήσεις της για την κατάσταση και τις εξε-
λίξεις στον τοµέα της αρµοδιότητάς της.

4. Η Ρ.Α.Λ. υποχρεούται να κινεί τουλάχιστον µία φο-
ρά κάθε τέσσερα  (4) χρόνια διαδικασία αξιολόγησης της
λειτουργίας της, της αποτελεσµατικότητας εφαρµογής
των διατάξεων του νόµου και του ευρωπαϊκού δικαίου
γενικότερα από ελεγκτές αναγνωρισµένου κύρους και
αξιοπιστίας. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης απο-
στέλλονται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας της Βουλής και στον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και δηµοσιεύονται στην ιστο-
σελίδα της.

5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής τροποποιείται το π.δ. 19/2016 (Α΄28) «Κα-
νονισµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της
Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (Ρ.Α.Λ.)», ώστε να προσαρ-
µοστούν οι σχετικές ρυθµίσεις στη µετεξέλιξη της Ρ.ΑΛ.
σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και οι σχετικές διατάξεις
κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο. Με το ίδιο προεδρικό
διάταγµα ρυθµίζονται όλα τα αναγκαία ζητήµατα σχετι-
κά µε τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα των µελών της
Αρχής, την υπηρεσιακή κατάστασή τους, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την κατά τον παρόντα
νόµο λειτουργία της. 
Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της

παρούσας, οι διατάξεις του π.δ.19/2016 ισχύουν και για
τη ρύθµιση των ζητηµάτων της Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητης
Διοικητικής Αρχής, ως προς την οποίαν εφαρµόζεται α-
ναλόγως, στο µέτρο που διατάξεις του δεν αντιτίθενται
σε διατάξεις του παρόντος νόµου ή δεν καταργούνται
ρητά από αυτές. 

6. Το προσωπικό που υπηρετεί στην καταργούµενη µε
τον παρόντα νόµο Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν.
4150/2013 µετατάσσεται αυτοδικαίως στη Ρ.Α.Λ. ως Α-
νεξάρτητη Διοικητική Αρχή µε το ίδιο νοµικό καθεστώς.
Η ιδρυόµενη Ρ.Α.Λ. αναδέχεται τις σχετικές συµβάσεις
και ο χρόνος προϋπηρεσίας στην καταργούµενη Ρ.Α.Λ.
προσµετράται ως πραγµατικός χρόνος.

Άρθρο 109
Συγκρότηση

1. Η Ρ.Α.Λ. συγκροτείται από εννέα (9) µέλη, εκ των ο-
ποίων ένα µέλος είναι Πρόεδρος, ένα µέλος Αντιπρόε-
δρος και δύο µέλη Εισηγητές και απαρτίζεται από πρό-
σωπα αναγνωρισµένου κύρους που διακρίνονται για την
επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική
τους ικανότητα στον τεχνικό, νοµικό και οικονοµικό το-
µέα, ιδίως σε θέµατα ναυτιλίας, στρατηγικού και επιχει-
ρησιακού σχεδιασµού, οργάνωσης, διοίκησης και λει-
τουργίας λιµένων ή οικονοµικής και πολιτικής λιµένων ή
λιµενικής βιοµηχανίας, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας
και αµεροληψίας. Για τη Ρ.Α.Λ. εφαρµόζεται αναλόγως η

παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως ι-
σχύει. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι Εισηγητές εί-
ναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης και τελούν, κατά το χρόνο που κα-
τέχουν τη θέση τους, σε αναστολή της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας. Με την απόφαση διορισµού καθο-
ρίζεται εάν τα λοιπά πέντε (5) µέλη είναι πλήρους και α-
ποκλειστικής ή µερικής απασχόλησης. Εφόσον τα µέλη
της Ρ.Α.Λ. που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχό-
λησης είναι µέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού Α-
νώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΔΕΠ ΑΕΙ) τότε, σε
σχέση µε την αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους
ως µελών ΔΕΠ Α.Ε.Ι, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρ-
θρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Επιπλέον των τακτι-
κών µελών ορίζονται και δύο αντίστοιχα αναπληρωµατι-
κά µέλη τα οποία πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα µε
τα τακτικά µέλη και τα οποία αναπληρώνουν το τακτικό
µέλος, εκτός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των
Εισηγητών, όταν αυτό απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει.
Όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει ο Πρόεδρος, ανα-
πληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και ο Αντιπρόεδρος α-
πό τον Εισηγητή που είναι αρχαιότερος κατά το διορι-
σµό. Όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει Εισηγητής α-
ναπληρώνεται από άλλον Εισηγητή κατά την πιο πάνω
αρχαιότητα κατά το διορισµό.

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα µέλη και οι Ειση-
γητές της Ρ.Α.Λ. επιλέγονται από τη Βουλή, ύστερα από
γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό της Βουλής, διορί-
ζονται δε µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) η-
µερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της
Επιτροπής. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου
και των µελών της Ρ.Α.Λ., τακτικών και αναπληρωµατι-
κών, καθώς και των Εισηγητών, είναι πενταετής και µπο-
ρεί να ανανεωθεί µία φορά. Η διαδικασία διορισµού των
µελών της Ρ.Α.Λ. κινείται δύο µήνες πριν από τη λήξη
της θητείας των προηγούµενων µελών. Αν πεθάνει, πα-
ραιτηθεί ή εκπέσει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή µέ-
λος της Ρ.Α.Λ. διορίζεται νέος Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος
ή νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Δεν µπορούν
να οριστούν µέλη της Ρ.Α.Λ, τα πρόσωπα που έχουν εκ-
πέσει από την ιδιότητα του µέλους αυτής για τους λό-
γους που ορίζονται στο νόµο αυτόν. Η θητεία των µελών
της Ρ.Α.Λ. παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό
νέων. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της
Ρ.Α.Λ. αποχωρούν αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση του
εβδοµηκοστού (70ού) έτους ηλικίας τους. Η θητεία των
υφιστάµενων µελών της Ρ.Α.Λ. παρατείνεται αυτοδίκαια
µέχρι το διορισµό νέων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 

3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της
Ρ.Α.Λ., τακτικά και αναπληρωµατικά, µετά την επιλογή
τους και πριν από την έκδοση της πράξης διορισµού
τους, γνωστοποιούν στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής την παροχή υπηρεσίας, συµβουλής,
εργασίας ή έργου, που έχουν αναλάβει µε εντολή ή µε
οποιαδήποτε έννοµη σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια
πριν από την έναρξη της θητείας τους. Μετά από εξέτα-
ση των προσκοµισθέντων στοιχείων, ο Υπουργός Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί µε αιτιολογηµένη
απόφασή του να αναπέµψει το ζήτηµα στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας για νέα κρίση. Αντίστοιχη υπο-
χρέωση έγγραφης ενηµέρωσης του Προέδρου της
Ρ.Α.Λ. υφίσταται και για κάθε έργο, εργασία, υπηρεσία,
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συµβουλή ή εντολή που παρέχουν τα µέλη της Ρ.Α.Λ.
που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Εφόσον από τις πιο
πάνω γνωστοποιήσεις προκύπτει προηγούµενη ή υφι-
στάµενη σχέση του µέλους µε επιχείρηση που εµπλέκε-
ται άµεσα ή έµµεσα σε υπό εξέταση υπόθεση, τεκµαίρε-
ται κώλυµα συµµετοχής του στις συνεδριάσεις της
Ρ.Α.Λ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης που σχετίζε-
ται µε την επιχείρηση αυτή.

4. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα τακτικά µέλη
της Ρ.Α.Λ. τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη, δεν
επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έµµισθο ή άµισθο
δηµόσιο λειτούργηµα ή κάθε άλλη επαγγελµατική δρα-
στηριότητα επιχειρηµατική ή µη, που δεν συµβιβάζονται
µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα του µέλους της Ρ.Α.Λ..
Δεν συνιστά ασυµβίβαστο για µέλη της, τακτικά και ανα-
πληρωµατικά, η άσκηση καθηκόντων µέλους ΔΕΠ ΑΕΙ,
µε καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης.

5. Για τα µέλη ή τους αναπληρωτές, για τους οποίους
προκύπτει ζήτηµα ασυµβίβαστου κατά την προηγούµενη
παράγραφο, αποφασίζει το Πειθαρχικό Συµβούλιο που
προβλέπεται στο άρθρο 110. Σε εκτέλεση της απόφασης
εκδίδεται πράξη του αρµόδιου για το διορισµό του µέ-
λους οργάνου.

6. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του
µέλους (τακτικού ή αναπληρωµατικού) της Ρ.Α.Λ. είναι
ασυµβίβαστη µε την εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι β`
βαθµού συγγένεια ή συζυγική σχέση µε πρόσωπο που
κατέχει το βουλευτικό αξίωµα ή είναι βουλευτής στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή είναι µέλος της Κυβέρνησης. Το
ασυµβίβαστο αυτό ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητεί-
ας. Η διαπίστωση του ανωτέρω ασυµβίβαστου συνεπά-
γεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέ-
δρου, του Αντιπροέδρου ή του µέλους, αντίστοιχα, για
την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου
για το διορισµό οργάνου. Η παρούσα παράγραφος κατα-
λαµβάνει τα ήδη υπηρετούντα πρόσωπα.

7. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα µέλη της
Ρ.Α.Λ. απαγορεύεται ο άµεσος ή έµµεσος προσπορι-
σµός οποιουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις ή από
τρίτους που επηρεάζονται άµεσα από τη δραστηριότητά
τους.

8. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. και οι αναπληρωτές τους έχουν
υποχρέωση τήρησης της εµπιστευτικότητας και της εχε-
µύθειας. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της
Ρ.Α.Λ. υποχρεούνται στην τήρηση εµπιστευτικότητας
πληροφοριών σχετικών µε επιχειρηµατική δραστηριότη-
τα των οποίων έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους.

9. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, ύστερα από γνώµη της Ρ.Α.Λ., καταρτίζε-
ται Κώδικας Δεοντολογίας που ρυθµίζει τον τρόπο άσκη-
σης των καθηκόντων των µελών της και του προσωπικού
της.

10. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της
Ρ.Α.Λ, τακτικά και αναπληρωµατικά, δεν επιτρέπεται, µε-
τά τη λήξη της θητείας τους, µε οποιονδήποτε τρόπο, να
παρέχουν υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήπο-
τε έννοµη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υπο-
θέσεων εκείνων τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των
οποίων είχαν συµµετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη
διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος
και τα µέλη της Ρ.Α.Λ, τακτικά ή αναπληρωµατικά, δεν ε-

πιτρέπεται, για τρία έτη µετά τη λήξη της θητείας τους
να αναλαµβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων
ενώπιον της Ρ.Α.Λ. ή την προσφυγή ενώπιον των δικα-
στηρίων κατά αποφάσεών της. Η απαγόρευση αυτή είναι
απρόθεσµη αναφορικά µε υποθέσεις που χειρίστηκαν ή
επί των οποίων είχαν συµµετάσχει στη λήψη απόφασης
κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε όσους παραβαί-
νουν τις διατάξεις της παραγράφου επιβάλλεται, µε από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο των συνολικών απο-
δοχών και αποζηµιώσεων που έλαβε το µέλος της Ρ.Α.Λ.
κατά τη διάρκεια της θητείας του.

11. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη
θέση τους: α) αν εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλητη δι-
καστική απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα
διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δη-
µοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδι-
κα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α΄ 26), β) εάν δεν προ-
βούν στις γνωστοποιήσεις της παραγράφου 3.

12. Η ιδιότητα του µέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί α-
µετάκλητο παραπεµπτικό βούλευµα για αδίκηµα που συ-
νεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλή-
λου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α` 26) και µέχρι να εκδοθεί
αµετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότη-
τα µέλους, διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος, η θητεία
του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.

13. Οι αποδοχές των µελών της Ρ.Α.Λ. που είναι πλή-
ρους και αποκλειστικής καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

14. Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης, των δαπα-
νών µετακίνησης και διανυκτέρευσης του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου, των Εισηγητών και των λοιπών µελών
της, καθώς και του προσωπικού της για εκτέλεση υπηρε-
σίας καθορίζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο τελούν υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010 (Α` 40).

15. Ο Πρόεδρος και όλα τα µέλη της Ρ.Α.Λ., καθώς και
τα αναπληρωµατικά µέλη υποβάλλουν κατ` έτος τη δή-
λωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από
το ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως ισχύει.

Άρθρο 110
Πειθαρχικός Έλεγχος

1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους που α-
πορρέουν από τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές
πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση αυτού, τα
µέλη της Ρ.Α.Λ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πει-
θαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλί-
ου της παραγράφου 2 κινεί το Υπουργικό Συµβούλιο, ύ-
στερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, για τον Πρόεδρο και τα µέλη της. Το
Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευ-
ταίο βαθµό την επιβολή των κυρώσεων που ορίζονται κα-
τά τη διαδικασία του άρθρου 111.

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από έναν
Σύµβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και έναν Καθη-
γητή Πανεπιστηµίου µε ειδίκευση στα οικονοµικά, µε
τριετή θητεία. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότε-
ρος των δικαστικών λειτουργών. Χρέη γραµµατέα του
Συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτι-
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λίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και
ο γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους
αναπληρωτές.

3. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδε-
ται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Ειδικά, τα µέλη του Συµβουλίου που είναι
δικαστικοί λειτουργοί, διορίζονται µε απόφαση του Ανώ-
τατου Δικαστικού Συµβουλίου.

4. Σε εκτέλεση της απόφασης του Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου εκδίδεται σχετική πράξη του Υπουργού Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 111
Πειθαρχικό Συµβούλιο

1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα µε την
παρουσία όλων των µελών του και αποφασίζει µε απόλυ-
τη πλειοψηφία των παρόντων. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο
αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.

2. Πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται: α) η παράβα-
ση διατάξεων του παρόντος και εν γένει της ισχύουσας
νοµοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρµο-
διοτήτων, β) η πληµµελής εκτέλεση των καθηκόντων και
αρµοδιοτήτων, γ) η απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή α-
νταλλάγµατος του ιδίου του µέλους ή τρίτου προσώπου
κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυ-
τών και δ) η υπαίτια πρόκληση ζηµίας σε βάρος του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου ή της Ρ.Α.Λ..

3. Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο ποι-
νές είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιµο έως τις α-
ποδοχές δώδεκα (12) µηνών και γ) οριστική παύση.

4. Σε περίπτωση επιβολής εντός διετίας δύο πειθαρχι-
κών ποινών επίπληξης ή/και προστίµου σε µέλος της
Ρ.Α.Λ. για το ίδιο ή διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωµα,
το µέλος αυτό εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του.

5. Η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί
µόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) αν το πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά ταυτόχρονα

και αξιόποινη πράξη,
β) αν το µέλος απέκτησε ή επιδίωξε να αποκτήσει οι-

κονοµικό όφελος ή αντάλλαγµα προς όφελος του ιδίου
ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων
του ή εξ αφορµής αυτών,
γ) της παράβασης της υποχρέωσης εµπιστευτικότητας

και εχεµύθειας,
δ) της παράβασης της παραγράφου 4 του άρθρου 108,
ε) της υπαίτιας πρόκλησης ζηµίας σε βάρος του Ελλη-

νικού Δηµοσίου ή της Ρ.Α.Λ..
6. Μετά την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά

το άρθρο 110 παράγραφος 1, ο Πρόεδρος του Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου υποχρεούται να καλέσει το µέλος σε
προηγούµενη ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσε-
ων µε κλήση, η οποία αναφέρει το αποδιδόµενο παρά-
πτωµα και επιδίδεται στο µέλος µε δικαστικό επιµελητή
ή άλλο δηµόσιο όργανο. Στην κλήση αναφέρεται η ηµε-
ροµηνία ακρόασης του µέλους ενώπιον του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, η οποία δεν µπορεί να απέχει λιγότερο των
δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επίδο-
σης της κλήσης. Προ της ακροάσεως και της παροχής
έγγραφων εξηγήσεων, το µέλος δικαιούται να λάβει
γνώση του φακέλου της υπόθεσης.

7. Κατά την ακρόαση, το µέλος υποβάλλει ενώπιον του
Πειθαρχικού Συµβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του,

παρέχει τις απαιτούµενες διευκρινίσεις, απαντά σε ερω-
τήσεις και εν γένει διευκολύνει το έργο του Πειθαρχικού
Συµβουλίου για τη διακρίβωση των πραγµατικών περι-
στατικών της υπόθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της ανω-
τέρω διαδικασίας, το Πειθαρχικό Συµβούλιο διασκέπτε-
ται αυθηµερόν και εκδίδει απόφαση, η οποία είτε:
α) κρίνει ικανοποιητικές και επαρκείς τις εξηγήσεις

του µέλους και παύει την πειθαρχική διαδικασία,
β) δίδει εντολή στον Πρόεδρο του Συµβουλίου να συ-

ντάξει έκθεση πειθαρχικού παραπτώµατος στην οποία
περιγράφονται τα πραγµατικά περιστατικά, το κατά την
παράγραφο 2 πειθαρχικό παράπτωµα και ορίζεται ηµέρα
και ώρα συνεδριάσεως του Πειθαρχικού Συµβουλίου για
τη συζήτηση της υποθέσεως, στην οποία καλείται να πα-
ραστεί το διωκόµενο µέλος, εφόσον το επιθυµεί και µε
πληρεξούσιο δικηγόρο. Η ως άνω απόφαση και στις δύο
περιπτώσεις επιδίδεται στο µέλος µε δικαστικό επιµελη-
τή ή άλλο δηµόσιο όργανο.

8. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης µε από-
φαση της περίπτωσης β΄ του εδαφίου β΄ της προηγού-
µενης παραγράφου, κατά την ορισθείσα ηµέρα συνε-
δρίασης, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται κατά την κρί-
ση του να εξετάσει µάρτυρες, µετά δε την προφορική ε-
νώπιον του απολογία του διωκόµενου µέλους ή, σε περί-
πτωση µη εµφανίσεώς του, µετά τη διαπίστωση της νόµι-
µης κλήτευσής του, εκδίδει αµέσως την απόφασή του.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται, αν το κρίνει ανα-
γκαίο, να διατάξει τη συµπλήρωση της έκθεσης πειθαρ-
χικού παραπτώµατος και επανάληψη της συζητήσεως.
Στην περίπτωση αυτή καλείται µε νέα κλήση το διωκόµε-
νο µέλος, στην οποία ορίζεται νέα ηµέρα και ώρα συζη-
τήσεως, η οποία επιδίδεται σύµφωνα µε την προηγούµε-
νη παράγραφο. Η επίδοση αυτή µπορεί να παραλειφθεί,
εφόσον το µέλος κατά την πρώτη συζήτηση ήταν παρόν
και του γνωστοποιήθηκε η νέα ηµεροµηνία συζητήσεως.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται επίσης άπαξ να ανα-
βάλει τη λήψη αποφάσεως, προκειµένου να εξετάσει ή
επανεξετάσει µάρτυρες, ορίζοντας για το λόγο αυτόν
νέα ηµεροµηνία συζήτησης της υποθέσεως. Στην περί-
πτωση αυτή, κλήση του διωκόµενου µέλους απαιτείται
µόνο εάν αυτό ήταν απόν. Οι µάρτυρες προσέρχονται µε
επιµέλεια των ενδιαφεροµένων. Η µη προσέλευση των
µαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη απόφασης.

9. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι ειδι-
κώς αιτιολογηµένη, συντάσσεται εγγράφως και τηρού-
νται συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων.

10. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανε-
ξάρτητη από τυχόν εκκρεµή ποινική δίωξη. Η ποινική δί-
κη δεν αναστέλλει αυτοδίκαια την πειθαρχική διαδικα-
σία, δύναται όµως το Πειθαρχικό Συµβούλιο να διατάξει
την αναστολή της µέχρι την περάτωση της ποινικής δί-
κης. Πραγµατικά περιστατικά, τα οποία διαπιστώθηκαν
µε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου λαµβάνο-
νται υπόψη στην πειθαρχική διαδικασία, χωρίς ωστόσο
το Πειθαρχικό Συµβούλιο να δεσµεύεται στην κρίση του
από την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Σε περίπτω-
ση αµετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου για α-
δίκηµα σχετιζόµενο µε παραβάσεις των διατάξεων του
παρόντος ή για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορι-
σµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3528/ 2007, εκδίδεται απόφαση του Πει-
θαρχικού Συµβουλίου, µε την οποία διαπιστώνεται η ορι-
στική παύση του µέλους.

11. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παραγράφου 2



παραγράφονται µετά πενταετία από την τέλεσή τους.
Πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο αποτελεί και ποινικό α-
δίκηµα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό α-
δίκηµα. Η κατά την παράγραφο 6 κλήση για ακρόαση και
για έγγραφες εξηγήσεις διακόπτει την ως άνω παραγρα-
φή. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός χρόνος παραγρα-
φής δεν µπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, µε την επι-
φύλαξη του εδαφίου β΄ και της περίπτωσης της αναστο-
λής της πειθαρχικής διαδικασίας κατά την παράγραφο
10, οπότε και ο χρόνος παραγραφής του πειθαρχικού πα-
ραπτώµατος δεν συµπληρώνεται πριν την παρέλευση έ-
τους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αµετάκλητης
απόφασης ποινικού δικαστηρίου.

12. Οι διατάξεις του Μέρους Ε΄ («Πειθαρχικό Δίκαιο»)
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως οι διατάξεις αυτές
εκάστοτε ισχύουν, εφαρµόζονται αναλογικά, στο µέτρο
που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 112
Κανονιστικές αρµοδιότητες 

Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρµοδιότητα έκδοσης κανονιστικών
πράξεων και δεσµευτικών οδηγιών για τη ρύθµιση θεµά-
των που αφορούν:
α) Στην απλούστευση, στη διαφάνεια και στη συµβατό-

τητα των τελών κοινού ενδιαφέροντος όλων των ελληνι-
κών λιµένων µε τη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. 
β) Στην τυποποίηση της διαδικασίας αριθµητικού προσ-

διορισµού και υπολογισµού, επιβολής και είσπραξης ποι-
νικών ρητρών ή άλλων συµβατικών αξιώσεων που προ-
βλέπονται στις Συµβάσεις Παραχώρησης, καθώς και στην
τυποποίηση της διαδικασίας διατύπωσης και κρίσης των
αντιρρήσεων των ενδιαφεροµένων κατά των αποφάσεων
επιβολής.
Ρητά ορίζεται ότι τα σχετικά εισπραττόµενα ποσά απο-

τελούν έσοδο του Υπουργείου Οικονοµικών και δεν προ-
σαυξάνουν τον προϋπολογισµό της Ρ.Α.Λ..
γ) Στην άσκηση των λοιπών αρµοδιοτήτων της, συµπε-

ριλαµβανοµένης της έκδοσης Κανονισµού Ακροάσεων
προσώπων και επιχειρήσεων.

2. Οι κανονιστικές πράξεις του παρόντος άρθρου δηµο-
σιεύονται µε ποινή ακυρότητας στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

Άρθρο 113
Ρυθµιστικές αρµοδιότητες

1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρµοδιότητα να λαµβάνει ρυθµιστι-
κά µέτρα για:
α) την παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων και

διατάξεων των Συµβάσεων Παραχώρησης στους λιµένες,
ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων ανταγωνι-
σµού, του συµφωνηµένου επιπέδου εξυπηρέτησης και τη
συµµόρφωση προς τους χρηµατοοικονοµικούς στόχους,
β) την τήρηση των υποχρεώσεων των λιµένων στο

πλαίσιο της σχετικής κείµενης – εθνικής και ευρωπαϊκής
– νοµοθεσίας, σε σχέση µε δηµόσιες συµβάσεις, Συµβά-
σεις Παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισµού,
γ) την υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας στο

λιµενικό τοµέα σύµφωνα µε τις Συµβάσεις Παραχώρησης
και τους κανόνες ανταγωνισµού,
δ) τη διαµεσολάβηση και επίλυση διαφορών µεταξύ

χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαχείριση παραπό-
νων, και τη λήψη δεσµευτικών αποφάσεων επί αυτών σε
εύλογο χρονικό διάστηµα, σε κάθε θέµα αρµοδιότητάς
της,
ε) την υποστήριξη προς τις αρµόδιες αρχές για την κα-

τάρτιση προδιαγραφών δηµοσίων συµβάσεων (παραχω-
ρήσεις χερσαίας ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων
που προτείνονται από το φορέα διαχείρισης, την παρακο-
λούθηση της εφαρµογής των όρων των δηµοσίων συµβά-
σεων, προς εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του συµφωνη-
µένου επιπέδου εξυπηρέτησης, µε προσδιορισµό των επι-
πέδων απόδοσης, επενδύσεων, δηµιουργίας θέσεων α-
πασχόλησης και της συµµόρφωσης µε τους χρηµατοοι-
κονοµικούς στόχους,
στ) την εξασφάλιση – σε συνεργασία µε την Επιτροπή

Ανταγωνισµού – της πιστής εφαρµογής της αντιµονοπω-
λιακής νοµοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρη-
σης δεσπόζουσας θέσης, εναρµονισµένων πρακτικών, ε-
ξοντωτικής τιµολόγησης και άλλων πρακτικών που στρε-
βλώνουν τον ανταγωνισµό,

2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρµόδια για:
α) την επεξεργασία και πρόταση στον Υπουργό Ναυτι-

λίας και Νησιωτικής Πολιτικής των αναγκαίων νοµοθετι-
κών διατάξεων για κάθε θέµα αρµοδιότητάς της,
β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε συναρµόδιο Υ-

πουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε θέµα
αρµοδιότητάς της,
γ) την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία µε

τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών – µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις αρµοδιότητές
της,
δ) τη γνωµοδότηση επί της µεθοδολογίας και του κα-

θορισµού των τελών λιµενικών υπηρεσιών και των τελών
λιµενικών υποδοµών, τη γνωµοδότηση – κατόπιν σχετι-
κού ερωτήµατος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής – στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής επί ειδικών θεµάτων λιµένων – περιλαµβα-
νοµένων και µέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονι-
σµό του εθνικού λιµενικού συστήµατος,
ε) την άσκηση των συµβατικών δικαιωµάτων του Ελλη-

νικού Δηµοσίου που απορρέουν από Συµβάσεις Παραχώ-
ρησης στο όνοµα και για λογαριασµό του.
Ειδικά για τα παρακάτω:
αα) την καταγγελία ή µε άλλο τρόπο λύση τέτοιας

Σύµβασης Παραχώρησης, στο σύνολό της ή (εφόσον πα-
ρέχεται τέτοια δυνατότητα) µερικώς,
ββ) τη διαπίστωση της πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης

ή/και τη διαπίστωση της µαταίωσης αναβλητικής αίρε-
σης, καθώς και την επίκληση οποιουδήποτε από τα ανω-
τέρω, στο µέτρο που επιδρά στην ισχύ Σύµβασης Παρα-
χώρησης, ολικά ή µερικά,
γγ) την άσκηση δικαιωµάτων παρέµβασης στα υπό πα-

ραχώρηση περιουσιακά στοιχεία ή/και την άσκηση δικαι-
ωµάτων υποκατάστασης – υπεισέλευσης στη Σύµβαση
Παραχώρησης,
δδ) την προσφυγή σε οποιοδήποτε δικαιοδοτικό όργα-

νο επίλυσης των σχετικών συµβατικών διαφορών, όπως
ενδεικτικά διαιτητικό ή πολιτειακό δικαστήριο, και την εν
γένει άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων, η Ρ.Α.Λ.
ασκεί το σχετικό δικαίωµα ή προβαίνει στη σχετική ενέρ-
γεια µόνον εφόσον έχει προηγηθεί προηγούµενη σύµ-
φωνη γνώµη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής ή του Υπουργού Οικονοµικών. Σε περίπτωση
που οι δύο τελευταίοι Υπουργοί αιτηθούν γραπτώς στη
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Ρ.Α.Λ. την άσκηση δικαιώµατος της παρούσας περίπτω-
σης, η Ρ.Α.Λ. έχει δέσµια αρµοδιότητα να προβεί στην ά-
σκησή του κατά τα προσδιοριζόµενα στο σχετικό έγγρα-
φο.

Η τροποποίηση Σύµβασης Παραχώρησης υπόκειται
στους ουσιαστικούς και διαδικαστικούς κανόνες που
ρυθµίζουν τη σύναψή της.

3. Η Ρ.Α.Λ. συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού και µπορεί να ζητεί τη γνώµη της σε θέµατα αντα-
γωνισµού ή να παραπέµπει σε αυτήν υποθέσεις, οι οποί-
ες ενδέχεται να εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του ν. 3959/
2011 και στην αρµοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρ.Α.Λ. έχει α-
ποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση διατάξεων της κεί-
µενης νοµοθεσίας ενέχει άµεση, σοβαρή και επικείµενη
απειλή για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή τη
δηµόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονοµικά ή λει-
τουργικά προβλήµατα στη λειτουργία των θαλάσσιων
µεταφορών, µπορεί να λαµβάνει έκτακτα προσωρινά µέ-
τρα προς αντιµετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη ο-
ριστικής απόφασης, η οποία λαµβάνεται µετά από ακρό-
αση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης και τηρώντας την
αρχή της αναλογικότητας. Τα προσωρινά αυτά µέτρα
δεν πρέπει να κατατείνουν στην πλήρη ικανοποίηση του
δικαιώµατος.

5. Η απόφαση της Ρ.Α.Λ. περί των προσωρινών µέ-
τρων είναι άµεσα εκτελεστή και µπορεί να επιβάλει ταυ-
τόχρονα και διοικητικό πρόστιµο µέχρι πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ για κάθε ηµέρα µη συµµόρφωσης.

6. Η διαδικασία λήψεως προσωρινών µέτρων καθορί-
ζεται µε τον Κανονισµό Ακροάσεων. Στον ενδιαφερόµε-
νο παρέχεται δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του και
να προτείνει µέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν ε-
παρκή, η Ρ.Α.Λ. ανακαλεί τα προσωρινά µέτρα και επικυ-
ρώνει τα προτεινόµενα από την επιχείρηση µέτρα απο-
κατάστασης.

7. Τα προσωρινά µέτρα της Ρ.Α.Λ. έχουν ισχύ µέγι-
στης διάρκειας δυο µηνών, η οποία, σε περιπτώσεις µη ο-
λοκλήρωσης των διαδικασιών συµµόρφωσης, µπορεί να
παραταθεί για ακόµη δυο µήνες µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση.

Άρθρο 114
Διερεύνηση καταγγελιών

1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να
καταγγέλλει ενώπιον της Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε
θέµα αρµοδιότητάς της. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. καθορί-
ζονται ο τύπος, το περιεχόµενο, τα διαδικαστικά αποτε-
λέσµατα, καθώς και ο τρόπος υποβολής και καταχώρι-
σης των καταγγελιών του προηγούµενου εδαφίου. Η
Ρ.Α.Λ. αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι ισχυρισµοί που τί-
θενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν εν-
δείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν
προκύπτουν ενδείξεις παράβασης των εν λόγω άρθρων,
η καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιµη και τίθε-
ται στο αρχείο. Οι καταγγελίες αξιολογούνται το συντο-
µότερο δυνατό και πάντως µετά την πάροδο πέντε µη-
νών από την υποβολή τους στη Ρ.Α.Λ.. Οι δηµόσιοι υ-
πάλληλοι, οι υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου, οι εργαζόµενοι σε δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχει-
ρήσεις κοινής ωφέλειας και οι εντεταλµένοι προσωρινά
την άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώ-
νουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στη Ρ.Α.Λ., ό,τι πε-

ριέρχεται στη γνώση τους µε οποιονδήποτε τρόπο και
σχετίζεται µε θέµατα αρµοδιότητάς της. 

2. Καταγγελίες περί ζητηµάτων που δεν εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες της Ρ.Α.Λ. µε βάση τις διατάξεις του
παρόντος νόµου τίθενται στο αρχείο µε πράξη του Προ-
έδρου της, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας οργανι-
κής µονάδας, µέσα σε προθεσµία πέντε µηνών από την
υποβολή τους. Εάν η καταγγελία εµπίπτει στις αρµοδιό-
τητες άλλης ανεξάρτητης ή διοικητικής ή δικαστικής αρ-
χής η Ρ.Α.Λ. οφείλει να τη διαβιβάσει αρµοδίως µέσα
στην παραπάνω προθεσµία.

3. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρµοδιοτή-
των της Ρ.Α.Λ., που ορίζονται στον παρόντα νόµο, ο
Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ή ο εξουσιοδοτηµένος από αυτόν
Αντιπρόεδρος, µπορεί να ζητά µε έγγραφο πληροφορίες
από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα ή δηµόσιες ή άλλες αρχές. Στο έγ-
γραφο αναφέρονται οι διατάξεις του νόµου, οι οποίες
θεµελιώνουν το αίτηµα, ο σκοπός της αίτησης, η προθε-
σµία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε εργασί-
µων ηµερών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγ-
γραφο υποχρεούνται σε άµεση, πλήρη και ακριβή παρο-
χή των πληροφοριών που ζητούνται. Δεν υπέχουν υπο-
χρέωση παροχής πληροφοριών τα πρόσωπα που δεν ε-
ξετάζονται σε ποινικές δίκες. Με τα οριζόµενα στην πα-
ρούσα παράγραφο δεν θίγονται οι διατάξεις περί τραπε-
ζικού απορρήτου.

4. Με την επιφύλαξη ειδικών νόµων που καθιερώνουν
υποχρέωση εχεµύθειας, όλες οι δηµόσιες αρχές και τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέωση
να παρέχουν πληροφορίες και να συνδράµουν τη Ρ.Α.Λ.
και τους εντεταλµένους υπαλλήλους της κατά την εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους.

5. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρη-
σης παροχής των αιτούµενων κατά περίπτωση πληροφο-
ριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών
ή ελλιπών από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, δι-
ευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νοµι-
κά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η Ρ.Α.Λ. επιβάλλει πρό-
στιµο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ µε ανώτατο ό-
ριο το 1% του κύκλου εργασιών, και για κάθε παράβαση.
Η απόφαση επιβολής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογη-

µένη και να περιγράφει επαρκώς την πληµµέλεια στη συ-
µπεριφορά του ελεγχόµενου προσώπου.

6. Για την άσκηση των ελεγκτικών τους αρµοδιοτήτων,
τα µέλη και οι υπάλληλοι της Ρ.Α.Λ., υπό τη διεύθυνση
και την εποπτεία του κατά περίπτωση αρµόδιου Εισαγγε-
λέα Πληµµελειοδικών, δύνανται:
α) Να ελέγχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία,

στοιχεία και λοιπά έγγραφα των επιχειρήσεων και ενώ-
σεων επιχειρήσεων, καθώς και την ηλεκτρονική εµπορι-
κή αλληλογραφία των επιχειρηµατιών, διοικητών, διευ-
θυνόντων συµβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλ-
µένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και
του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρή-
σεων, ανεξαρτήτως της µορφής αποθήκευσής τους, και
οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται και να λαµβά-
νουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους.
β) Να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων

και άλλων στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών µέσων α-
ποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, τα οποία αποτε-
λούν επαγγελµατικές πληροφορίες.
γ) Να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και



243

δεδοµένα κινητών τερµατικών, φορητών συσκευών, κα-
θώς και των εξυπηρετητών τους σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, που βρίσκονται µέσα ή
έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόµενων
επιχειρήσεων ή ενώσεων αυτών.
δ) Να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς

χώρους και τα µεταφορικά µέσα των επιχειρήσεων ή ε-
νώσεων επιχειρήσεων.
ε) Να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελµατικό χώρο,

βιβλία ή έγγραφα, κατά την περίοδο που διενεργείται ο
έλεγχος και στο µέτρο των αναγκών αυτού.
στ) Να ενεργούν έρευνες στις κατοικίες των επιχειρη-

µατιών, διοικητών, διευθυνόντων συµβούλων, διαχειρι-
στών και γενικά εντεταλµένων τη διοίκηση ή διαχείριση
προσώπων, καθώς και του προσωπικού των επιχειρήσε-
ων ή ενώσεων επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν εύλογες
υπόνοιες, ότι φυλάσσονται εκεί βιβλία ή άλλα έγγραφα
που συνδέονται µε την επιχείρηση και το αντικείµενο
του ελέγχου.
ζ) Να λαµβάνουν, κατά την κρίση τους, ένορκες ή ανω-

µοτί καταθέσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, και να ζη-
τούν από κάθε αντιπρόσωπο ή µέλος του προσωπικού
της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, επεξηγήσεις
για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που σχετίζονται µε το α-
ντικείµενο και το σκοπό του ελέγχου και να καταγρά-
φουν τις σχετικές απαντήσεις.
Για τις πράξεις της παρούσας παραγράφου συντάσσο-

νται εκθέσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 148
έως 153 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 
Η διαδικασία συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας η-

λεκτρονικών αρχείων και αλληλογραφίας, που συλλέγο-
νται για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, καθορίζεται
µε απόφαση της Ρ.Α.Λ..
Κατά την άσκηση των εξουσιών τους, τα µέλη και οι υ-

πάλληλοι της Ρ.Α.Λ. τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 9
του Συντάγµατος για το άσυλο της κατοικίας και τις εγ-
γυήσεις έρευνας που καθιερώνει ο Κώδικας Ποινικής Δι-
κονοµίας.
Σε περίπτωση άρνησης ή παρεµπόδισης µε οποιονδή-

ποτε τρόπο των µελών και υπαλλήλων της Ρ.Α.Λ. στην
άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί µπορούν να ζητούν
τη συνδροµή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης
αρµόδιας αρχής. 

Άρθρο 115
Εκπροσώπηση της Ρ.Α.Λ. - Αρµοδιότητες Προέδρου

1. Η Ρ.Α.Λ. παρίσταται αυτοτελώς ως διάδικος στα δι-
καστήρια σε κάθε είδους δίκες.

2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. την εκπροσωπεί ενώπιον κά-
θε δικαστικής αρχής και στις σχέσεις της µε τις άλλες δι-
οικητικές ή ανεξάρτητες αρχές και τους τρίτους και έχει,
δυνάµει της κείµενης νοµοθεσίας, των διατάξεων του
παρόντος και των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. την ευθύνη της
λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τούτο αρµοδιότη-
τες και ιδίως:

(α) προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το
έργο τους και ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσω-
πικού της,

(β) καθορίζει τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης και προε-
δρεύει στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ.,

(γ) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, πορι-
σµάτων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεών της,

(δ) λαµβάνει αποφάσεις διαχειριστικού χαρακτήρα για
την εύρυθµη λειτουργία της και την εφαρµογή των απο-
φάσεών της,

(ε) µεριµνά για την κατάρτιση προϋπολογισµού, απο-
λογισµού και ισολογισµού της Ρ.Α.Λ..

3. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. µπορεί µε πράξη του να α-
ναθέτει την εκπροσώπηση της Ρ.Α.Λ. στον Αντιπρόεδρο
ή σε άλλα µέλη της, εκτός δε των περιπτώσεων όπου ο
νόµος το απαγορεύει ρητά, µπορεί µε πράξη του να πα-
ρέχει εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα µέλη
της Ρ.Α.Λ. ή στο Γενικό Διευθυντή ή σε Προϊσταµένους
των Διευθύνσεων για τη διενέργεια συγκεκριµένης πρά-
ξης ή ενέργειας ή κατηγορίας πράξεων ή ενεργειών, κα-
θώς και να υπογράφουν «µε εντολή προέδρου» έγγραφα
ή άλλες πράξεις της Ρ.Α.Λ., οι οποίες δηµοσιεύονται δι’
αναρτήσεως, µε επιµέλεια της Γραµµατείας της Ρ.Α.Λ.
στον πίνακα ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων της, κα-
θώς και στην ιστοσελίδα της. Οι πράξεις του προηγούµε-
νου εδαφίου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 

4. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., εφόσον απουσιάζει ή κω-
λύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 116
Συνεδριάσεις – Απαρτία

1. Η Ρ.Α.Λ. συνέρχεται στην έδρα της κατόπιν προ-
σκλήσεως του Προέδρου της τουλάχιστον µία φορά το
µήνα. Δύναται να συνεδριάζει και εκτός έδρας ή µε τη
χρήση ηλεκτρονικών µέσων.

2. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της Ρ.Α.Λ που
ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου. Ο γραµµατέας πα-
ρίσταται κατά τις συνεδριάσεις.

3. Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. εκτός του Προέδρου,
του Αντιπροέδρου και των µελών αυτής µπορούν να προ-
σκαλούνται, αναλόγως και της ηµερήσιας διάταξης, έ-
νας εκπρόσωπος της Ένωσης Λιµένων Ελλάδος, ένας
εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ένας
εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Ε-
πιµελητηρίων Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος της Οµο-
σπονδίας Υπαλλήλων Λιµανιών Ελλάδος, που ορίζονται
από τους φορείς αυτούς µε τους νόµιµους αναπληρωτές
τους. Τα πρόσωπα αυτά συµµετέχουν, εφόσον προσκλη-
θούν, µε δικαίωµα λόγου και χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της, προς

παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρε-
σιακούς παράγοντες ή και τρίτους, οι οποίοι αποχωρούν
σε κάθε περίπτωση πριν την ψηφοφορία. Λεπτοµέρειες
ορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισης.

4. Η Ρ.Α.Λ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νοµί-
µως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση πέντε (5) τουλά-
χιστον µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή, απουσιά-
ζοντος αυτού, ο Αντιπρόεδρος. Η απαρτία πρέπει να υ-
πάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και κατά την
ψηφοφορία.

5. Αν απαιτούνται διαδοχικές συνεδριάσεις που διεξά-
γονται σε διαφορετικό χρόνο, η νοµιµότητα της σύνθε-
σης της Ρ.Α.Λ. δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλα-
γή των µελών που συµµετέχουν.

6. Για τη λειτουργία της Ρ.Α.Λ. εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις του παρόντος νόµου και του Κανονισµού Εσωτερι-
κής Λειτουργίας και Διαχείρισης (π.δ. 19/2016 «Κανονι-



σµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθµι-
στικής Αρχής Λιµένων», Α΄ 28/2016, όπως ισχύει τροπο-
ποιηµένο) και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 117
Πρόσκληση Μελών - Συνεδριάσεις

1. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. καθορίζει την ηµέρα, την ώ-
ρα και τον τόπο των συνεδριάσεων, καταρτίζει την ηµε-
ρήσια διάταξη των θεµάτων που πρόκειται να συζητη-
θούν και καλεί τα µέλη να συµµετάσχουν.

2. Κάθε µέλος της Ρ.Α.Λ. έχει δικαίωµα να ζητήσει εγ-
γράφως την ένταξη θέµατος στην ηµερήσια διάταξη. Ο
Πρόεδρος υποχρεούται να συµπεριλάβει το προτεινόµε-
νο θέµα σε κάποια από τις επόµενες τρεις συνεχείς συ-
νεδριάσεις από την υποβολή του αιτήµατος.

3. Η πρόσκληση των µελών, η οποία περιλαµβάνει την
ηµερήσια διάταξη, γνωστοποιείται στα µέλη της Ρ.Α.Λ.
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνε-
δρίαση. Η γνωστοποίηση µπορεί να γίνει µε οποιονδήπο-
τε πρόσφορο τρόπο, καθώς επίσης και µε τηλεφώνηµα,
τηλεγράφηµα, τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρο-
µείο.
Η προθεσµία αυτή µπορεί, σε περίπτωση κατεπείγο-

ντος, να συντµηθεί µε απόφαση του Προέδρου, όµως τό-
τε, η πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη.

4. Πρόσκληση των µελών της Ρ.Α.Λ. δεν απαιτείται ό-
ταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ηµεροµηνίες τακτές,
που ορίζονται µε απόφασή της, η οποία και γνωστοποιεί-
ται στα µέλη της.
Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης, όταν µέλος της

Ρ.Α.Λ. έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυµα
συµµετοχής του σε αυτήν ή όταν το κώλυµα τούτο είναι
γνωστό στον Πρόεδρο.

5. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει µέλος της Ρ.Α.Λ.
το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παρά-
νοµη. Αν υπήρξαν πληµµέλειες ως προς την κλήτευση
µέλους, η Ρ.Α.Λ. συνεδριάζει νοµίµως, αν το µέλος αυτό
παρίσταται κατά τη συνεδρίαση και δεν αντιλέγει.

Άρθρο 118
Υποχρεωτική Σύγκληση της Ρ.Α.Λ.

1. Ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη
Ρ.Α.Λ. αν το ζητήσει εγγράφως ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος προσδιορίζει και τα
προς συζήτηση θέµατα.

2. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου η
σύγκληση της Ρ.Α.Λ. λαµβάνει χώρα εντός πέντε (5) ερ-
γάσιµων ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος.
Αν παρέλθει η ως άνω προθεσµία, ο Αντιπρόεδρος υπο-
χρεούται να συγκαλέσει τη Ρ.Α.Λ. χωρίς καθυστέρηση.

3. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική και όταν το ζητή-
σουν δύο (2) τουλάχιστον µέλη της Ρ.Α.Λ. µε αίτησή
τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να ορίζουν
και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος
µπορεί να εντάξει τα προτεινόµενα θέµατα στην ηµερή-
σια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης από την υποβο-
λή του αιτήµατος, αν αυτή δεν απέχει πάνω από δέκα
(10) ηµέρες από τη λήψη του αιτήµατος. Σε διαφορετική
περίπτωση η Ρ.Α.Λ. συγκαλείται νοµίµως και µε πρό-
σκληση των αιτούντων µελών.

Άρθρο 119
Διεξαγωγή των συνεδριάσεων

1. Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. συζητούνται και λαµ-
βάνονται αποφάσεις µόνο για τα θέµατα που περιλαµβά-
νονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, µπορούν
να συζητηθούν και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται
στην ηµερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα µέλη
και οµόφωνα συµφωνούν για τη συζήτησή τους.

2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. κηρύσσει την έναρξη και τη
λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φρο-
ντίζει για την εφαρµογή του νόµου και την εύρυθµη λει-
τουργία της.

Άρθρο 120
Πρακτικά συνεδριάσεων

1. Για τις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. συντάσσεται πρα-
κτικό, στο οποίο µνηµονεύονται, ιδίως, τα ονόµατα και η
ιδιότητα των παριστάµενων µελών, ο τόπος και ο χρόνος
της συνεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν µε συνο-
πτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενό τους, η
µορφή και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας και οι απο-
φάσεις που λήφθηκαν. Στο ανωτέρω πρακτικό καταχωρί-
ζονται υποχρεωτικώς όλες οι επιµέρους γνώµες που
διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.

2. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώµες των µελών
που µειοψήφησαν και τα ονόµατα αυτών.

3. Το πρακτικό συντάσσεται από το µέλος ή υπάλληλο
της Ρ.Α.Λ. που επιφορτίζεται µε το καθήκον αυτό από
τον Πρόεδρο, συνυπογράφεται από το σύνολο των πα-
ρόντων µελών και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.

4. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από
γραπτή αίτησή του, να λαµβάνει γνώση των πρακτικών
των συνεδριάσεων και των υποθέσεων που διεκπεραιώ-
θηκαν από τη Ρ.Α.Λ.. Το δικαίωµα του προηγούµενου ε-
δαφίου δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο
αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή αν πα-
ραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις. Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να αρνηθεί την ικανοποί-
ηση του δικαιώµατος τούτου αν η ικανοποίησή του είναι
δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την άσκηση των ερευ-
νών συγκεκριµένης υπόθεσης.

Άρθρο 121
Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ.

1. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. λαµβάνονται µε την από-
λυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και φανερή ψη-
φοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου.

2. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. πρέπει να είναι ειδικά αι-
τιολογηµένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο.
Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την καταχώρηση
αυτή, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της και κοινοποι-
ούνται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής.

3. Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να διατάξει την επιχείρηση ή την έ-
νωση επιχειρήσεων που παρέβη τον παρόντα νόµο να
δηµοσιεύσει την απόφαση που εκδίδεται σε εφηµερίδα,
η οποία κυκλοφορεί σε πανελλαδική ή τοπική κλίµακα, α-
νάλογα µε την εµβέλεια της αγοράς, στην οποία εκδη-
λώνεται η παράβαση, τη σοβαρότητα και τα αποτελέ-
σµατα της τελευταίας. Αν η απόφαση της Ρ.Α.Λ. ακυρω-
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θεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, η Ρ.Α.Λ. υποχρε-
ούται να δηµοσιεύσει µε δικά της έξοδα την απόφαση
του Δικαστηρίου στην ίδια εφηµερίδα.

Άρθρο 122
Έλεγχος των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ.

1. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. ασκείται προσφυ-
γή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Προσφυγή
µπορεί να υποβάλει και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής. 

2. Η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής και η άσκη-
σή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της
Ρ.Α.Λ.. Αναστολή δύναται να χορηγηθεί από το αρµόδιο
Δικαστήριο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Η προσφυγή κατά αποφάσεως της Ρ.Α.Λ. που αφο-
ρά στην επιβολή προστίµου είναι παραδεκτή, εφόσον έ-
χει καταβληθεί το 10% του επιβληθέντος προστίµου.

Άρθρο 123
Οργάνωση και προσωπικό της Ρ.Α.Λ.

1. Στη Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γενική Διεύθυνση, της οποίας
προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η Γενική Διεύθυνση α-
ποτελείται από µία Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ε-
λέγχου Αγοράς, η οποία περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον
Τµήµατα Νοµικής και Οικονοµικής Τεκµηρίωσης, και µία
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, η
οποία µε τα αντίστοιχα τµήµατα εξασφαλίζει την αυτο-
τελή διοίκηση του προσωπικού και οικονοµική διαχείριση
των πόρων της Ρ.Α.Λ..

2. Για τη νοµική υποστήριξη της Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γρα-
φείο Νοµικής Υποστήριξης, υπαγόµενο απευθείας στον
Πρόεδρο αυτής. 

3. Οι θέσεις του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. είναι τριάντα
πέντε (35). Οι θέσεις αυτές, στις οποίες δεν περιλαµβά-
νεται εκείνη του δικηγόρου του Γραφείου Νοµικής Υπο-
στήριξης, κατανέµονται ως εξής:
α) Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό µε σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως αυτό ορίζεται
στο π.δ. 50/2001: είκοσι πέντε (25) θέσεις. 
β. Διοικητικό Προσωπικό: δέκα (10) θέσεις.
Επιπροσθέτως συνιστάται µια (1) θέση δικηγόρου µε

έµµισθη εντολή, ο οποίος στελεχώνει το Γραφείο Νοµι-
κής Υποστήριξης και προσλαµβάνεται µε προκήρυξη,
σύµφωνα µε το άρθρο 43 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δι-
κηγόρων» (Α΄ 208). 

4. Επιτρέπεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων: α) µε
διορισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, β)
µε µετάταξη µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), γ)
µε απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου το-
µέα, όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
Η µετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς τη
γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου οργάνου, οι δε
µετατασσόµενοι και αποσπασµένοι οφείλουν να συγκε-
ντρώνουν τα προσόντα αντίστοιχου διοριζόµενου - προ-
σλαµβανόµενου. Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτεί-

ται η γνώµη του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. Η απόσπαση υ-
παλλήλου µπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της
Ρ.Α.Λ., αν οι ανάγκες, για τις οποίες έγινε η απόσπαση
του συγκεκριµένου υπαλλήλου, µπορούν να καλυφθούν
από το προσωπικό της.
Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται µε

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ό-
πως ισχύει. Η πλήρωση των θέσεων αυτών µπορεί να γί-
νει και µε µετάταξη ή απόσπαση, κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τρόπος, η
διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη δηµόσια α-
νακοίνωση και την υποβολή των υποψηφιοτήτων. 
Το προσωπικό το οποίο µετατάσσεται αυτοδικαίως στη

Ρ.Α.Λ., σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 108
του παρόντος καταλαµβάνει οργανικές θέσεις της πα-
ρούσας παραγράφου. 
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής είναι δυνατόν να διατίθεται ή αποσπάται στη
Ρ.Α.Λ. προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Λιµενικό Σώµα και σε
νοµικά πρόσωπα εποπτευόµενα από τον Υπουργό Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων
των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε., σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.

5. Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή, καθώς και των
Προϊσταµένων Διευθύνσεων και Τµηµάτων γίνεται σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις του
άρθρου 84 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει.
Η θητεία του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταµέ-

νων Διευθύνσεων είναι τριετής και µπορεί να ανανεωθεί
µία (1) µόνο φορά. 
Η θέση του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταµένων

Διευθύνσεων µπορεί να πληρούται και µε απόσπαση υ-
παλλήλων, µε τη διαδικασία της προηγούµενης παρα-
γράφου, και διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αρµόδι-
ου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις
σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Η απόσπα-
ση πραγµατοποιείται για χρόνο ίσο µε τη θητεία του Γε-
νικού Διευθυντή και των Προϊσταµένων Διευθύνσεων
και χωρίς να απαιτείται γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβου-
λίου της υπηρεσίας από την οποία προέρχεται ο απο-
σπασµένος. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Προϊστάµενοι
Διευθύνσεων της Ρ.Α.Λ. λαµβάνουν τις κάθε είδους απο-
δοχές, επιδόµατα, προσαυξήσεις και λοιπές παροχές
που προβλέπονται για τους Γενικούς Διευθυντές και
Προϊσταµένους Διευθύνσεων των κεντρικών υπηρεσιών
Υπουργείων. 

6.α. Για την οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών
της Ρ.Α.Λ., τις αρµοδιότητες των οργανικών της µονά-
δων, τις αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και των
προϊσταµένων των διευθύνσεων και τµηµάτων, τις ειδι-
κότητες των θέσεων του προσωπικού και την κατανοµή
του στις οργανικές µονάδες της Ρ.Α.Λ., την αξιολόγησή
του προσωπικού, καθώς και για τη συγκρότηση και λει-
τουργία υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβουλίου, ε-
φαρµογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 9 έως
15 των Κεφαλαίων III και IV του π.δ. 19/2016 «Κανονι-
σµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθµι-
στικής Αρχής Λιµένων» (Α΄ 28). 
β. Οι µετακινήσεις του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. στο ε-
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σωτερικό και εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους εγκρί-
νονται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. ή τον Γενικό Διευθυ-
ντή µετά από σχετική εξουσιοδότηση. Στην έγκριση κα-
θορίζονται ο προορισµός της µετάβασης, ο σκοπός και η
διάρκεια αυτής και ο προϋπολογισµός του κόστους της.
Για τις δαπάνες µετακίνησης, την ηµερήσια αποζηµίωση
και για κάθε συναφές µε τις µετακινήσεις ζήτηµα εφαρ-
µογή έχουν οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
γ. Προσωπικό, το οποίο κατείχε οργανική θέση υπαλ-

λήλου δηµόσιου τοµέα και έχει τοποθετηθεί σε οργανι-
κές θέσεις της Ρ.Α.Λ. µε µετάταξη, επανέρχεται αυτοδι-
καίως στις θέσεις που κατείχε πριν τη µετάταξη σε περί-
πτωση καταργήσεως της Ρ.Α.Λ.. 
δ. Το στοιχείο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ.

19/2016 «Κανονισµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπη-
ρεσιών της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων» Α΄ 28/2016) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

« (γ) η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων προς
τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ρ.Α.Λ. µετά από ανάλυση
δεδοµένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η δια-
µόρφωση εναλλακτικών επιλογών βάσει της ανάλυσης
του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουρ-
γίας της Αρχής». 

Άρθρο 124
Πόροι

1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η Ρ.Α.Λ. ει-
σπράττει τέλος, το οποίο επιβάλλεται και εισπράττεται
ετησίως µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής επί των φορέων διοίκησης και
εκµετάλλευσης λιµένων. Το ύψος του τέλους δεν µπορεί
να είναι ανώτερο από 0,3% των ετήσιων µικτών εσόδων
των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., καθώς και των καθολι-
κών ή ειδικών διαδόχων τους και από το 0,2% των λοι-
πών φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων, ό-
πως ορίζονται στην κ.υ.α. 8111/41/2009 (Β΄ 412), συµπε-
ριλαµβανοµένων των Δηµοτικών και Κρατικών Λιµενικών
Ταµείων, καθώς και των ιδιωτικών φορέων εκµετάλλευ-
σης λιµένων. Με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών ρυθ-
µίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία είσπραξης και
απόδοσης του τέλους αυτού.
Υπό την επιφύλαξη διαφορετικής ρύθµισης, µε απόφα-

ση των ανωτέρω Υπουργών, για τα θέµατα σχετικά µε τη
διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού ε-
φαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην υπ’ αρίθµ. 340/2014
(Β΄ 924) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ε-
σωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου και ισχύοντα για τη
Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν. 4150/2013.

2. Στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατόν να εγγρά-
φεται δαπάνη υπέρ της Ρ.Α.Λ. σε ποσοστό που δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου
προϋπολογισµού της για τις ασκούµενες υπέρ του Υ-
πουργείου αυτού αρµοδιότητές της.

3. Πόροι της Ρ.Α.Λ. αποτελούν και οι πάσης φύσεως ε-
πιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητι-
κών προγραµµάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχε-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανι-
σµούς.

4. Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται για λογαριασµό
της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό, τη δια-
χείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Λ..

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα Δηµοτικά
Λιµενικά Ταµεία όλων των νησιωτικών περιοχών, που δύ-
νανται για λόγους προστασίας της νησιωτικότητας να ε-
ξαιρούνται από την καταβολή του τέλους της παραγρά-
φου 1 του παρόντος.

Άρθρο 125
Προϋπολογισµός – Οικονοµική διαχείριση

1. Η Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να συντάσσει προϋπολο-
γισµό για το επόµενο οικονοµικό έτος (1.1 – 31.12), τον
οποίο κοινοποιεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής και στον Υπουργό Οικονοµικών. 

2. Ο προϋπολογισµός της Ρ.Α.Λ. εγκρίνεται από τους
Υπουργούς Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Πρόεδρος της
Ρ.Α.Λ., ο οποίος είναι και ο διατάκτης των δαπανών αυ-
τής. 

3. Τα έσοδα της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται στο όνοµα και
για λογαριασµό της και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό
λογαριασµό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Λ.,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισής της (π.δ. 19/2016, Α΄ 28). Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Λ., καθορί-
ζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης
των πιο πάνω χρηµατικών ποσών. Οι δαπάνες που περι-
λαµβάνονται στον προϋπολογισµό της Ρ.Α.Λ. διαµορφώ-
νονται ετησίως µε απόφαση αυτής για να καλύψουν το
πρόγραµµα δραστηριοτήτων του επόµενου έτους. Η
Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς και αρ-
χεία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα
χρήσης και ο ισολογισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
δηµοσίου λογιστικού και όπως ειδικότερα ορίζεται στον
Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο
έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λο-
γαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από
δύο ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονο-
µικές καταστάσεις δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο
της Ρ.Α.Λ. και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και υ-
ποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής µαζί µε την ετή-
σια έκθεση του επόµενου έτους.

4. Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να προβαίνει στην ανάθεση έργων,
προµηθειών, καθώς και στην αγορά ή µίσθωση ακινήτων
για τις ανάγκες της, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Το τίµηµα της α-
γοράς ή της µίσθωσης ακινήτων καταβάλλεται από τους
πόρους της Ρ.Α.Λ..

5. Η Ρ.Α.Λ. υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου κατά τις γενικές διατάξεις.

6. Με αιτιολογηµένη απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή
η κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους εγγραφή ή αύ-
ξηση πιστώσεων στον προϋπολογισµό της µε µείωση άλ-
λων πιστώσεων µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 126
Διαχείριση υλικού και περιουσίας

1. Το υλικό της Ρ.Α.Λ. διακρίνεται σε πάγιο και αναλώ-
σιµο.
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2. Το πάγιο υλικό υπόκειται σε φθορά και απόσβεση.
Το αναλώσιµο υλικό υπόκειται σε διαδικασίες αποθήκης.

3. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οικονοµικής Διαχεί-
ρισης, ο οποίος εκτελεί χρέη Διαχειριστή Υλικού ενηµε-
ρώνεται για την κίνηση και παρακολουθεί όλο το πάγιο
και αναλώσιµο υλικό, συντονίζει και παρακολουθεί την
ασφαλή φύλαξη και καλή κατάσταση του υλικού που υ-
πάρχει στις αποθήκες και ειδοποιεί έγκαιρα τους αρµόδι-
ους για την εξάντληση των αποθεµάτων.

4. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατάρτιση
Κανονισµού Διαχείρισης του υλικού και των περιουσια-
κών στοιχείων αυτής.

Άρθρο 127
Ίδρυση Δηµόσιας Αρχής Λιµένων

1. Ιδρύεται Δηµόσια Αρχή Λιµένων (Δ.Α.Λ.), ως αποκε-
ντρωµένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή µονά-
δα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Η Δ.Α.Λ. έχει
δικό της πρωτόκολλο, αρχείο και σφραγίδα στην οποία
αναγράφεται η επωνυµία «Δηµόσια Αρχή Λιµένα – Απο-
κεντρωµένη Υπηρεσία Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής – Ports Public Authority», εποπτεύεται α-
πό τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µό-
νο ως προς τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων και
παραλείψεών της. Η Δ.Α.Λ. παρίσταται αυτοτελώς σε
κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο πράξεις ή
παραλείψεις της ή έννοµες σχέσεις που την αφορούν. 

2. Όργανα Διοίκησης της Δ.Α.Λ. είναι:
α) Το Συµβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.).
β) Ο Διοικητής. 
3. Το Σ.Δ. συγκροτείται από:
α) Τον Διοικητή της Δ.Α.Λ. ως Πρόεδρο.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο
Υπουργό, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
γ) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Λιµενικής Πολιτικής

της ΓΓΛΛΠΝΕ, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στα λιµάνια,

ο οποίος υποδεικνύεται από την αντιπροσωπευτικότερη
δευτεροβάθµια οργάνωση των εργαζοµένων στα λιµά-
νια, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στη Δ.Α.Λ.,

ο οποίος υποδεικνύεται από την αντιπροσωπευτικότερη
δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, µε το νόµιµο
αναπληρωτή του.
Κατόπιν πρόσκλησης που τούς απευθύνεται ανάλογα

και µε την ηµερήσια διάταξη, δύνανται να συµµετάσχουν
στις συνεδριάσεις της Δ.Α.Λ. χωρίς δικαίωµα ψήφου:
στ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών

Ελλάδος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό της Συµ-
βούλιο, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
ζ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων

Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό της Συµ-
βούλιο, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
η) Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιµε-

λητηρίων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται από τη Διοικητική
της Επιτροπή, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
θ) Δύο (2) εκπρόσωποι του κάθε Περιφερειακού Γρα-

φείου Δ.Α.Λ, οι οποίοι ορίζονται από τον επικεφαλής του
κάθε Περιφερειακού Γραφείου.
ι) Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων

Επιβατηγού Ναυτιλίας.
Ο Πρόεδρος του Σ.Δ. µπορεί, κατά την κρίση του, να

καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων εργαζοµένων, καθώς και κάθε υπη-
ρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστη-
µονικού ή τοπικού φορέα.

Η λειτουργία του Σ.Δ. διέπεται από τις διατάξεις των
άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, που αφορούν τη
λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης.

4. Το Σ.Δ. αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο της
Δ.Α.Λ. και κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική
και την πολιτική της, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση
της περιουσίας της και ασκεί τις αρµοδιότητες που προ-
βλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, τον Κανονισµό
Λειτουργίας της Δ.Α.Λ, καθώς και τις ακόλουθες: 
α) Αποφασίζει για τη λήψη µέτρων που εξασφαλίζουν

την εύρυθµη λειτουργία της Δ.Α.Λ., την ορθολογική και
αποδοτική διαχείριση των διαθέσιµων οικονοµικών πό-
ρων, ώστε να ανταποκρίνεται στην αποστολή της. 
β) Εγκρίνει τον προϋπολογισµό της Δ.Α.Λ., καθώς και

τον ισολογισµό και απολογισµό της οικονοµικής χρήσης
κάθε έτους.
γ) Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του προϋπολογισµού, α-

νεξαρτήτως ποσού. 
δ) Εγκρίνει το ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Δ.Α.Λ. για

την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 
ε) Αποφασίζει, χωρίς την έγκριση σκοπιµότητας από

άλλο όργανο, για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νόµιµη διαδικασία.
στ) Διατυπώνει προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νη-

σιωτικής Πολιτικής σύµφωνη γνώµη για την κατάρτιση,
αναµόρφωση, συµπλήρωση, τροποποίηση του Κανονι-
σµού Λειτουργίας της Δ.Α.Λ..
ζ) Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδο-

τηµάτων υπέρ της Δ.Α.Λ.. 
η) Εκδίδει τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις για τα πα-

ρακάτω θέµατα προσωπικού της Δ.Α.Λ.: 
1) Άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή.
2) Συµµετοχής σε εταιρείες.
3) Υπερωριακής εργασίας.
4) Αποζηµιώσεων συµβουλίων και επιτροπών.
θ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που είναι αναγκαία

για την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία της
Δ.Α.Λ. και δεν έχει ανατεθεί στον Διοικητή αυτής. 

5. Στη Δ.Α.Λ. συνιστάται µία (1) οργανική θέση Διοικη-
τή, µε βαθµό 1 της κατηγορίας ΕΘ, ο οποίος είναι πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζεται µε α-
πόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι
είναι: πτυxίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, ιδιαίτερη ικανότητα στην ά-
σκηση διευθυντικών καθηκόντων σε υπηρεσίες ή οργανι-
σµούς του Δηµοσίου ή επιχειρήσεις του δηµόσιου ή ιδιω-
τικού τοµέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συνεκτιµωµέ-
νων και των µεταπτυxιακών σπουδών και επιστηµονικής
εξειδίκευσης σε θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού και
προγραµµατισµού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουρ-
γίας λιµένων ή οικονοµικής και πολιτικής λιµένων ή λιµε-
νικής βιοµηχανίας, καθώς και της ανάλογης εµπειρίας. 

6. Ο Διοικητής έχει τη γενική και ειδική ευθύνη διοίκη-
σης και λειτουργίας της Δ.Α.Λ. και προβαίνει σε κάθε α-
ναγκαία ενέργεια για την εξασφάλιση της εύρυθµης λει-
τουργίας της. Ο Διοικητής προΐσταται όλων των υπηρε-
σιών της Δ.Α.Λ., εκπροσωπεί τη Δ.Α.Λ., σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Λειτουργίας της και τις αποφάσεις του Σ.Δ.,
διοικεί τη Δ.Α.Λ. και διαχειρίζεται σε καθηµερινή βάση τα
θέµατα λειτουργίας της, περιλαµβανοµένης και της υλο-
ποίησης των σχετικών αποφάσεων του Σ.Δ. και υπογρά-
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φει συµβάσεις προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών τη σύ-
ναψη των οποίων έχει αποφασίσει το Σ.Δ.. 
Ειδικότερα, ο Διοικητής έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρ-

µοδιότητες:
α) Προεδρεύει στο Συµβούλιο Διοίκησης.
β) Λαµβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκ-

πλήρωση των σκοπών και στόχων της Δ.Α.Λ. µέσα στα
πλαίσια της γενικής πολιτικής και του προγραµµατισµού.
γ) Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στο Σ.Δ. του

Δ.Α.Λ. το ετήσιο σχέδιο δράσης. 
δ) Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Δ.Α.Λ, ασκεί

ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο και µπορεί να αναθέτει
τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε οποιον-
δήποτε υπάλληλο της Δ.Α.Λ.. 
ε) Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισµού και ε-

λέγχου των υπηρεσιών της Δ.Α.Λ..
στ) Εξασφαλίζει την ορθολογική διαχείριση των πό-

ρων της Δ.Α.Λ..
ζ) Μεριµνά για την κατάρτιση και υποβολή στο Σ.Δ.

του προϋπολογισµού, ισολογισµού και απολογισµού. 
η) Εισηγείται στο Σ.Δ. την αναµόρφωση και τροποποί-

ηση του προϋπολογισµού.
θ) Εισηγείται στο Σ.Δ. για την προµήθεια αγαθών και υ-

πηρεσιών, µε την ισχύουσα νόµιµη διαδικασία.
ι) Αποφασίζει για τη σύσταση και συγκρότηση πάσης

φύσεως επιτροπών εργασίας ή οµάδων εκτέλεσης συ-
γκεκριµένου έργου.
ια) Εισηγείται στο Σ.Δ. τα προγράµµατα υπερωριακής

απασχόλησης του προσωπικού της Δ.Α.Λ.. 
ιβ) Εισηγείται στο Σ.Δ. για τις µετακινήσεις του προ-

σωπικού της Δ.Α.Λ..
ιγ) Υποβάλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής ετήσια έκθεση πεπραγµένων. 
ιδ) Εκδίδει τις διοικητικές πράξεις, που αφορούν στα

παρακάτω θέµατα του προσωπικού της Δ.Α.Λ.: 
1) Κανονικών αδειών και αδειών διευκολύνσεων, αδει-

ών µητρότητας και αδειών χωρίς αποδοχές, καθώς και
θεµάτων αναρρωτικών και ειδικών αδειών.

2) Αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αδειών για επι-
µορφωτικούς ή επιστηµονικούς λόγους και αδειών εξε-
τάσεων.

3) Τοποθέτησης σε οργανικές µονάδες. 
4) Υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

5) Υγειονοµικής περίθαλψης.
6) Τοποθέτησης του υπαλλήλου σε θέση, µετά το διο-

ρισµό του.
ιε) Εισηγείται στο Σ.Δ. σχετικά µε την κατάρτιση, ανα-

µόρφωση, συµπλήρωση, τροποποίηση του Κανονισµού
Λειτουργίας της Δ.Α.Λ..

7. Ο Διοικητής επιλέγεται κατόπιν ανοικτής πρόσκλη-
σης, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και λαµβάνει την προσήκουσα δη-
µοσιότητα µε δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως, σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυ-
κλοφορίας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση του προηγούµε-
νου εδαφίου ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι πάσης φύσεως µηνι-
αίες αποδοχές του Διοικητή ορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής υπό την επιφύλαξη των κείµενων διατάξε-
ων.

8. Η θητεία των Οργάνων Διοίκησης της Δ.Α.Λ. είναι
πενταετής. Τα Όργανα Διοίκησης της Δ.Α.Λ. απολαµβά-

νουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κα-
τά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους δεσµεύονται µό-
νο από το νόµο και τη συνείδησή τους. Με το προεδρικό
διάταγµα της παραγράφου 2 του άρθρου 130 ρυθµίζο-
νται τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τις αρµοδιότη-
τες του Διοικητή της Δ.Α.Λ., την προσωπική κατάσταση
των µελών του Σ.Δ., τις περιπτώσεις έκπτωσης από τη
θέση ή την αναστολή της ιδιότητάς τους, τα ασυµβίβα-
στα και τους περιορισµούς για την άσκηση των επαγγελ-
µατικών τους δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η ιδιό-
τητα του µέλους της Δ.Α.Λ., καθώς και κάθε άλλο συνα-
φές ζήτηµα.

Άρθρο 128
Σκοπός και αρµοδιότητες Δ.Α.Λ.

1. Σκοπός της Δ.Α.Λ. είναι να συµβάλει, στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων που της απονέµονται, στην επίτευξη
των προγραµµατικών στόχων του ελληνικού λιµενικού
συστήµατος, στους οποίους και περιλαµβάνονται:

(α) Η συµβολή στην τοπική, περιφερειακή και εγχώρια
οικονοµική, κοινωνική και κοινοτική ευηµερία, σε αντι-
στοιχία µε την κοµβική και µακρο-οικονοµική σηµασία
των Λιµένων.

(β) Η διευκόλυνση της οικονοµικής ανάπτυξης και ευη-
µερίας των περιοχών, κοινοτήτων και των κλάδων της οι-
κονοµίας, που εξυπηρετούνται από τους Λιµένες ή µέσω
αυτού.

(γ) Η προστασία του περιβάλλοντος εντός των Λιµέ-
νων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

(δ) Η αδιάλειπτη διαθεσιµότητα και παροχή αξιόπι-
στων και ποιοτικών υπηρεσιών από τους φορείς διαχείρι-
σης λιµένων σε πλοία, επιβάτες και φορτία, σύµφωνα µε
την αρχή της απαγόρευσης διάκρισης, µε την επιφύλαξη
του κατ’ εξαίρεση επιτρεπτού τέτοιας διάκρισης, στο µέ-
τρο που προβλέπεται ειδικά από τη Σύµβαση Παραχώρη-
σης και σύµφωνα µε την εφαρµοστέα κείµενη νοµοθε-
σία.

(ε) Η αναβάθµιση του επιπέδου των παρεχόµενων
στους χρήστες και το κοινό υπηρεσιών εντός των Λιµέ-
νων, σε συνεργασία µε τη Ρ.Α.Λ. και τη ΓΓΛΛΠΝΕ.

(στ) Η συνεργασία όλων των αρµοδίων φορέων της
Ελληνικής Δηµοκρατίας για την κατοχύρωση και τον έ-
λεγχο των εργασιακών δικαιωµάτων και των συνδικαλι-
στικών ελευθεριών στη λιµενική ζώνη µε την παρακο-
λούθηση της εφαρµογής των ισχυουσών Συλλογικών
Συµβάσεων Εργασίας και των κατά περίπτωση εφαρµο-
στέων νοµοθετηµάτων εθνικής, διεθνούς και ενωσιακής
προέλευσης. 
Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης από τη Δ.Α.Λ. οποι-

ασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω αναφερόµενων νο-
µοθετηµάτων ενηµερώνονται αµελλητί οι αρµόδιες ενω-
σιακές και εθνικές αρχές.

(ζ) Η εν γένει εφαρµογή εντός λιµενικής ζώνης της
κείµενης νοµοθεσίας σε συνεργασία µε τη Ρ.Α.Λ. και τη
ΓΓΛΛΠΝΕ.

2. Η Δ.Α.Λ. ασκεί κάθε αρµοδιότητα, εξουσία ή ευχέ-
ρεια φορέα διοίκησης λιµένα που περιέρχεται ειδικά
στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε
διάταξη νόµου που κυρώνει Σύµβαση Παραχώρησης µε-
ταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του φορέα αυτού, ε-
φόσον αυτή δεν απονέµεται µε άλλη διάταξη νόµου ή α-
πόφαση του Υπουργού αυτού σε άλλον φορέα.

3. Περαιτέρω, η Δ.Α.Λ.:
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α) Αναλαµβάνει ενηµερωτικές δράσεις για την προώ-
θηση των συνεργατικών σχέσεων και δικτύων.
β) Αναλαµβάνει ενηµερωτικές πρωτοβουλίες σχετικά

µε την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών, την
εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πληροφοριακών συστηµά-
των και εφαρµογών.
γ) Εισηγείται για την εκπόνηση και ανάθεση µελετών

και ερευνών, σχετικών µε το αντικείµενό της.
δ) Εισηγείται για την ανάληψη και υλοποίηση προ-

γραµµάτων από το Ελληνικό Δηµόσιο ή από την Ευρω-
παϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισµούς που εδρεύουν
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικών µε το αντικεί-
µενό της.
ε) Πραγµατοποιεί έρευνες αγοράς, υλοποιεί ευρωπαϊ-

κά διασυνοριακά προγράµµατα και προγράµµατα επα-
νεκπαίδευσης / επιµόρφωσης εργαζοµένων, αναλαµβά-
νει ρόλους συµβούλου συµµετέχει σε διεθνείς εκθέσεις,
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της έρευ-
νας και καινοτοµίας.
στ) Παρέχει εκπαιδευτικά προγράµµατα λιµενικών υ-

πηρεσιών και εργασιών για την συνεχή επιµόρφωση και
δια βίου µάθηση των εργαζοµένων στη λιµενική ζώνη.
ζ) Γνωστοποιεί αµελλητί στην Ρ.Α.Λ. κάθε στοιχείο, το

οποίο σχετίζεται µε την άσκηση συµβατικών δικαιωµά-
των του Ελληνικού Δηµοσίου από Σύµβαση Παραχώρη-
σης σε λιµενική ζώνη.
η) Συνεργάζεται µε κάθε αρµόδια Αρχή του Ελληνικού

Δηµοσίου για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκη-
ση των αρµοδιοτήτων της.

4. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του παρόντος
άρθρου, η Δ.Α.Λ. δικαιούται να συλλέγει κάθε αναγκαίο
στοιχείο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της σύµφω-
να µε τη Σύµβαση Παραχώρησης και την κείµενη νοµο-
θεσία.

5. Κατά των πράξεων που εκδίδει η Δ.Α.Λ. σύµφωνα
µε την παρ. 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η άσκη-
ση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η ενδικοφανής
προσφυγή του προηγούµενου εδαφίου ασκείται µε κατά-
θεση στη Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολι-
τικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) η-
µερών, από τη δηµοσίευση της πράξης. Ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υποχρεούται να εκ-
δώσει την απόφαση του µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
την κατάθεση της προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, η προσφυγή θε-
ωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.

Άρθρο 129
Πόροι Δ.Α.Λ.

1. Πόροι της Δ.Α.Λ. είναι:
α) Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής.
β) Οποιοδήποτε ποσό ή έσοδο ορίζεται από το νόµο

ως εισπραττόµενο από την Δ.Α.Λ. ή οποιοδήποτε άλλο
ποσό εισπράττει η Δ.Α.Λ. δυνάµει οιασδήποτε συµβάσε-
ως ή άλλων έννοµων σχέσεων.
γ) Εσοδα από τη διαχείριση, εκµετάλλευση και αξιο-

ποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.

2. Ως έκτακτοι πόροι:
α) Χρηµατοδοτήσεις από προγράµµατα και πρωτοβου-

λίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος πόρος που
προέρχεται από διεθνείς οργανισµούς και ταµεία περι-
βαλλοντικής ενίσχυσης.
β) Χορηγίες και δωρεές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ) Χρηµατοδοτήσεις από το πρόγραµµα δηµοσίων ε-

πενδύσεων.
δ) Έσοδα από ναυάγια, όπως αυτά ορίζονται στο

ν. 2881/2001.
Η Δ.Α.Λ. είναι δυνατόν να επιχορηγείται από τον τα-

κτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη Σ.Δ.
Δ.Α.Λ. και θετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
συνιστάται και λειτουργεί ειδικός «Λογαριασµός
Δ.Α.Λ.», στον οποίο κατατίθενται ή αποδίδονται κατά πε-
ρίπτωση οι πόροι της προηγούµενης παραγράφου του
παρόντος άρθρου. 

4. Τα έσοδα του Λογαριασµού Δ.Α.Λ. διατίθενται κατά
προτεραιότητα για τη χρηµατοδότηση του σκοπού και
των αρµοδιοτήτων της Δ.Α.Λ., σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται
κατόπιν σύµφωνης γνώµης Σ.Δ. Δ.Α.Λ., ρυθµίζονται ειδι-
κότερα θέµατα είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης
των εσόδων του Λογαριασµού Δ.Α.Λ..

6. Στις δαπάνες του Λογαριασµού Δ.Α.Λ. ασκείται
προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 130
Διάρθρωση Δ.Α.Λ.

1. Στη Δ.Α.Λ. συνιστάται Γενική Διεύθυνση, της οποίας
προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η Γενική Διεύθυνση α-
ποτελείται από µία Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ε-
λέγχου, η οποία περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον Τµήµατα
Νοµικής και Οικονοµικής Τεκµηρίωσης, και µία Διεύθυν-
ση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, η οποία µε
τα αντίστοιχα τµήµατα εξασφαλίζει την αυτοτελή διοίκη-
ση του προσωπικού και οικονοµική διαχείριση των πόρων
της Δ.Α.Λ..

2. Η νοµική υποστήριξη της Δ.Α.Λ. παρέχεται από το
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Το προσωπικό της Δ.Α.Λ. διέπεται από το ν. 3528/
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
(Α΄ 26). Οι θέσεις του προσωπικού της Δ.Α.Λ. είναι τριά-
ντα (30). Οι θέσεις αυτές κατανέµονται ως εξής:

(α) είκοσι πέντε (25) θέσεις µόνιµου και µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού
και

(β) πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπι-
κού.

4. Επιτρέπεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων: α) µε
διορισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, β)
µε µετάταξη µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου,
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Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), γ)
µε απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου το-
µέα, όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
Η µετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς τη
γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου οργάνου, οι δε
µετατασσόµενοι και αποσπασµένοι οφείλουν να συγκε-
ντρώνουν τα προσόντα αντίστοιχου διοριζόµενου - προ-
σλαµβανόµενου. Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτεί-
ται η γνώµη του Προέδρου της Δ.Α.Λ.. Η απόσπαση υ-
παλλήλου µπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της
Δ.Α.Λ., αν οι ανάγκες, για τις οποίες έγινε η απόσπαση
του συγκεκριµένου υπαλλήλου, µπορούν να καλυφθούν
από το προσωπικό της.
Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται µε

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ό-
πως ισχύει. Η πλήρωση των θέσεων αυτών µπορεί να γί-
νει και µε µετάταξη ή απόσπαση, κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τρόπος, η
διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη δηµόσια α-
νακοίνωση και την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής είναι δυνατόν να τοποθετείται ύστερα από αί-
τησή του προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή, καθώς και των
Προϊσταµένων Διευθύνσεων και Τµηµάτων γίνεται σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις του
άρθρου 84 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει.
Από την έναρξη λειτουργίας της Δ.Α.Λ. και µέχρι να ο-

λοκληρωθεί η διαδικασία κρίσεων για κατάληψη θέσεων
ευθύνης, σύµφωνα µε το ν. 3528/2007 (Α΄ 26) χρέη Γενι-
κού Διευθυντή και Προϊσταµένων Διευθύνσεων και Τµη-
µάτων µπορούν να ασκούν και αποσπασµένοι υπάλλη-
λοι, οι οποίοι αποσπώνται µε τη διαδικασία της προηγού-
µενης παραγράφου.

6. Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών µονά-
δων της Δ.Α.Λ. σε διευθύνσεις, τµήµατα και γραφεία, οι
αρµοδιότητες αυτών, οι αρµοδιότητες του Γενικού Διευ-
θυντή, των διευθυντών και των προϊσταµένων των τµη-
µάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, η
κατανοµή αυτού σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλ-
λο σχετικό θέµα καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα
για τον Κανονισµό Λειτουργίας της Δ.Α.Λ., το οποίο εκ-
δίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονοµικών και Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν σύµφωνης
γνώµη του Σ.Δ. Δ.Α.Λ..

7. Οι υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στον ΟΛΠ
ΑΕ και στον ΟΛΘ ΑΕ µπορούν µε αίτησή τους, η οποία υ-
ποβάλλεται το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη θέ-
ση σε ισχύ του παρόντος νόµου να µεταφέρονται ή µε-
τατάσσονται στη Δ.Α.Λ. µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για την αξιολόγηση
των αιτήσεων του προηγούµενου εδαφίου συγκροτείται,

µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, µε απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τρι-
µελές Συµβούλιο από Αντιπρόεδρο ή Πρόεδρο Τµήµατος
του ΑΣΕΠ, ο οποίος προεδρεύει, τον Προϊστάµενο της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Διοικητή της
Δ.Α.Λ., το οποίο καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των
υπαλλήλων που µπορεί να διατίθενται προς µεταφορά ή
µετάταξη, λαµβάνοντας υπόψη: τα τυπικά και ουσιαστικά
τους προσόντα, την καταλληλότητά τους για τις θέσεις
στις οποίες θα µεταφερθούν ή µεταταχθούν, την εργα-
σιακή φυσιογνωµία τους, ηθικές αµοιβές, πειθαρχικές
ποινές, την οικογενειακή και οικονοµική τους κατάστα-
ση, καθώς και τα βιοτικά τους συµφέροντα. Η µετάταξη ή
µεταφορά των υπαλλήλων της παρούσας παραγράφου
γίνεται σε υφιστάµενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που
συστήνονται µε την πράξη µετάταξης ή µεταφοράς στον
κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους µετατάσσεται ή
µεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι µετατασσόµενοι ή µετα-
φερόµενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του
κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες µετα-
τάσσονται ή µεταφέρονται. Η µετάταξη ή µεταφορά
µπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώµενη µε την
απόφαση της µεταφοράς ή µετάθεσης θέση συναφούς ή
παρεµφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτε-
ρης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά
προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο µε-
τατάσσεται ή µεταφέρεται. Εφόσον ο υπάλληλος συναι-
νεί, η µετάταξη ή µεταφορά του µπορεί να γίνεται και σε
κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Σε περίπτωση µετάταξης
ή µεταφοράς υπαλλήλων σε συνιστώµενες θέσεις και
για όσο χρόνο υφίστανται αυτές δεν πληρούται ίσος α-
ριθµός θέσεων µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Δ.Α.Λ.. Η µε-
τάταξη ή µεταφορά δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση
δηµοσίου δικαίου ή τη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του υπαλλήλου ούτε µεταβάλλει τη νοµική φύση των
σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, µε τις οποίες
υπηρετούσε ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσής του.
Οι µεταφερόµενοι ή µετατασσόµενοι, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στην παρούσα παράγραφο, κατατάσσονται σε
βαθµό ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έ-
χει διανυθεί στο φορέα προέλευσης µε τα τυπικά προσό-
ντα της κατηγορίας στην οποία µεταφέρονται, εφαρµο-
ζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως για τη βαθµολογική
και µισθολογική κατάταξή τους των διατάξεων του ν.
4354/2015. Όποιος µετατάσσεται ή µεταφέρεται σε κα-
τώτερη κατηγορία κατατάσσεται στο βαθµό και το µισθο-
λογικό κλιµάκιο της νέας κατηγορίας µε βάση το συνολι-
κό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν διαφο-
ρά αποδοχών. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει
κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα (1) έτος από
τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 131
Ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου Δ.Α.Λ. Πειραιά

1. Η κατά τόπον αρµοδιότητα της Δ.Α.Λ. εκτείνεται σε
όλη την επικράτεια.

2. Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο Δ.Α.Λ. Πειραιά
(Δ.Α.Λ.-Π) µε έδρα στο Δήµο Πειραιά. Με απόφαση του
Σ.Δ. επικεφαλής της Δ.Α.Λ.-Π ορίζεται µέλος ή υπάλλη-
λος της Δ.Α.Λ.. 

3. Η Δ.Α.Λ-Π αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη, τα κα-
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θήκοντα και το κόστος συµµόρφωσης µε τις διατάξεις
του ν. 2881/2001 (Α΄16) αναφορικά µε το Λιµένα Πει-
ραιά, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Σύµβα-
σης Παραχώρησης και την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθε-
σία.

4. Στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του
παρόντος νόµου, η Δ.Α.Λ.-Π ασκεί όλες τις εξουσίες, αρ-
µοδιότητες και ευχέρειες, που περιέρχονται ειδικά στον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάµει
του νόµου που κυρώνει τη Σύµβαση Παραχώρησης µετα-
ξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ανώνυµης εταιρίας
µε την επωνυµία «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.»
(ΟΛΠ Α.Ε.), εφόσον αυτή δεν απονέµεται µε άλλη διάτα-
ξη νόµου ή απόφαση του Υπουργού αυτού σε άλλον φο-
ρέα.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από
την έκδοση του παρόντος, δύναται να εξειδικεύονται κα-
τά περιεχόµενο οι ως άνω αρµοδιότητες. Η παράλειψη
έκδοσης της απόφασης αυτής δεν κωλύει την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.

5. Περαιτέρω, η Δ.Α.Λ.-Π:
α) Εισηγείται στον Διοικητή της Δ.Α.Λ. τις απαραίτη-

τες συστάσεις και υποδείξεις για τα κατάλληλα να λη-
φθούν µέτρα σχετικά µε κάθε θέµα του άρθρου 127 του
παρόντος νόµου, που αφορά στο Λιµένα Πειραιά. 
β) Εισηγείται στο Σ.Δ. της Δ.Α.Λ. τη διατύπωση γνώ-

µης προς τη Ρ.Α.Λ. και τη ΓΓΛΛΠΝΕ, αυτεπαγγέλτως ή
κατόπιν ερωτήµατος, για οποιοδήποτε από τα θέµατα
του άρθρου 21 του παρόντος που αφορά στο Λιµένα Πει-
ραιά.
γ) Εκπροσωπεί το Λιµένα Πειραιά σε εθνικό, ευρωπαϊ-

κό και διεθνές επίπεδο σε κάθε θέµα αρµοδιότητάς της,
συνεργάζεται και ανταλλάσσει απόψεις µε αντίστοιχες
Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
δ) Γνωστοποιεί αµελλητί στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ κάθε στοι-

χείο, το οποίο σχετίζεται µε την άσκηση των δικαιωµά-
των του ως µετόχου στον ΟΛΠ ΑΕ.
ε) Συνεργάζεται µε κάθε αρµόδια Αρχή του Ελληνικού

Δηµοσίου για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκη-
ση των αρµοδιοτήτων της.
στ) Συγκαλεί τουλάχιστον µία φορά ανά τρεις µήνες

Συνέλευση Διαβούλευσης στην οποία συµµετέχουν εκ-
πρόσωποι της Δ.Α.Λ., εκπρόσωποι του οικείου Οργανι-
σµού Λιµένα, των αντίστοιχων συνδικαλιστικών ενώσε-
ων των εργαζοµένων, της τοπικής αυτοδιοίκησης (όµο-
ροι δήµοι, περιφέρεια) και των τοπικών φορέων – χρη-
στών των υπηρεσιών του λιµανιού.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από
την έκδοση του παρόντος, καθορίζεται το οργανόγραµ-
µα της Δ.Α.Λ.-Π κατ’ αναλογίαν µε τα ισχύοντα για τη
Δ.Α.Λ..

6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστώνται και άλλα Περιφε-
ρειακά Γραφεία της Δ.Α.Λ.. Με την ίδια ή όµοια απόφαση
καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας, η έδρα,
η κατά τόπον αρµοδιότητα, η διάρθρωση και οι αρµοδιό-
τητες κάθε Περιφερειακού Γραφείου. Στα Περιφερειακά
Γραφεία προΐστανται µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης ή
υπάλληλοι της Δ.Α.Λ., που ορίζονται µε απόφαση του
Σ.Δ. της Δ.Α.Λ..

Άρθρο 132
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου

1. Σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς το φορέα της ε-
ξουσίας ή της αρµοδιότητας που σχετίζεται µε διατάξεις
του παρόντος νόµου και εφόσον τα σχετικά ζητήµατα
δεν ρυθµίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη, αυτή επι-
λύεται ως εξής:
α) Όταν η αµφιβολία αφορά στην ανάθεση της εξου-

σίας ή αρµοδιότητας στο φορέα εκµετάλλευσης µε βάση
τη Σύµβαση Παραχώρησης, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο πα-
ραχωρησιούχος έχει από τη Σύµβαση τη σχετική εξουσία
ή αρµοδιότητα.
β) Όταν η αµφιβολία αφορά στην κατανοµή της εξου-

σίας ή της αρµοδιότητας µεταξύ των φορέων του παρό-
ντος νόµου, αυτή επιλύεται ως εξής:
αα) Κάθε εξουσία ή αρµοδιότητα παρακολούθησης, ε-

ποπτείας και ελέγχου συµµόρφωσης του παραχωρησι-
ούχου µε τους όρους της Σύµβασης Παραχώρησης ανα-
φορικά µε οποιαδήποτε λιµενική ζώνη της ελληνικής επι-
κράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ..
ββ) Πλην διαφορετικής ρύθµισης του παρόντος ή άλ-

λου νοµοθετήµατος και υπό την επιφύλαξη αρµοδιότη-
τας άλλων φορέων της Ελληνικής Δηµοκρατίας, η
Δ.Α.Λ. µεριµνά για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθε-
σίας στη λιµενική ζώνη και για τη συµµόρφωση µε υπο-
χρεώσεις που δεν απορρέουν από τέτοια Σύµβαση Πα-
ραχώρησης. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4150/2013, καθώς και
οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, 8 και 16 έως 19 του
π.δ. 19/2016 «Κανονισµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υ-
πηρεσιών της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων» (Α΄ 28). 

3. Η Ρ.Α.Λ. ασκεί ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δη-
µοσίου κάθε άλλη αρµοδιότητά του που είναι συναφής
µε τη Σύµβαση Παραχώρησης και δεν έχει ρητά απονε-
µηθεί σε κάποια υπηρεσία ή φορέα του, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στον παρόντα ή άλλο νόµο.

4. Οι αρµοδιότητες που απονέµονται µε τις διατάξεις
του παρόντος, δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις νόµων
που κυρώνουν Συµβάσεις Παραχώρησης και ερµηνεύο-
νται υπό το πρίσµα των διατάξεων αυτών. Επιπρόσθετα,
δεν θίγουν τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία. 

5. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου ισχύουν οι α-
κόλουθοι ορισµοί:
α) «Σύµβαση Παραχώρησης»: κάθε σύµβαση την οποία

έχει ή πρόκειται να συνάψει το Ελληνικό Δηµόσιο µε άλ-
λο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου για την
παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης, διαχείρισης ή/και εκ-
µετάλλευσης όλης ή µέρους λιµενικής ζώνης ή για την
παραχώρηση έργου ή υπηρεσίας σε λιµένα.
β) «Σύµβαση Παραχώρησης σε Φορέα της Ιδιωτικής

Οικονοµίας»: οποιαδήποτε Σύµβαση Παραχώρησης του
σηµείου α΄ ανωτέρω, εφόσον αντισυµβαλλόµενος σε
αυτήν του Ελληνικού Δηµοσίου είναι οντότητα µη ελεγ-
χόµενη, κατά το µετοχικό ή εταιρικό της κεφάλαιο ή µε
οποιονδήποτε άλλον τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, από το Ελ-
ληνικό Δηµόσιο, ανεξαρτήτως αν η σύµβαση αυτή κυρώ-
νεται µε τυπικό νόµο είτε όχι. Η επέλευση των κριτηρίων
του προηγούµενου εδαφίου στο πρόσωπο του αντισυµ-
βαλλοµένου του Ελληνικού Δηµοσίου µπορεί να είναι
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και επιγενόµενη της σύναψης της σχετικής σύµβασης, ο-
πότε και η σύµβαση εµπίπτει στην εµβέλειά του από το
χρόνο αυτόν.

6. Η διαµεσολάβηση και επίλυση διαφορών µεταξύ
χρηστών και φορέων διαχείρισης από τη Ρ.Α.Λ., η δια-
χείριση παραπόνων και η λήψη δεσµευτικών αποφάσεων
επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστηµα είναι επιτρεπτή
πριν και κατά τη διάρκεια εκκρεµοδικίας ανάµεσα στους
χρήστες και τους φορείς διαχείρισης, αν τα µέρη συµ-
φωνούν να προσφύγουν για την επίλυση της διαφοράς
στη Ρ.Α.Λ..

7. Η διετής θητεία των µελών της καταργούµενης
Ρ.Α.Λ., ως αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας, δύναται να
ανανεωθεί για µία µόνο φορά για δύο (2) έτη µε τη διαδι-
κασία της παρούσας παραγράφου, εφόσον φέρουν τα
προσόντα διορισµού του άρθρου 109 του παρόντος. 

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργού-
νται όλες οι διατάξεις που ρυθµίζουν κατά τρόπο διαφο-
ρετικό τα ίδια ζητήµατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΔΙΑΧΩ-

ΡΙΣΜΟ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΑΠΟ ΔΕΗ ΑΕ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/72/ΕΚ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΗΣ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΑΕ, ΜΕΣΩ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4273/2014 ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕ-
ΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Ε-
ΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α΄ 146) – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΕ-
ΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 133
Σκοπός

Σκοπός του διατάξεων του υποκεφαλαίου Α΄ είναι η
λήψη ρυθµιστικών µέτρων µε σκοπό την ισότιµη πρόσβα-
ση Επιλέξιµων Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στο
εγχώριο ενεργειακό µίγµα, την ανάπτυξη υγιούς αντα-
γωνισµού µεταξύ των Προµηθευτών και τη βελτίωση της
ποιότητας και των τιµών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
στους τελικούς καταναλωτές. Τα ανωτέρω ρυθµιστικά
µέτρα λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή της διάταξης της
παρ. 4.3, της Ενότητας Γ΄ του άρθρου 3 του ν.
4336/2015 (Α΄94). 

Άρθρο 134
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι ορι-
σµοί των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 ( Α΄
179), καθώς και οι ακόλουθοι:

- Βιοµηχανικοί καταναλωτές: Τα νοµικά πρόσωπα τα ο-
ποία είναι συνδεδεµένα είτε (α) στο Ελληνικό Σύστηµα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), υπερυψη-
λής ή υψηλής τάσης είτε (β) στο Ελληνικό Δίκτυο Διανο-
µής Hλεκτρικής Eνέργειας (ΕΔΔΗΕ) µέσης τάσης µε ε-
τήσια κατανάλωση άνω των 13GWh.

- Επιλέξιµοι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας: Οι
Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δικαίωµα
συµµετοχής στις δηµοπρασίες πώλησης προθεσµιακών

προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση,
σύµφωνα µε το άρθρο 136.

- Δικαιούχοι Χρήσης: Οι Επιλέξιµοι Προµηθευτές ηλε-
κτρικής ενέργειας, οι οποίοι απέκτησαν προθεσµιακά
προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση εί-
τε απευθείας µέσω των δηµοπρασιών του άρθρου 135 εί-
τε µέσω της δευτερογενούς αγοράς, δυνάµει των διατά-
ξεων του άρθρου 140.

- Λειτουργός της Αγοράς: Η εταιρεία µε την επωνυµία
«Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και µε
το διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.», που προβλέπεται στο
άρθρο 117 του ν. 4001/2011 (Α΄179).

Άρθρο 135
Δηµοπρασίες πώλησης προθεσµιακών προϊόντων 

ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση

1. Θεσπίζεται µηχανισµός πώλησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία Δηµό-
σια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυ-
νάµει δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρι-
κής ενέργειας µε φυσική παράδοση, µέσω του Ηµερήσι-
ου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (ΗΕΠ) και µε ρυθµι-
στικά καθοριζόµενη τιµή εκκίνησης, προς τους Επιλέξι-
µους Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου
136.

2. Η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας προς δη-
µοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, µε τα ακόλουθα
ποσοστά µεριδίων στο συνολικό όγκο της λιανικής αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα
το προηγούµενο έτος, µε σηµείο αναφοράς το µερίδιο
της ΔΕΗ ΑΕ κατά το µήνα Αύγουστο 2015, το οποίο α-
νερχόταν σε ποσοστό 95,24 %:

(α) Για το έτος 2016: Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%),
(β) Για το έτος 2017: Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό

(12%),
(γ) Για το έτος 2018: Ποσοστό δεκατρία τοις εκατό

(13%),
(δ) Για το έτος 2019: Ποσοστό δεκατρία τοις εκατό

(13%).
3. Στην περίπτωση κατά την οποία η αποµείωση του

µεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του Διασυνδε-
δεµένου Συστήµατος υπερβαίνει κατά δύο (2) ποσοστιαί-
ες µονάδες το στόχο αποµείωσης του αντίστοιχου εξα-
µήνου, όπως αυτός προσδιορίζεται από τη διαίρεση του
ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάµηνα, η ΡΑΕ, µε από-
φασή της η οποία λαµβάνεται κατά τα προβλεπόµενα
στην περίπτωση α΄ του άρθρου 138, θα προβεί στη µείω-
ση των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων του τρίτου εξαµή-
νου από την παρέλευση του εξαµήνου αναφοράς, µε ι-
σοδύναµη αποµείωση των προς δηµοπράτηση ποσοτή-
των του εξαµήνου αυτού.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία η αποµείωση του
µεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του Διασυνδε-
δεµένου Συστήµατος υπολείπεται κατά δύο (2) ποσοστι-
αίες µονάδες του στόχου αποµείωσης του αντίστοιχου
εξαµήνου, όπως αυτός προσδιορίζεται από τη διαίρεση
του ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάµηνα, η ΡΑΕ, µε α-
πόφασή της η οποία λαµβάνεται κατά τα προβλεπόµενα
στην περίπτωση α΄ του άρθρου 138, θα προβεί στην αύ-
ξηση των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων του τρίτου εξα-
µήνου από την παρέλευση του εξαµήνου αναφοράς, µε ι-
σοδύναµη αύξηση των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων
του εξαµήνου αυτού.
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5. Ως εξάµηνο αναφοράς προσδιορίζεται το χρονικό
διάστηµα στο οποίο αφορά η Έκθεση Επιπτώσεων, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 141.

Άρθρο 136
Επιλέξιµοι Προµηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Δικαίωµα συµµετοχής στις δηµοπρασίες πώλησης
προθεσµιακών προϊόντων κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 140 έχουν οι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας,
οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προµήθειας ηλεκτρικής ε-
νέργειας και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Συµµετε-
χόντων του Συστήµατος Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενερ-
γειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ») και στο Μητρώο Ε-
πιλέξιµων Προµηθευτών στις Δηµοπρασίες Προθεσµια-
κών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα οποία τηρεί ο
Λειτουργός της Αγοράς. 

2. Η ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και οι Βιοµηχανικοί Καταναλω-
τές, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προµήθειας ηλεκτρι-
κής ενέργειας και είναι εγγεγραµµένοι στο ανωτέρω
Μητρώο Συµµετεχόντων του Συστήµατος Συναλλαγών
Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ»),
δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής ως αγοραστές στις α-
νωτέρω δηµοπρασίες.

3. Η ΡΑΕ και ο Λειτουργός της Αγοράς αναπτύσσουν
και εφαρµόζουν κατάλληλους ελεγκτικούς µηχανι-
σµούς, οι οποίοι προβλέπονται και εξειδικεύονται στον
Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊ-
όντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς επίτευξη των οριζο-
µένων στην ανωτέρω παράγραφο 2 και προς αποτροπή
δηµιουργίας καταστάσεων αθέµιτου ανταγωνισµού σε
τοµείς βιοµηχανικής δραστηριότητας. 

Άρθρο 137
Υποχρέωση παράδοσης

Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται, µε τη συµµετοχή της στον
ΗΕΠ, να εξασφαλίζει την παράδοση των ποσοτήτων ε-
νέργειας που αντιστοιχούν στα προθεσµιακά προϊόντα
ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση στους Δικαι-
ούχους Χρήσης των προϊόντων αυτών. Στην περίπτωση
πραγµατικής αδυναµίας εξασφάλισης της παράδοσης
των ανωτέρω ποσοτήτων ενέργειας, ισχύουν τα προβλε-
πόµενα στον Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθε-
σµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε
το άρθρο 140.

Άρθρο 138
Ετήσια ποσότητα, καταµερισµός, πρόγραµµα 
δηµοπράτησης και τεχνικά χαρακτηριστικά 

προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας 
µε φυσική παράδοση

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Λει-
τουργού της Αγοράς, καθορίζονται: 

(α) Η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, που δια-
τίθεται µέσω των ανωτέρω δηµοπρασιών πώλησης προ-
θεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική
παράδοση,

(β) ο καταµερισµός, για κάθε δηµοπρασία, της ανωτέ-
ρω ετήσιας ποσότητας σε επιµέρους προθεσµιακά προϊ-
όντα ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση,

(γ) το πρόγραµµα διεξαγωγής των δηµοπρασιών και 
(δ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω δηµοπρα-

τούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργει-
ας µε φυσική παράδοση, ως αυτά εξειδικεύονται στον
Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊ-
όντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2. Η πρώτη δηµοπρασία θα έχει διεξαχθεί µέχρι το τέ-
λος Σεπτεµβρίου 2016 και η φυσική παράδοση των προϊ-
όντων θα λάβει χώρα εντός του τέταρτου τριµήνου του
2016.

Άρθρο 139
Μεθοδολογία προσδιορισµού κατώτατης τιµής 

προσφοράς των δηµοπρατούµενων προθεσµιακών
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινή υπουργική απόφα-
ση, η οποία εκδίδεται, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, καθορί-
ζεται η µεθοδολογία προσδιορισµού, καθώς και η εξ αυ-
τής προκύπτουσα κατώτατη τιµή προσφοράς των δηµο-
πρατούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ε-
νέργειας. Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδε-
ται εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.

2. Η µεθοδολογία προσδιορισµού της κατώτατης τιµής
λαµβάνει υπ’ όψιν τα µεταβλητά κόστη των λιγνιτικών
και υδροηλεκτρικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. και καθορίζει την αναλογία του
µίγµατος λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής.

3. Το µεταβλητό κόστος των λιγνιτικών µονάδων πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. αποτελεί-
ται από τα κάτωθι στοιχεία κόστους:

(α) Μεταβλητά κόστη των ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., βά-
σει των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας.

(β) Κόστος αγοράς καυσίµων από τρίτους, µε βάση τη
µοναδιαία τιµή καυσίµου στη σχετική σύµβαση αγορα-
πωλησίας.

(γ) Ειδικό Τέλος Λιγνίτη, κατά την υπ’ αριθµ.
Δ5/Β/οικ.3982 (3)/16.2.2012 (Β΄ 342) απόφαση του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής, ως ισχύει και λοιπά τέλη που επιβαρύνουν τη λι-
γνιτική παραγωγή, ως αυτό εκφράζεται σε ποσό ευρώ
(€) ανά MWh.

(δ) Ειδικό Κόστος Εκκίνησης.
(ε) Μεταβλητά κόστη λειτουργίας και συντήρησης.
(στ) Κόστη αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών διοξειδίου

του άνθρακα.
4. Τα ανωτέρω κόστη, εξαιρουµένου του Ειδικού Κό-

στους Εκκίνησης, το οποίο εξαρτάται από τον αριθµό
των εκκινήσεων της λιγνιτικής µονάδας, θεωρούνται µε-
ταβλητά µόνον εφόσον εξαρτώνται από τον όγκο παρα-
γωγής (MWhs) των λιγνιτικών µονάδων.

5. Το κόστος αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών διοξειδί-
ου του άνθρακα υπολογίζεται ετησίως βάσει του αντί-
στοιχου δωδεκάµηνου συµβολαίου µελλοντικής εκπλή-
ρωσης του Ευρωπαϊκού Χρηµατιστηρίου Ενέργειας
(EuropeanEnergyExchange - EEX), ως ισχύει κατά το µή-
να Δεκέµβριο του προηγουµένου έτους από το έτος ε-
φαρµογής της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης
της παραγράφου 1. 

Άρθρο 140
Οργάνωση και διεξαγωγή των δηµοπρασιών

1. Αρµόδιος για την οργάνωση και διεξαγωγή των α-
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νωτέρω δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊό-
ντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση είναι ο
Λειτουργός της Αγοράς. Για την παροχή των ανωτέρω υ-
πηρεσιών του ο Λειτουργός της Αγοράς εισπράττει τέλη
από τους συµµετέχοντες σε κάθε δηµοπρασία Επιλέξι-
µους Προµηθευτές. Το ύψος των τελών καθορίζεται από
τη ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Συναλλα-
γών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας. Για το σκοπό αυτόν ο Λειτουργός της Α-
γοράς υποχρεούται να τηρεί τους αναγκαίους διακρι-
τούς λογαριασµούς.

2. Η οργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω δηµοπρα-
σιών διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από τον
Λειτουργό της Αγοράς και υποβάλλεται στη ΡΑΕ µέχρι
το τέλος Ιουνίου 2016. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβού-
λευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του
ν.4001/2011 (Α΄179) και αφού προβεί σε τυχόν τροπο-
ποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή της τον
Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊ-
όντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροπο-
ποιείται, είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτή-
µατος του Λειτουργού ή τρίτων προσώπων που έχουν
έννοµο συµφέρον, κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας του
προηγούµενου εδαφίου.

3. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθε-
σµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθµίζονται
ιδίως:
α) Η θέσπιση Μητρώου Επιλέξιµων Προµηθευτών στις

Δηµοπρασίες Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας και η διαδικασία εγγραφής των Επιλέξιµων
Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας σε αυτό.
β) Ο τύπος και η διαδικασία οργάνωσης και διεξαγω-

γής των δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊό-
ντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση, µε
πλειοδοτικούς διαγωνισµούς, καθώς και ο τύπος και ο
χρόνος υποβολής των προσφορών και η οργάνωση και
λειτουργία δευτερογενούς αγοράς, έτσι ώστε να εξα-
σφαλίζεται µέσω του ΗΕΠ η φυσική παράδοση των προϊ-
όντων στην εγχώρια κατανάλωση και στις εξαγωγές.
γ) Η διαδικασία έκδοσης και το βασικό περιεχόµενο

του τεύχους των τεχνικών χαρακτηριστικών των δηµο-
πρατούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ε-
νέργειας µε φυσική παράδοση, ως προβλέπονται στην
περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 138.
δ) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των Επιλέξιµων

Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Λειτουργού
της Αγοράς και της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση µε τις δηµοπρα-
σίες πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ε-
νέργειας, καθώς και η µεταξύ τους συνεργασία µε σκοπό
την οµαλή λειτουργία τους.
ε) Τυχόν εξειδίκευση και συµπλήρωση των αρµοδιοτή-

των του Λειτουργού της Αγοράς, όπως καθορίζονται
στις διατάξεις του παρόντος νόµου και στις λοιπές δια-
τάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
στ) Το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ του Λειτουργού

της Αγοράς και των Διαχειριστών του Ελληνικού Συστή-
µατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και
του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΔΔΗΕ) και λοιπών φορέων, ιδίως όσον αφορά τις απαι-
τήσεις ανταλλαγής δεδοµένων.

ζ) Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί προς επίτευξη των προ-
βλεποµένων στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 136.
η) Η διαδικασία για τη χρονική δήλωση χρήσης των πο-

σοτήτων ενέργειας των ανωτέρω προθεσµιακών προϊό-
ντων.
θ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες κάλυψης, εκκαθάρισης

και διακανονισµού των συναλλαγών, καθώς και θέµατα
προκαταβολών, ρητρών, προπληρωµών και εξόφλησης,
συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων αδυναµίας ε-
πίλυσης του ΗΕΠ.
ι) Αντιµετώπιση περιπτώσεων πραγµατικής αδυναµίας

εξασφάλισης της παράδοσης των ανωτέρω ποσοτήτων
ενέργειας µέσω του ΗΕΠ σε συµφωνία µε τα προβλεπό-
µενα στην πρότυπη Γενική Συµφωνία Παράδοσης - Παρα-
λαβής ηλεκτρικής ενέργειας (General Agreement
Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity) του
Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Εµπόρων Ενέργειας (European
Federation of Energy Traders).
ια) Η τήρηση των αναγκαίων λογαριασµών για τη λει-

τουργία των δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων η-
λεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση και για τον
διακανονισµό των συναλλαγών.
ιβ) Οι διαδικασίες έγκρισης από τη ΡΑΕ των τελών για

την ανάκτηση από τον Λειτουργό της Αγοράς του κό-
στους των δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων ηλε-
κτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση.
ιγ) Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφω-

σης των Επιλέξιµων Προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργει-
ας, των Δικαιούχων Χρήσης και της ΔΕΗ Α.Ε. µε τον Κώ-
δικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊό-
ντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
ιδ) Οι κανόνες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, α-

πρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των πληροφο-
ριακών συστηµάτων του Λειτουργού της Αγοράς σε σχέ-
ση µε τη διενέργεια των δηµοπρασιών πώλησης προθε-
σµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική πα-
ράδοση.
ιε) Ο τρόπος και η διαδικασία δηµοσίευσης των απα-

ραίτητων πληροφοριών για τη λειτουργία των δηµοπρα-
σιών πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ε-
νέργειας µε φυσική παράδοση και τη συµµετοχή σε αυ-
τές.
ιστ) Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εµπο-

ρικά ευαίσθητων δεδοµένων των Δικαιούχων Προµηθευ-
τών και της ΔΕΗ Α.Ε.
ιζ) Τα στοιχεία και η διαδικασία υποβολής τους στη

ΡΑΕ από το Λειτουργό της Αγοράς, για την κατάρτιση
της Έκθεσης Επιπτώσεων του άρθρου 141.
ιη) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφο-

ρών στο πλαίσιο εφαρµογής του Κώδικα Συναλλαγών
Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας.
ιθ) Κάθε άλλη ρύθµιση απαραίτητη για την εύρυθµη,

διαφανή και αποδοτική λειτουργία των δηµοπρασιών πώ-
λησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας
µε φυσική παράδοση.

Άρθρο 141
Έκθεση Επιπτώσεων, παρακολούθηση εφαρµογής 

και συναφείς ενέργειες

1. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την εφαρµογή του µηχανι-
σµού του άρθρου 135 και συντάσσει, ανά εξάµηνο, Έκθε-
ση Επιπτώσεων σχετικά:
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α) Με την αποτελεσµατικότητά του, βάσει των διαµορ-
φούµενων µεριδίων των Προµηθευτών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυ-
τά ανακοινώνονται στα Μηνιαία Δελτία Συστήµατος Συ-
ναλλαγών ΗΕΠ, τα οποία καταρτίζονται από τον Λει-
τουργό της Αγοράς.
β) Με τις επιπτώσεις στις λιανικές τιµές ηλεκτρικής ε-

νέργειας όπως αυτή πωλείται από τους προµηθευτές σε
επιχειρήσεις και οικιακούς καταναλωτές.
γ) Με το βαθµό κατά τον οποίο η λειτουργία του µηχα-

νισµού λαµβάνει υπόψη και εξυπηρετεί την προοπτική
µετάβασης στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχο (Target
Model). 

2. Η Έκθεση Επιπτώσεων, για κάθε εξάµηνο αναφο-
ράς, υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, το οποίο µεριµνά, ώστε µέσω της λειτουργίας
του µηχανισµού του άρθρου 135 να διασφαλίζονται συν-
θήκες υγιούς ανταγωνισµού και προστασίας του κατανα-
λωτή.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 142
Σκοπός – Βασικές αρχές ιδιοκτησιακού διαχωρισµού

1. Με τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου B΄ υλοποιείται
ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισµός της εταιρείας «Α-
νεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας Ανώνυµη Εταιρεία» (στο εξής ΑΔΜΗΕ ΑΕ) από τη
Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Ανώνυµη Εταιρεία
(στο εξής ΔΕΗ ΑΕ) σε εφαρµογή της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ και του εναλλακτικού προς την πλήρη ιδιωτι-
κοποίηση της επιχείρησης σχεδίου, που προβλέπεται
στην υποπαράγραφο 4.3 της Παραγράφου Γ΄ του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

2. Προς υλοποίηση των ανωτέρω, διαµορφώνεται νέα
σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που
διασφαλίζει τον πλήρη διαχωρισµό αυτής από τη ΔΕΗ
ΑΕ και τη διατήρησή της υπό τον έλεγχο του Ελληνικού
Δηµοσίου. Ο έλεγχος επί της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα ασκείται α-
πό διαφορετικό φορέα του Δηµοσίου σε σχέση µε τη
ΔΕΗ ΑΕ ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από
τις δραστηριότητες προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή
φυσικού αερίου, σύµφωνα µε το άρθρο 110 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179). Η άµεση ή έµµεση συµµετοχή του
Ελληνικού Δηµοσίου ή νοµικών προσώπων στα οποία
συµµετέχει κατά πλειοψηφία ή ελέγχει άµεσα ή έµµεσα
το Ελληνικό Δηµόσιο στο εκάστοτε µετοχικό κεφάλαιο
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν δύναται να υπολείπεται του 51%. Η
διαµόρφωση της νέας σύνθεσης του µετοχικού κεφαλαί-
ου γίνεται µέσω: α) της µεταβίβασης µετοχών εκδόσεως
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του
µετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία
συµµετοχών (HoldingCo, στο εξής «Εταιρεία Συµµετο-
χών»), η οποία πρόκειται να συσταθεί µε επιµέλεια και
δαπάνη της ΔΕΗ ΑΕ και να εισαχθεί σε οργανωµένη α-
γορά και της οποίας µοναδικός µέτοχος αρχικώς θα είναι
η ΔΕΗ ΑΕ και εν συνεχεία οι µέτοχοι της ΔΕΗ ΑΕ, β) της
πώλησης και µεταβίβασης, µε µία ή περισσότερες συ-
ναλλαγές, µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντι-
στοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του µετοχικού
κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία της οποίας
µοναδικός µέτοχος θα είναι το Ελληνικό Δηµόσιο (στο ε-
ξής «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ») και γ) της πώλησης και µεταβί-
βασης µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοι-

χούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του µετοχικού κεφα-
λαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε στρατηγικό επενδυτή.

Άρθρο 143
Σχέδιο Διαχωρισµού

1. Το Σχέδιο Διαχωρισµού υλοποιείται ως εξής:
α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων

της, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ εγκρίνει: αα) την αύξηση του µετοχι-
κού της κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών
της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147, ββ) τη
µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό ίσο µε
το ποσό που θα προκύψει από την κεφαλαιοποίηση των
αποθεµατικών της και γγ) την καταβολή στη µέτοχό της
ΔΕΗ ΑΕ του ποσού που θα αποδεσµευθεί από την ως ά-
νω µείωση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ προβαίνει σε συµψηφισµό
χρηµατικών οφειλών της ΔΕΗ ΑΕ προς αυτήν, εξαιρου-
µένων των οφειλών από τις συναλλαγές στην αγορά ε-
νέργειας.
β. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2016, µε απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η ΔΕΗ ΑΕ εγκρί-
νει: αα) την πώληση και µεταβίβαση µετοχών εκδόσεως
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχι-
στον 25% του µετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειµένου
να περιέλθουν στην εταιρεία που συστήνεται κατά τα ο-
ριζόµενα στο άρθρο 145, ββ) την πώληση και µεταβίβαση
µετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον
σε ποσοστό 20 % του µετοχικού κεφαλαίου αυτής, σε
στρατηγικό επενδυτή, που θα αναδειχθεί µέσω διεθνούς
πλειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 144
και γγ) τη σύσταση Εταιρείας Συµµετοχών της ΔΕΗ ΑΕ
µε µοναδικό µέτοχο αρχικώς τη ΔΕΗ ΑΕ, την έγκριση
του καταστατικού αυτής, καθώς και τη µεταβίβαση σε
αυτήν, υπό µορφή εισφοράς σε είδος στο πλαίσιο αύξη-
σης µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, µετοχών εκ-
δόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό
51% του µετοχικού της κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
γ. Με την ολοκλήρωση της σύστασής της, η Εταιρεία

Συµµετοχών προβαίνει µε απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης των µετόχων της στην αύξηση του µετοχικού κε-
φαλαίου της, που προβλέπεται στην περίπτωση β΄. Προς
υλοποίηση της απόφασης της περίπτωσης β΄ του παρό-
ντος άρθρου, η ΔΕΗ ΑΕ εισφέρει σε είδος στην Εταιρεία
Συµµετοχών, µετοχές της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν
σε ποσοστό 51% του µετοχικού κεφαλαίου της τελευταί-
ας. 
δ. Διενεργείται µε επιµέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ ΑΕ ο

διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισµός της περίπτωσης β΄
και αναδεικνύεται ο στρατηγικός επενδυτής.
ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων

της, η ΔΕΗ ΑΕ εγκρίνει: αα) τη µείωση του µετοχικού
της κεφαλαίου µε σκοπό την εις είδος διανοµή στους µε-
τόχους αυτής και ββ) τη µεταβίβαση, συνεπεία της ως ά-
νω εις είδος διανοµής, στους υφιστάµενους µετόχους
της των µετοχών που κατέχει στην Εταιρεία Συµµετο-
χών κατά το χρονικό αυτό σηµείο και κατά την αναλογία
συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ ΑΕ. Η
παρούσα µεταβίβαση δεν συνιστά δηµόσια προσφορά
για τους σκοπούς του ν. 3401/2005 (Α΄ 257) και ως εκ
τούτου δεν απαιτείται η σύνταξη έγκριση και δηµοσίευ-
ση οποιουδήποτε ενηµερωτικού δελτίου ή άλλου ισοδύ-
ναµου εντύπου. 
στ. Η ΔΕΗ ΑΕ προβαίνει: αα) στην πώληση και µεταβί-
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βαση, µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοι-
χούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του µετοχικού κεφα-
λαίου αυτής προκειµένου να περιέλθουν στην ΔΕΣ ΑΔ-
ΜΗΕ ΑΕ, που συνιστάται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
145 και ββ) στην πώληση και µεταβίβαση, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 144, µετοχών εκδόσεως της ΑΔ-
ΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό
20% του µετοχικού κεφαλαίου αυτής στον στρατηγικό ε-
πενδυτή. 

2.Το Ελληνικό Δηµόσιο συµµετέχει και ψηφίζει στις
ως άνω γενικές συνελεύσεις της ΔΕΗ ΑΕ υπό την ιδιό-
τητά του ως µετόχου.

3. Οι ενέργειες και αποφάσεις των µελών των διοικητι-
κών συµβουλίων της ΔΕΗ ΑΕ, της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, της Εται-
ρείας Συµµετοχών της ΔΕΗ ΑΕ που προβλέπεται στην υ-
ποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του παρόντος και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ του Ελληνικού
Δηµοσίου που προβλέπεται στο άρθρο 145, οι οποίες
λαµβάνονται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου αυ-
τού και προς το σκοπό της υλοποίησης του Σχεδίου Δια-
χωρισµού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, συνιστούν εκπλήρωση νόµι-
µης υποχρέωσης αυτών.

Άρθρο 144
Προδιαγραφές και διαδικασία διενέργειας διεθνούς

διαγωνισµού

1. Η ανάδειξη στρατηγικού επενδυτή, στον οποίο θα
µεταβιβαστούν µετοχές έκδοσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που α-
ντιστοιχούν σε ανώτατο καταληκτικό ποσοστό 24% του
µετοχικού κεφαλαίου αυτής θα πραγµατοποιηθεί µέσω
διεθνούς διαγωνισµού. Ο στρατηγικός επενδυτής θα
πρέπει να είναι είτε: α) Διαχειριστής Συστήµατος Μετα-
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µε αποδεδειγµένη εµπει-
ρία στη διαχείριση και λειτουργία συστήµατος µεταφο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας σε οποιοδήποτε κράτος-µέ-
λος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστηµάτων
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) (Διαχειρι-
στής Συστήµατος) είτε β) κοινοπραξία στην οποία θα
συµµετέχει Διαχειριστής Συστήµατος, όπως αυτός ανα-
φέρεται στην περίπτωση α΄. 

2. Ο διαγωνισµός της προηγούµενης παραγράφου διε-
νεργείται εντός των καθοριζόµενων ως ακολούθως χρο-
νικών ορίων, τα οποία δύνανται να παρατείνονται µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Οικονοµικών:
α. Εντός ενός (1) µήνα από τη λήψη της απόφασης της

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΔΕΗ ΑΕ που προ-
βλέπεται στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
143, η ΔΕΗ ΑΕ θα ολοκληρώσει την κατάρτιση της διε-
θνούς δηµόσιας πρόσκλησης του επόµενου εδαφίου και
θα έχει προσδιορίσει και αιτηθεί από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ τα
απαραίτητα νοµικά, τεχνικά και οικονοµικά έγγραφα για
την παροχή προς τους υποψήφιους επενδυτές των ανα-
γκαίων πληροφοριών για την αξιολόγηση των περιουσια-
κών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της οικονοµικής κα-
τάστασης και των προοπτικών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 116 του ν. 4001/2011.
β. Εντός πέντε (5) µηνών από τη λήψη της απόφασης

της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΔΕΗ ΑΕ που
προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 143, θα έχει δηµοσιευθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ διε-
θνής δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
θα έχει αναδειχθεί ο προτιµητέος στρατηγικός επενδυ-

τής. Με τη δηµόσια πρόσκληση του προηγούµενου εδα-
φίου θα καθοριστούν ιδίως τα κριτήρια επιλογής (όπως
ενδεικτικά, η οικονοµική προσφορά, η εµπειρία στην α-
νάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία συστήµατος µεταφο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας, η συµµόρφωση µε τις επιτα-
γές της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας αναφορικά µε εταιρείες
διαχείρισης συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, χρηµατοοικονοµική, τεχνική και νοµική καταλλη-
λότητα και επάρκεια) και η ιεράρχησή τους, οι προθε-
σµίες υποβολής δεσµευτικής προσφοράς, η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, η διαδικασία υποβο-
λής ερωτηµάτων και επεξηγήσεων, όροι και εγγυήσεις ε-
µπιστευτικότητας αναφορικά µε την πρόσβαση των υπο-
ψηφίων στις πληροφορίες που αναφέρονται στην περί-
πτωση Α΄ και το σχέδιο σύµβασης αγοραπωλησίας µετο-
χών (share purchase agreement). Πριν την ανάδειξη του
στρατηγικού επενδυτή η ΔΕΗ ΑΕ θα έχει λάβει γνωµο-
δότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιµητή, όπως ιδίως διε-
θνή επενδυτική τράπεζα περί του δικαίου και ευλόγου
του προσφερόµενου τιµήµατος και περί της αντικειµενι-
κότητας και διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας
(fairness opinion), προκειµένου να προβεί στη σύναψη α-
γοραπωλησίας µετοχών (share purchase agreement) µε
τον προτιµητέο στρατηγικό επενδυτή.
γ. Εντός οκτώ (8) µηνών από τη λήψη της απόφασης

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΔΕΗ ΑΕ που προ-
βλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 143 και αφού προηγηθεί η µεταβίβαση από τη ΔΕΗ
ΑΕ στους µετόχους της των µετοχών που κατέχει στην
Εταιρεία Συµµετοχών κατά τα οριζόµενα στην περίπτω-
ση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η ΔΕΗ ΑΕ θα
έχει προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας µετοχών (share
purchase agreement) µε τον προτιµητέο στρατηγικό ε-
πενδυτή.

3. Τα συµβατικά κείµενα της αγοραπωλησίας θα περι-
λαµβάνουν τις όποιες αναγκαίες προαπαιτούµενες πρά-
ξεις για έκαστο συµβαλλόµενο µέρος, χωρίς την πλήρω-
ση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της
συναλλαγής (condition precedents). Στο πλαίσιο της ως
άνω συναλλαγής, τα µέρη, ως οφείλει έκαστο, θα εξα-
σφαλίσουν τη χορήγηση των αναγκαίων κανονιστικών ε-
γκρίσεων (ιδίως από ρυθµιστικές αρχές, αρχές ανταγω-
νισµού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δανειστές της
ΔΕΗ ΑΕ και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ µε σχετικά συµβατικά δικαι-
ώµατα προέγκρισης), καθώς και την εκπλήρωση κάθε α-
παραίτητης για την ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋ-
πόθεση.

4. Η διενέργεια του ανωτέρω διεθνούς διαγωνισµού
τελεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δηµοσίου. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζεται και κάθε άλ-
λη σχετική λεπτοµέρεια για τη διενέργειά του.

Άρθρο 145
Σύσταση και σκοπός της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διαχωρισµού
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που προβλέπεται στο άρθρο 143, συνι-
στάται Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΔΗΜΟΣΙΑ Ε-
ΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ)» και µοναδικό µέτοχο το Ελληνικό
Δηµόσιο, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου, το καταστατικό της και συµπληρωµατικά α-
πό τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 28).
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2. Σκοπός της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ είναι η απόκτηση από
την ΔΕΗ ΑΕ µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που α-
ντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του µετοχικού
κεφαλαίου αυτής, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 143. Το τίµηµα απόκτησης α-
νά µετοχή ισούται µε το τίµηµα ανά µετοχή που καταβάλ-
λει ο επενδυτής. Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ µπορεί να προβαίνει
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη χρηµατοδότη-
ση της απόκτησης της συµµετοχής αυτής, περιλαµβανο-
µένης ιδίως της σύναψης συµβάσεων δανείου. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνεται το καταστατι-
κό της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στο οποίο ρυθµίζονται τα θέµα-
τα που αφορούν το µετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για
αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, τα δικαιώµα-
τα του µετόχου, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη λει-
τουργία και τις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
και του Διοικητικού Συµβουλίου, τους ελεγκτές, τη δια-
νοµή των κερδών, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,
τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρή-
ση, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέµα που προβλέπεται
από την κείµενη νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρίες,ι-
δίως του άρθρου κ.ν. 2190/1920 (Α΄28).

4. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ορίζεται
σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, το οποίο κατα-
βάλλεται από το Ελληνικό Δηµόσιο άπαξ σε µετρητά. Για
το µετοχικό κεφάλαιο εκδίδεται µία µετοχή υπέρ του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου, η οποία είναι αµεταβίβαστη. Το Ελλη-
νικό Δηµόσιο, για την άσκηση των µετοχικών του δικαιω-
µάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του.

5. Η διάρκεια της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ορίζεται σε ενενή-
ντα εννέα (99) χρόνια από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3.

6. Για κάθε πράξη της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την οποία α-
παιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο, τα δικαιώµατα
των συµβολαιογράφων περιορίζονται στο ήµισυ των
προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία. Για τις πρά-
ξεις αυτές δεν καταβάλλονται φόροι ή τέλη και για τη
σύνταξη και υπογραφή αυτών δεν απαιτείται παράσταση
δικηγόρου. Περαιτέρω, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσεται
από κάθε δηµόσιο, δηµοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου ά-
µεσο ή έµµεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέµενης
αξίας, καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του Δηµοσί-
ου ή άλλου τρίτου. Επίσης, απαλλάσσεται και από την υ-
ποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου και απολαµ-
βάνει γενικά όλων των δικονοµικών και άλλων προνο-
µίων και ατελειών του Δηµοσίου.

7. Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ορίζεται ως ο νόµιµος εκδοχέας
των φορολογικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου
έναντι της ΔΕΗ ΑΕ και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που προκύπτουν
από την εκτέλεση του Σχεδίου Διαχωρισµού. Τέτοιες
φορολογικές απαιτήσεις αποτελούν ιδίως οι απαιτήσεις
φόρου υπεραξίας από την πώληση των µετοχών της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ, καθώς και οι απαιτήσεις από την κεφαλαιο-
ποίηση αποθεµατικών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Τις απαιτήσεις
αυτές δύναται η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ να ενεχυριάζει απο-
κλειστικά προς ασφάλεια τυχόν χρηµατοδότησης που
λαµβάνει προς το σκοπό εξόφλησης του τιµήµατος για
την απόκτηση των µετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από την
ΔΕΗ ΑΕ ή να τις συµψηφίζει µε το οφειλόµενο τίµηµα α-
πό την πώληση των µετοχών.

Άρθρο 146
Εισαγωγή της Εταιρείας Συµµετοχών της ΔΕΗ ΑΕ στο

Χρηµατιστήριο Αθηνών

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διαχωρισµού,
µε την ολοκλήρωση της µεταβίβασης από τη ΔΕΗ ΑΕ
στους µετόχους αυτής των µετοχών που κατέχει στην Ε-
ταιρεία Συµµετοχών που προβλέπεται στη περίπτωση β΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η Εταιρεία Συµµετο-
χών αιτείται αµελλητί την εισαγωγή της στην οργανωµέ-
νη αγορά κινητών αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
(στο εξής ΧΑ), έχοντας προβεί προς τούτο σε όλες τις α-
παραίτητες ενέργειες, όπως ιδίως στη σύνταξη ενηµε-
ρωτικού δελτίου εισαγωγής, προκειµένου να υλοποιηθεί
η διαδικασία της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 143.

2. Η εισαγωγή της Εταιρείας Συµµετοχών στην οργα-
νωµένη αγορά κινητών αξιών του ΧΑ διενεργείται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του
ν. 3371/2005 (Α΄ 178), των κανονισµών και αποφάσεων
του ΧΑ, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εφαρµοστέων
διατάξεων.

3. Για την εισαγωγή της Εταιρείας Συµµετοχών οργα-
νωµένη αγορά κινητών αξιών του ΧΑ, δεν απαιτείται να
έχει αυτή δηµοσιεύσει ή καταθέσει προς δηµοσίευση ου-
δεµία ετήσια οικονοµική κατάσταση σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στο άρθρο 3 του ν. 3371/2005.

4. Το ΧΑ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκούν κάθε
διακριτική ευχέρεια που έχουν από το νόµο προς το σκο-
πό διευκόλυνσης της εισαγωγής των κινητών αξιών της
Εταιρείας Συµµετοχών.

Άρθρο 147
Κεφαλαιοποιήσιµα αποθεµατικά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Προς το σκοπό υλοποίησης της αύξησης µετοχικού κε-
φαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που προβλέπεται στην υποπερί-
πτωση αα΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 143, αποτελούν ελεύθερα κεφαλαιοποιήσιµα α-
ποθεµατικά τα ακόλουθα αποθεµατικά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ:
α. Το αποθεµατικό που προέκυψε από την υπεραξία α-

ναπροσαρµογής παγίων που δηµιουργήθηκαν από τη
ΔΕΗ ΑΕ δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2
του ν. 2941/2001 (Α΄ 201) και µεταφέρθηκε στην
ΑΔΜΗΕ ΑΕ δυνάµει των διατάξεων της περίπτωσης στ΄
της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
β. Ο λογαριασµός «κέρδη εις νέον».

Άρθρο 148
Πιστοποίηση ΑΔΜΗΕ ΑΕ µετά τον πλήρη ιδιοκτησιακό

διαχωρισµό

Για την πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ µετά τον πλήρη ι-
διοκτησιακό διαχωρισµό αυτής από την ΔΕΗ ΑΕ, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 110 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), εφαρµόζονται αναλογικά οι δια-
τάξεις των άρθρων 113 και 114 του ν. 4001/2011. Οι προ-
θεσµίες που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές µέχρι
και την έκδοση τελικής απόφασης από τη Ρυθµιστική Αρ-
χή Ενέργειας, µειώνονται στο µισό.

257



Άρθρο 149
Λοιπές διατάξεις

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Υποκεφαλαίου δεν
θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 102 έως 104 και 119
του ν. 4001/2011, που αναφέρονται στα εργασιακά και α-
σφαλιστικά δικαιώµατα του πάσης φύσεως προσωπικού
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και των λοιπών φορέων στους οποίους
και εφαρµόζονται κατ’ αναλογία αυτές.

2. Ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισµός της ΑΔΜΗΕ
ΑΕ δεν συνιστά λόγο καταγγελίας των συµβάσεων ερ-
γασίας αυτής µε το πάσης φύσεως προσωπικό της και
δεν επηρεάζει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα
αυτού. 

3. Οποιαδήποτε ενέργεια ή δικαιοπραξία επιχειρείται
κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου από τη ΔΕΗ ΑΕ ή α-
πό την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συµπεριλαµβανοµένης της επέλευ-
σης οποιουδήποτε γεγονότος ή συνέπειας άµεσα συνδε-
δεµένης µε την επιχειρούµενη ενέργεια ή δικαιοπραξία,
δεν δύναται αφ’ εαυτής να συνιστά γεγονός καταγγε-
λίας ή αφερεγγυότητας ή αιτία παροχής ή ρευστοποίη-
σης εξασφάλισης, ούτε παρέχει σε αντισυµβαλλόµενο
το δικαίωµα για άσκηση δικαιώµατος καταγγελίας, αλυ-
σιδωτής καταγγελίας (cross-default), υπαναχώρησης, ε-
πίσχεσης, τροποποίησης, συµψηφισµού ή εκκαθαριστι-
κού συµψηφισµού, σε σχέση µε οποιαδήποτε σύµβαση
έχει συναφθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ ή την ΑΔΜΗΕ ΑΕ µε τρί-
τους, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι ου-
σιαστικές υποχρεώσεις δυνάµει της σύµβασης, µεταξύ
των οποίων και οι υποχρεώσεις πληρωµής και παράδο-
σης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για συµβάσεις που έχει συ-
νάψει θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ µε τρίτους. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ 

ΤΟΥ «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ»

Άρθρο 150

Στο ν. 4001/2011 (Α΄ 79) προστίθεται νέο άρθρο 143Δ,
ως εξής:

«Άρθρο 143Δ
Μεταβατικός Μηχανισµός Αποζηµίωσης Ευελιξίας

1.Θεσπίζεται «Μεταβατικός Μηχανισµός Αποζηµίωσης
Ευελιξίας». Ο Μηχανισµός αυτός τίθεται σε εφαρµογή
από 1.5.2016. Η διάρκεια του Μεταβατικού Μηχανισµού
Αποζηµίωσης Ευελιξίας ορίζεται, κατά µέγιστο, σε δώ-
δεκα (12) µήνες, ή, εάν αυτό συµβεί νωρίτερα, µέχρι την
εφαρµογή µόνιµου µηχανισµού επάρκειας ή και ευελι-
ξίας του Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα
µε τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ κατά τα προβλεπό-
µενα στην κείµενη νοµοθεσία.

2. Ως «Μεταβατικός Μηχανισµός Αποζηµίωσης Ευελι-
ξίας» νοείται η καταβολή στις επιλεγείσες, σύµφωνα µε
το παρόν, µονάδες ηλεκτροπαραγωγής ανταλλάγµατος
για τη διαθεσιµότητά τους προς παροχή της «υπηρεσίας
ευελιξίας» στο Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Ως «υπηρεσία ευελιξίας» ορίζεται η ταχεία αύξηση
ή µείωση της κατανεµόµενης ισχύος της µονάδας, ώστε

να καλύπτει τη ζήτηση, ακολουθώντας τις Εντολές Κα-
τανοµής του Διαχειριστή. Στην εν λόγω έννοια συµπερι-
λαµβάνεται η ικανότητα της µονάδας ώστε, εντός τριών
ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανοµής του
Διαχειριστή, να ακολουθεί από θερµή κατάσταση ένα
γρήγορο κύκλο λειτουργίας, µε ανταπόκριση µεγαλύτε-
ρη από ένα προκαθορισµένο κατώφλι, το οποίο αντιστοι-
χεί σε µετρούµενο ρυθµό µεταβολής της εξόδου της
τουλάχιστον οχτώ (8) MW/min και δυνατότητα απόκρι-
σης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόµενες ώρες. Λοι-
πές τεχνικές απαιτήσεις για την παροχή της «υπηρεσίας
ευελιξίας», καθώς και λεπτοµέρειες εφαρµογής της πα-
ρούσας διάταξης εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρι-
σης Συστήµατος.

4. Ως «αποζηµίωση για την υπηρεσία ευελιξίας» νοεί-
ται η αµοιβή που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του
Συστήµατος προς τους Επιλεγέντες Παραγωγούς. Το ύ-
ψος του Μοναδιαίου Τιµήµατος Πληρωµής Ισχύος για
την παροχή ευέλικτης ισχύος καθορίζεται σε σαράντα-
πέντε (45) ευρώ/kW διαθέσιµης ισχύος για το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα και µε ανώτατο όριο καταβολής τα δε-
καπέντε(15) εκατοµµύρια ευρώ ανά µονάδα παραγωγής.
Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης
δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συ-
στήµατος.

5. Το µέγιστο συνολικό κόστος του Μηχανισµού ορίζε-
ται σε διακόσια είκοσι πέντε (225) εκατοµµύρια ευρώ. Το
ανωτέρω κόστος επιµερίζεται στους Εκπροσώπους Φορ-
τίου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχεί-
ρισης Συστήµατος.

6. «Υπολογισµός αποζηµίωσης»: Το ύψος της αποζη-
µίωσης που δύνανται καταρχήν να λαµβάνουν οι Επιλε-
γέντες Παραγωγοί υπολογίζεται κατ’ αντιστοιχία µε την
πραγµατική διαθεσιµότητα της µονάδας, όπως αυτή µε-
τράται από τον Διαχειριστή του Συστήµατος και δηµοσι-
εύεται το αργότερο τρεις µέρες πριν την ηµεροµηνία έ-
ναρξης υποβολής αιτήσεων εκ µέρους των επιλέξιµων
παραγωγών για τη συµµετοχή τους στο Μηχανισµό. Για
τον υπολογισµό του συντελεστή διαθεσιµότητας των
θερµικών µονάδων που εντάσσονται στον Μηχανισµό
χρησιµοποιούνται ιστορικά στοιχεία τριών (3) ετών, ενώ
για τις κατανεµόµενες υδροηλεκτρικές µονάδες στοι-
χεία έτους χαµηλής υδραυλικότητας, σύµφωνα µε τα ει-
δικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του παρόντος.
Για τις ανάγκες του παρόντος Μηχανισµού ως έτος

νοείται το «Έτος Αξιοπιστίας» ως ορίζεται στον Κώδικα
Διαχείρισης του Συστήµατος.
Το τελικώς καταβαλλόµενο ανά Παραγωγό ποσό απο-

ζηµίωσης εκκαθαρίζεται, µε τη λήξη της περιόδου εφαρ-
µογής του Μηχανισµού, λαµβάνοντας υπόψιν τον «τελι-
κό συντελεστή διαθεσιµότητας» των µονάδων, που υπο-
λογίζεται απολογιστικά από τον Διαχειριστή βάσει των
συλλεγέντων στοιχείων για την πραγµατική διαθεσιµό-
τητα εκάστης µονάδας, κατά τον χρόνο εφαρµογής του
Μηχανισµού.
Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας διάτα-

ξης δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης
Συστήµατος.
Ο τελικός συντελεστής διαθεσιµότητας των θερµικών

µονάδων υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη και τη δια-
θεσιµότητα καυσίµου.

7. Ο συντελεστής διαθεσιµότητας των κατανεµόµενων
υδροηλεκτρικών µονάδων EFORD προσαρµόζεται ώστε
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να αντανακλά το ποσοστό της υδροηλεκτρικής παραγω-
γής που είναι τεχνικά ικανή να παράσχει οποτεδήποτε
την υπηρεσία ευελιξίας, ακόµη και υπό συνθήκες έτους
χαµηλής υδραυλικότητας. 
Ο εν λόγω συντελεστής προκύπτει από τα στοιχεία, ό-

πως καταγράφονται από τον Διαχειριστή του Συστήµα-
τος κατά τη διάρκεια των τριών (3) «Ετών Αξιοπιστίας»
που προηγούνται του έτους εφαρµογής του Μηχανι-
σµού, λαµβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά έκαστης υ-
δροηλεκτρικής µονάδας στην κάλυψη της συνολικής ζή-

τησης, και υπολογίζεται ως εξής:
Όπου:
HCAP Ο αριθµητικός µέσος όρος του µεγέθους της µέ-

γιστης ισχύος που συνεισέφερε η Μονάδα για την κάλυ-
ψη του φορτίου του Συστήµατος, σταθµισµένος ως προς
αυτό, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύ-
πο για τα τρία προηγούµενα Έτη Αξιοπιστίας του τρέχο-

ντος Έτους Αξιοπιστίας.
MQh,y Η συνολική µετρούµενη παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας της Μονάδας, σε µεγαβατώρες ανά ώρα
(MWh/h) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατανοµής h
του Έτους Αξιοπιστίας y.

Lh,y Η συνολική ζήτηση φορτίου του Συστήµατος σε
µεγαβάτ (MW) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατανο-
µής h του Έτους Αξιοπιστίας y.

HCAPy Η µέση ισχύς που συνεισέφερε η Μονάδα για
την κάλυψη του φορτίου του Συστήµατος, σταθµισµένη
ως προς αυτό, η οποία υπολογίζεται για κάθε Έτος Αξιο-
πιστίας y από τον ανωτέρω τύπο.

8. Ως «επιλέξιµες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής» για
την ένταξή τους στο Μηχανισµό θεωρούνται οι µονάδες
τεχνολογίας αεριοστροβίλου ανοικτού και συνδυασµέ-
νου κύκλου, οι κατανεµόµενες υδροηλεκτρικές µονάδες,
καθώς και µονάδα ΣΗΘ για το µέρος της ισχύος της για
την οποία δεν αµείβεται από µηχανισµό στήριξης ΑΠΕ.
Για το µέγεθος της ισχύος που εντάσσεται στο Μηχανι-
σµό, λαµβάνονται υπόψη και τυχόν περιορισµοί στη µέ-
γιστη ικανότητα λειτουργίας των Μονάδων που επιβάλ-
λονται εκ του δικτύου, βάσει και σχετικής πιστοποίησης
του Διαχειριστή του Συστήµατος.

9.Η διενέργεια των αναγκαίων εκκαθαρίσεων και χρε-
οπιστώσεων στο πλαίσιο του εν λόγω Μηχανισµού,
πραγµατοποιείται από τον Διαχειριστή του Συστήµατος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης Συ-
στήµατος.

10. Διαδικασία ένταξης: Για την ένταξή τους στον α-
νωτέρω Μηχανισµό, οι επιλέξιµες µονάδες ηλεκτροπα-

ραγωγής υποβάλλουν αίτηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ε-
νέργειας, εντός ορισµένης προθεσµίας και σύµφωνα µε
το έντυπο-υπόδειγµα που καθορίζονται µε απόφαση της
Αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον Διαχειριστή
του Συστήµατος.
Με την εν λόγω αίτηση, οι ενδιαφερόµενες επιλέξιµες

µονάδες δηλώνουν την ισχύ µε την οποία επιθυµούν να
συµµετέχουν στο Μηχανισµό, η οποία δύναται να είναι
µικρότερη της καταρχήν διαθέσιµης ισχύος. 
Στο εν λόγω έντυπο-υπόδειγµα της αίτησης περιλαµ-

βάνονται, κατ’ ελάχιστον, η επωνυµία του κατόχου της
άδειας της επιλέξιµης µονάδας ηλεκτροπαραγωγής, το
µέγεθος της ισχύος της µονάδας, καθώς και το ποσό της
ενίσχυσης που αιτείται ο επιλέξιµος παραγωγός ως κίνη-
τρο για την υποβολή προς τον Διαχειριστή του Συστήµα-
τος αναθεωρηµένων τεχνικών δηλώσεων σε συµµόρφω-
ση προς τις προδιαγραφές για την παροχή της «υπηρε-
σίας ευελιξίας», όπως αυτές θα εξειδικευτούν στον Κώ-
δικα Διαχείρισης του Συστήµατος («αντιπαράδειγµα»).
Το αιτούµενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται από τα
προσφερόµενα στο Μηχανισµό MW ισχύος επί του Μο-
ναδιαίου Τιµήµατος Πληρωµής Ισχύος, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος. Με την αί-
τησή του, ο επιλέξιµος Παραγωγός συνυποβάλλει στοι-
χεία εκτιµώµενου κόστους συµµόρφωσης στις προδια-
γραφές της «υπηρεσίας ευελιξίας», σε συµφωνία µε τα
οριζόµενα στην από C -1791/31.3.2016 (final) Απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συναφή υπόθεση κρα-
τικής ενίσχυσης SA 38968 (παράγραφοι 45 – 49).
Εντός ενός µηνός από τη λήξη της προθεσµίας υποβο-

λής αιτήσεων συµµετοχής στο Μηχανισµό, η Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δια-
χειριστή, ελέγχει την αξιοπιστία του «αντιπαραδείγµα-
τος», προς επιβεβαίωση του χαρακτήρα κινήτρου της
σχετικής αποζηµίωσης («έλεγχος αξιοπιστίας»), και ε-
γκρίνει την εγγραφή της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής
στο συστηνόµενο «Μητρώο Ευέλικτων Μονάδων» του
Διαχειριστή του Συστήµατος. Με την απόφαση ένταξης
στο Μηχανισµό δύναται να επιβάλλεται στις Μονάδες η-
λεκτροπαραγωγής και η εκπλήρωση όρων ή/και πρόσθε-
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια παρα-
γωγής τους.
Ειδικότερα, προκειµένου για τις υδροηλεκτρικές µονά-

δες, λαµβάνεται επιπλέον υπόψη και το εξοικονοµούµε-
νο όφελος του Συστήµατος από την εν γένει ευέλικτη
λειτουργία τους.
Προκειµένου για τις «νέες µονάδες», οι οποίες εκκι-

νούν την εµπορική τους λειτουργία σε χρόνο µεταγενέ-
στερο της έναρξης του Μηχανισµού, προβλέπεται η δυ-
νατότητα συµµετοχής τους στο Μηχανισµό κατόπιν αι-
τήµατός τους, που υποβάλλεται το αργότερο εντός ενός
µηνός από την έναρξη εµπορικής λειτουργίας τους.

11. Η εγγραφή µονάδας στο «Μητρώο Ευέλικτων Μο-
νάδων» του Διαχειριστή νοείται ως σύναψη σύµβασης
για την παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας. Το περιεχόµε-
νο της εν λόγω σύµβασης δύναται να καθορίζεται στον
Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος.
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των επιλεγεισών

µονάδων άρχονται από την εκκίνηση εφαρµογής του
Μεταβατικού Μηχανισµού Αποζηµίωσης Ευελιξίας, ήτοι
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από 1.7.2016, αλλά ενεργοποιούνται από το χρόνο εγ-
γραφής τους στο ως άνω «Μητρώο Ευέλικτων Μονά-
δων».

12. Αναστέλλεται από 1.1.2015 η εφαρµογή των δια-
τάξεων των Κεφαλαίων 39 έως 46 του «Κώδικα Διαχείρι-
σης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας» (Β΄ 103/31.1.2012) µε εξαίρεση τις διατάξεις
των άρθρων 183 έως 186.»

Άρθρο 151

Στο ν. 4001/2011 (Α΄ 79) προστίθεται νέο άρθρο 143Ε,
ως εξής:

«Άρθρο 143Ε
Κυρώσεις

Η µη συµµόρφωση των Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής
µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή
τους στον παρόντα Μηχανισµό συνεπάγεται την επιβολή
πρόσθετων κυρώσεων σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορι-
στούν στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος. 
Κατά τη διάρκεια και ιδίως κατά τη λήξη του Μηχανι-

σµού, ο Διαχειριστής του Συστήµατος και η ΡΑΕ ελέγ-
χουν τη συµµόρφωση του παραγωγού µε τις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από την άδεια παραγωγής του, κα-
θώς και από την απόφαση ένταξης. Σε περίπτωση που
διαπιστώνεται η µη εκπλήρωση από τον παραγωγό των
σχετικών όρων ή/και υποχρεώσεων, δύναται να επιβάλ-
λεται µε Απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν σχετικής εισήγησης
του Διαχειριστή, η επιστροφή της εκκαθαρισθείσας τελι-
κής ενίσχυσης, σε ποσοστό από 10% έως και 100%, ανά-
λογα µε τη σοβαρότητα της παραβιαζόµενης υποχρέω-
σης και τη διάρκεια της παράβασης.
Λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας διάταξης κα-

θορίζονται µε τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος.
Κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής του άρθρου 143Δ και

του παρόντος καθορίζεται ή εξειδικεύεται στον Κώδικα
Διαχείρισης Συστήµατος. Περαιτέρω παρέχεται εξουσιο-
δότηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας να θεσπίζει κάθε
αναγκαία πράξη και να ρυθµίζει κάθε σχετικό ζήτηµα.»

Άρθρο 152
Καταργούµενες διατάξεις

Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργού-
νται:
α) Τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 4273/ 2014 περί δηµι-

ουργίας νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ε-
νέργειας (Α΄ 146).
β) Η Ενότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ’ α-

ριθµ. 15 της 24.7.2013 του Υπουργικού Συµβουλίου µε
τίτλο «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης
της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)»
(Α΄ 168), η οποία τιτλοφορείται «Ιδιοκτησιακός διαχωρι-
σµός του ΑΔΜΗΕ µέσω πώλησης και µεταβίβασης µετο-
χών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε πο-
σοστό 66% του µετοχικού κεφαλαίου της σε επενδυτή.
Χρονοδιάγραµµα για τη διαδικασία», όπως τροποποιήθη-
κε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4237/2014 (Α΄ 146)
και το άρθρο 14 του ν.4273/2014 (Α΄ 146).

γ) Τα άρθρα 1,2 και 5 του ν. 4237/2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 153
Τροποποίηση και συµπλήρωση 

του ν. 3889/2010 (Α΄ 182)

Α. Το άρθρο 13 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 13
1. Οι δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2,

3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), που διέ-
πονται από τις προστατευτικές διατάξεις αυτού, απεικο-
νίζονται σε κατάλληλης κλίµακας αεροφωτογραφικό ή
χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συµπληρωθεί µε τα
φωτοερµηνευτικά στοιχεία των πρόσφατων και ιστορι-
κών αεροφωτογραφιών, τις διοικητικές πράξεις και τα
διαθέσιµα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί τον
δασικό χάρτη. Στον δασικό χάρτη δεν απεικονίζονται τα
εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και
άλση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 998/1979.
Στον παραπάνω χάρτη οι εκτάσεις της παραγράφου 5

εδάφια Α΄ και β΄ του ιδίου ως άνω άρθρου, αποτελούν ι-
διαίτερης κατηγορίας εκτάσεις, στις οποίες εφαρµόζο-
νται τα προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο, καθώς και τα
οριζόµενα στο άρθρο 28 του ν. 2664/1998 (Α΄275), όπως
ισχύει.
Η τοπική ή δηµοτική κοινότητα, όπως ορίζονται στο

ν. 3852/2010 (Α΄ 87), αποτελούν την τεχνική και διοικητι-
κή µονάδα κατάρτισης του δασικού χάρτη. 

2. Ως βάση για τον προσδιορισµό των δασικών εν γέ-
νει εκτάσεων της προηγούµενης παραγράφου λαµβάνε-
ται η παλαιότερη και η πλησιέστερη προς το χρόνο κα-
τάρτισης του δασικού χάρτη αεροφωτογραφία. Αν η πα-
λαιότερη αεροφωτογράφιση δεν καλύπτει την εξεταζό-
µενη περιοχή ή η χρησιµοποίησή της, λόγω κλίµακας ή
ποιότητας, καθίσταται απρόσφορη, χρησιµοποιείται και η
αεροφωτογράφιση έτους λήψης 1960.

3. Αρµόδια για την κατάρτιση και όλες τις εργασίες µέ-
χρι και την κύρωση του δασικού χάρτη είναι η Διεύθυνση
Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του οικείου νο-
µού. Όπου εφεξής στο νόµο αυτόν αναφέρεται η Διεύ-
θυνση Δασών, νοείται η Διεύθυνση Δασών της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης του οικείου νοµού.
Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται είτε µε προσωπικό

της Διεύθυνσης Δασών, συνεπικουρούµενο, εφόσον
χρειαστεί, και από το προσωπικό της παραγράφου 7, είτε
µε αναθέσεις, µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σε ιδιωτικά γραφεία εκπό-
νησης δασικών µελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου
µόνου του π.δ. 541/1978 (Α΄ 116), σύµφωνα µε τις τεχνι-
κές προδιαγραφές της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 21
του παρόντος.
Η Διεύθυνση Δασών οφείλει να υποβάλει εντός δύο

(2) µηνών σχετική πρόταση για την εκτέλεση των ως ά-
νω εργασιών συνοδευόµενη από χρονοδιάγραµµα στη
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Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δα-

σών και Αγροπεριβάλλοντος σε διάστηµα ενός (1) µηνός
από την υποβολή της ως άνω πρότασης, εφόσον διαπι-
στώσει ότι: α) εξασφαλίζεται η έγκαιρη προβολή των δι-
καιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου επί εκτάσεων για
τις οποίες ισχύει το τεκµήριο κυριότητας βάσει του ως ά-
νω χρονοδιαγράµµατος και β) είναι διασφαλισµένοι οι α-
ναγκαίοι οικονοµικοί πόροι, εισηγείται στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την έκδοση απόφασης
για την έγκριση της πρότασης.
Στις περιοχές για τις οποίες έχει ήδη καταρτισθεί δα-

σικός χάρτης, η συµπλήρωση, διόρθωση και ανάρτησή
του, καθώς και όλες οι εργασίες µέχρι και την κύρωση, ε-
κτελούνται από τη Διεύθυνση Δασών της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, κατά τη διαδικασία της προηγού-
µενης παραγράφου.

4. Για τις περιοχές, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ε-
ντός τεσσάρων (4) µηνών η Υπουργική Απόφαση της
προηγούµενης παραγράφου, οι εργασίες των ανωτέρω
παραγράφων εκτελούνται από την ανώνυµη εταιρεία «Ε-
θνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε.) µε αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασι-
κών µελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου µόνου του
π.δ. 541/1978, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της παραγράφου 1α. του άρθρου 21. Στην περίπτωση αυ-
τή, ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και το χρονοδιά-
γραµµα εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων κατάρτι-
σης, έως και την κύρωση εκπονείται σε συνεργασία µε
τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών
και Αγροπεριβάλλοντος και εγκρίνεται µετά από σχετική
κοινή εισήγηση των ανωτέρω, από τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.
Το κριτήριο που λαµβάνεται κατά προτεραιότητα υπό-

ψη κατά την έκδοση της ως άνω απόφασης είναι η έγκαι-
ρη προβολή των δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου,
ώστε να µην προκαλούνται καθυστερήσεις στο χρονο-
διάγραµµα της διαδικασίας κτηµατογράφησης κάθε πε-
ριοχής.
Περαιτέρω λαµβάνονται υπόψη κατά βαθµό προτεραι-

ότητας και τα κάτωθι κριτήρια:
α. Οι διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι. 
β. Η διαθεσιµότητα επαρκούς στελεχιακού δυναµικού

και υποδοµής των αρµοδίων Διευθύνσεων Δασών, κατά
περίπτωση, ώστε να ανταποκριθούν στο χρονοδιάγραµ-
µα υλοποίησης του έργου.
γ. Η ανάγκη επίσπευσης των εργασιών κατάρτισης και

κύρωσης του δασικού χάρτη, σε ορισµένες περιοχές, λό-
γω ιδιαιτεροτήτων, σε σχέση µε τις διοικητικές, ιδιοκτη-
σιακές και βλαστητικές συνθήκες της περιοχής.
δ. Η εκτίµηση των αναµενόµενων να υποβληθούν α-

ντιρρήσεων κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη.
5. Εφόσον η κατάρτιση, η ανάρτηση και εν γένει οι ερ-

γασίες έως την κύρωση του δασικού χάρτη, εκτελούνται
από την εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. µε αναθέσεις σε ιδιωτικά
γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της κατηγορίας 24
του άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978, για κάθε Περιφε-
ρειακή Ενότητα ορίζεται µε απόφαση του Προϊσταµένου

της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών ένας ή περισσότεροι υ-
πεύθυνοι δασολόγοι, υπάλληλοι του Τµήµατος Δασικών
Χαρτογραφήσεων της ως άνω Διεύθυνσης, οι οποίοι
συµµετέχουν στην επίβλεψη της σύµβασης, µε αρµοδιό-
τητα:
α) Την εποπτεία των εργασιών που εκτελεί επί τόπου ο

ανάδοχος, τη χορήγηση των στοιχείων των διοικητικών
πράξεων του αρχείου της οικείας δασικής Υπηρεσίας και
την παρακολούθηση των εργασιών απεικόνισής τους
στα υπόβαθρα της παραγράφου 1, εισηγούµενοι, όπου
απαιτείται, την ανάκληση µη εφαρµοστέων διοικητικών
πράξεων ή την διόρθωσή τους σε περίπτωση διαπίστω-
σης πλάνης του εκδότη τους.
β) Τον έλεγχο των παραδοτέων της σύµβασης κατάρ-

τισης και κύρωσης του δασικού χάρτη, τη σύνταξη εκθέ-
σεων ελέγχου, τον έλεγχο των υποµνηµάτων και της ε-
φαρµογής των αποφάσεων των Επιτροπών Εξέτασης Α-
ντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α). 
Η οικεία Διεύθυνση Δασών συνεργάζεται εν γένει µε

τον επιβλέποντα της σύµβασης που έχει οριστεί από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., σε περίπτωση
εφαρµογής της παραγράφου 4, µε στόχο την τήρηση
των προθεσµιών που προβλέπονται στον παρόντα νόµο,
την εκπλήρωση των όρων και του χρονοδιαγράµµατος
της σύµβασης από τον ανάδοχο και την εκπόνηση της
µελέτης, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστή-
µης.

6. Εντός ενός (1) µηνός, η εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. οφεί-
λει να αποστείλει στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος χρονοδιά-
γραµµα, υπό µορφή πίνακα, στον οποίο θα περιλαµβάνο-
νται: α) για τις περιοχές της χώρας, για τις οποίες ισχύει
το Εθνικό Κτηµατολόγιο, οι ηµεροµηνίες οριστικοποίη-
σης των αρχικών εγγραφών και β) για τις υπό κτηµατο-
γράφηση περιοχές στις οποίες εξελίσσεται ή πρόκειται
να ξεκινήσει η διαδικασία κτηµατογράφησης, οι προβλε-
πόµενες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου
συλλογής δηλώσεων, της ανάρτησης των προσωρινών
κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων, καθώς και
οι προβλεπόµενες ηµεροµηνίες περαίωσης της διαδικα-
σίας κτηµατογράφησης.

7. Για την υποστήριξη του έργου της κατάρτισης, του
ελέγχου, της θεώρησης και γενικά των εργασιών µέχρι
την κύρωση του δασικού χάρτη, µπορεί να διατίθεται
προσωπικό των κλάδων δασολόγων, δασοπόνων, πληρο-
φορικής Π.Ε. και Τ.Ε., µηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε., γεωπό-
νων Π.Ε. και Τ.Ε. και τεχνικών οδηγών Δ.Ε. από τα δα-
σαρχεία και τις λοιπές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης στο Τµήµα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οι-
κείας Διεύθυνσης Δασών. Η διάθεση του προσωπικού, α-
πό τις υπηρεσίες τους µε αποκλειστική απασχόληση στο
παραπάνω έργο, είναι προσωρινή για διάστηµα έως ένα
χρόνο και γίνεται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατά-
ξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, µε απόφαση που εκδίδε-
ται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
στην οποία µπορεί να προβλέπεται η διατήρηση της έ-
δρας από την οποία προέρχονται.
Επίσης, για το ίδιο µε την προηγούµενη παράγραφο

έργο, µπορεί κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων,
να προσλαµβάνεται κατόπιν προκήρυξης εποχιακό ή µε
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σύµβαση έργου προσωπικό, των ιδίων ειδικοτήτων µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο κατανέµεται µε από-
φαση του τελευταίου στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις,
λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες της κάθε οργα-
νικής µονάδας.
Για τις ανάγκες επίβλεψης και ελέγχου των µελετών

που ανατίθενται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., µπορεί κατά πα-
ρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, να ανατίθενται εργα-
σίες µε σύµβαση έργου ή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
σε προσωπικό ειδικότητας δασολόγου, δασοπόνου, µη-
χανικού Π.Ε. και Τ.Ε., Πληροφορικής Π.Ε και Τ.Ε. και γε-
ωπόνου Π.Ε. και Τ.Ε., ή να αποσπάται προσωπικό των ει-
δικοτήτων αυτών από το δηµόσιο και τον ευρύτερο δη-
µόσιο τοµέα.

8. Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδοµών της Γε-
νικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, που συστήθηκε µε τις διατάξεις τού άρθρου
23 του π.δ. 100/2014 (Α΄ 167), είναι αρµόδια για την ορ-
γάνωση, το συντονισµό, τη διοικητική υποστήριξη και
τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούν τα ειδικά Τµή-
µατα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δα-
σών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, καθώς και για τη
συνεργασία µε την ΕΚΧΑ Α.Ε., κατά τα προβλεπόµενα
στη διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
Στην ανωτέρω Διεύθυνση συνιστάται Τµήµα Δασικών
Χαρτών στο οποίο ανήκουν οι παραπάνω αρµοδιότητες
ως και η κατάρτιση, τήρηση και ενηµέρωση κεντρικής βά-
σης δεδοµένων δασικών χαρτών. Η στελέχωση της πιο
πάνω υπηρεσίας γίνεται µε τροποποίηση και συµπλήρω-
ση του π.δ. 100/2014 (Α΄167). 

9. Ο δασικός χάρτης αµέσως µετά την κατάρτισή του
θεωρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης. Για τη θεώρηση εκδίδεται απόφα-
ση της ανωτέρω Υπηρεσίας, η οποία αναρτάται στο Πρό-
γραµµα Διαύγεια.
Αν ο δασικός χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό γρα-

φείο εκπόνησης δασικών µελετών, τα παραδοτέα υπο-
βάλλονται σταδιακά, µε δύο ενδιάµεσες και µία τελική
παράδοση, η δε θεώρηση αυτού γίνεται εντός δύο (2)
µηνών από την τελική υποβολή του στην ανωτέρω αρµό-
δια υπηρεσία. Η προθεσµία αυτή δύναται να παρατείνε-
ται κατά ένα (1) µήνα µε απόφαση του Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατόπιν υποβολής
επαρκώς αιτιολογηµένου αιτήµατος από την αρµόδια Δι-
εύθυνση Δασών. Εφόσον διαπιστωθούν σφάλµατα ή πα-
ραλείψεις, ο χάρτης διορθώνεται και συµπληρώνεται,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δασών µε
σχετική έκθεση ελέγχου που συντάσσει η τελευταία ε-
ντός της ανωτέρω προθεσµίας. Στη συνέχεια ο χάρτης
επανυποβάλλεται από τον ανάδοχο µέσα σε ένα (1) µή-
να από την κοινοποίηση σε αυτόν της εκθέσεως ελέγ-
χου. Ο διορθωµένος και συµπληρωµένος δασικός χάρ-
της θεωρείται από την αρµόδια Διεύθυνση Δασών µέσα
σε ένα (1) µήνα από την επανυποβολή του.
Αν η αρµόδια Διεύθυνση Δασών δεν δύναται να αντα-

ποκριθεί στις παραπάνω προθεσµίες, αυτή οφείλει εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δεύτερη ενδιάµεση υπο-
βολή του δασικού χάρτη να ενηµερώσει τον Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε έγγραφη τεκ-
µηρίωση των ελλείψεων ή προβληµάτων που καθιστούν
αδύνατη τη θεώρηση εντός των νoµίµων προθεσµιών. Ο

Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, οφείλει
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του να εξασφαλίσει κάθε
αναγκαία υποστήριξη της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών
για τη θεώρηση του δασικού χάρτη.
Οι ανωτέρω προθεσµίες στο σύνολό τους µπορούν να

παραταθούν κατά ένα (1) µήνα µε απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αιτιολογηµέ-
νης εισήγησης της οικείας Διεύθυνσης Δασών, ανάλογα
µε την έκταση του φυσικού αντικειµένου και τις ιδιαιτε-
ρότητες της περιοχής.

10. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης ή στην περίπτωση εφαρµογής της
παραγράφου 4 του άρθρου 13, µε απόφαση της Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε. συγκροτείται προσωρινό Σηµείο Υποστήριξης της
Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, στο οποίο µπορούν να υ-
παχθούν περισσότερες της µίας τοπικές ή δηµοτικές κοι-
νότητες του ιδίου ή διαφορετικών Δήµων του ιδίου νο-
µού, ορίζεται η έδρα του και ρυθµίζονται ζητήµατα σχε-
τικά µε το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό του, κα-
θώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού και λεπτοµερειακού
χαρακτήρα σχετικά µε τη λειτουργία του. Σε περίπτωση
που ο δασικός χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό γραφείο
εκπόνησης δασικών µελετών το προσωρινό Σηµείο Υπο-
στήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη στελεχώνε-
ται, εξοπλίζεται και λειτουργεί µε ευθύνη τους, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στα σχετικά συµβατικά τεύχη. Η υπο-
στήριξη του ως άνω Σηµείου παύει µε τη λήξη της προ-
θεσµίας υποβολής αντιρρήσεων. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας δηµιουργείται και τηρείται στην ιστοσελίδα της
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ειδικός δικτυακός τόπος ανάρτησης δασι-
κών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων για την εφαρµο-
γή των όσων ορίζονται στα άρθρα 14 έως 24.» 
Β. Το άρθρο 14 του ν.3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«Άρθρο 14

1. Ο δασικός χάρτης που έχει θεωρηθεί σύµφωνα µε
το άρθρο 13 αναρτάται µε απόφαση της οικείας Διεύθυν-
σης Δασών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατά
την παράγραφο 9 του άρθρου 13 θεώρησή του στον ειδι-
κό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υ-
ποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 11 του άρθρου
13.

2. Στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της παραγράφου 11
του άρθρου 13 δηµοσιεύεται ανακοίνωση της οικείας Δι-
εύθυνσης Δασών για την ανάρτηση του δασικού χάρτη,
µε αναφορά στον τόπο και το χρόνο της ανάρτησης και
πρόσκληση των ενδιαφεροµένων για την υποβολή αντιρ-
ρήσεων κατά του αναρτηµένου δασικού χάρτη µε ανα-
φορά στο χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο υποβολής αυ-
τών κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 15 και 16. Από την η-
µεροµηνία της κατά τα ανωτέρω δηµοσιοποίησης τεκµαί-
ρεται η πλήρης γνώση κάθε ενδιαφερόµενου τρίτου προ-
κειµένου να ασκήσει τις προβλεπόµενες αντιρρήσεις.

3. Η ανάρτηση µπορεί να αφορά σε περισσότερες της
µίας τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες του ιδίου ή διαφο-
ρετικών δήµων του ιδίου νοµού. Στην περίπτωση αυτή
µπορεί να εκδίδεται µία ανακοίνωση ανάρτησης και πρό-
σκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά τα οριζόµενα στις
παραγράφους 1 και 2, µε αναφορά στο σύνολο της έκτα-
σης και στις επιµέρους τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες ή
δήµους ή σε επίπεδο νοµού.
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4. Η ανωτέρω ανακοίνωση και πρόσκληση δύναται για
λόγους ενηµέρωσης να αναρτάται επίσης σε εµφανή θέ-
ση στην οικεία Διεύθυνση Δασών, στο οικείο Δασαρχείο
και στα δηµοτικά ή τοπικά ή διαµερισµατικά καταστήµα-
τα των οικείων πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α., µε µέριµνα των α-
ντίστοιχων ως άνω υπηρεσιών και να δηµοσιεύεται µε
µέριµνα και δαπάνες της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών
σε δύο εφηµερίδες του νοµού ή της Περιφέρειας. Για
τους ίδιους λόγους ενηµέρωσης δύναται ο αναρτηµένος
δασικός χάρτης και η σχετική ανακοίνωση και πρόσκλη-
ση να δηµοσιοποιείται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης.

5. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτηµένου δασικού χάρ-
τη αποστέλλεται, επίσης, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην
οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας.

6. Στα αναρτηµένα στοιχεία περιλαµβάνεται και ο ι-
στορικός ορθοφωτοχάρτης που απεικονίζει τα πολύγω-
να των δασικών εν γένει εκτάσεων που προσδιορίστη-
καν από τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων
αεροφωτογραφιών.»
Γ. Το άρθρο 15 του ν.3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 15
Δικαίωµα Αντιρρήσεων

1. Κατά του περιεχοµένου τού δασικού χάρτη που α-
ναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την η-
µεροµηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρ-
ρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος
νόµου. Η προθεσµία αυτή παρεκτείνεται για είκοσι (20)
ηµέρες για όσους κατοικούν µόνιµα ή διαµένουν στην
αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλ-
λεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέ-
λος, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 τού παρό-
ντος.

2. Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον α-
ναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και
βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, µπορούν να υποβά-
λουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δηµόσιο και οι οικείοι
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, εφόσον επικαλού-
νται για τη θεµελίωση του εννόµου συµφέροντος τους ε-
µπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα στις ανωτέρω εκτά-
σεις.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά τής παράλειψης να περιλη-

φθεί στο δασικό χάρτη ορισµένη δασικού χαρακτήρα ή
χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση µπορεί
να υποβάλει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και, ιδίως,
το Ελληνικό Δηµόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθµού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκτα-
ση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νοµικά πρό-
σωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των
οποίων περιλαµβάνεται η προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος.

3. Στις αντιρρήσεις αναγράφονται, επί ποινή απαραδέ-
κτου οι γεωγραφικές συντεταµένες των κορυφών του
πολυγώνου που περικλείει την έκταση που αφορά η αµ-
φισβήτηση του χαρακτήρα ή της µορφής, σύµφωνα µε
τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, Στην περίπτωση που ο

δασικός χάρτης αφορά περιοχή στην οποία έχει περαιω-
θεί η κτηµατογράφηση και λειτουργεί κτηµατολόγιο, υ-
ποβάλλεται, κτηµατολογικό απόσπασµα ακινήτου, που
εκδίδεται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και επί του οποίου απει-
κονίζεται η έκταση της οποίας αµφισβητείται ο χαρακτή-
ρας.

4. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφο-
ρούν αποκλειστικά και µόνο την αµφισβήτηση του χαρα-
κτήρα ή της µορφής των εµφανιζόµενων στον δασικό
χάρτη εκτάσεων. 

5. Ο ενδιαφερόµενος δηλώνει µε τις αντιρρήσεις του,
αν επιθυµεί να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύµβουλο, κα-
τά την εξέτασή τους.»
Δ. Το άρθρο 16 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 16

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρµα,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην πρόσκληση υποβο-
λής αντιρρήσεων, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης
δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 11
του άρθρου 13 του παρόντος. Με την ολοκλήρωση της η-
λεκτρονικής κατάθεσης, χορηγείται αριθµός πρωτοκόλ-
λου. 
Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερό-

µενος, στα οποία περιλαµβάνονται και αυτά που αποδει-
κνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννοµο
συµφέρον του, αποστέλλονται, εντός της προθεσµίας υ-
ποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη µορφή, στο Σηµείο Υ-
ποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, σύµφω-
να µε όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής
των αντιρρήσεων. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται
υποχρεωτικά το όνοµα του ενδιαφερόµενου και ο αριθ-
µός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.»
Ε. Το άρθρο 17 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 17
Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών

1. Εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων η αρµόδια Διεύθυν-
ση Δασών ή σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου
4 του άρθρου 13 η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. επεξεργάζεται τα στοι-
χεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνει στον δασικό χάρ-
τη µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση τις
εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.
Στην περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 13 όταν η επεξεργασία γίνεται από την Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε., ο δασικός χάρτης, εντός της ως άνω προθεσµίας,
αποστέλλεται µαζί µε τις αντιρρήσεις στην αρµόδια Δι-
εύθυνση Δασών για τον έλεγχο της ορθής αποτύπωσης.

2. Ο δασικός χάρτης µε αποτυπωµένες τις εκτάσεις,
για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, θεωρείται α-
πό την οικεία Διεύθυνση Δασών εντός προθεσµίας σαρά-
ντα πέντε ηµερών (45) από τη λήξη της προθεσµίας υπο-
βολής αντιρρήσεων. Σε περίπτωση εφαρµογής της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 13η ανωτέρω θεώρηση γίνεται ε-
ντός είκοσι (20) ηµερών από την διαβίβαση στη Διεύθυν-
ση Δασών του δασικού χάρτη και των επεξεργασµένων
από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στοιχείων των αντιρρήσεων.
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3. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που απαιτούνται διορ-
θώσεις στις εκτάσεις που αποτυπώθηκαν σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, αυτές υποδεικνύονται από την οικεία
Διεύθυνση Δασών µε σχετική έκθεση εντός της προθε-
σµίας της προηγούµενης παραγράφου και ο χάρτης θεω-
ρείται, µε τον ίδιο τρόπο, το αργότερο µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από την επανυποβολή του σε αυτή. Η επα-
νυποβολή γίνεται το αργότερο σε χρονικό διάστηµα εί-
κοσι (20) ηµερών από τη γνωστοποίηση των διορθώσεων
της Διεύθυνσης Δασών.

4. Ο δασικός χάρτης, µετά την ανωτέρω θεώρησή του,
κυρώνεται ως προς τα τµήµατά του µε πράσινο περί-
γραµµα και πράσινη διαγράµµιση, µε απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης που εκδίδεται ε-
ντός δέκα (10) ηµερών από την περιέλευσή του σε αυ-
τόν.

5. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης δηµοσιεύεται αµέσως
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη α-
ποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για
όλα τα τµήµατα που αποτυπώνονται σε αυτόν µε πράσι-
νο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση, τα οποία απο-
τελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2,
3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί
των ανωτέρω εκτάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις της
δασικής νοµοθεσίας, µε την επιφύλαξη των προβλεπο�έ-
νων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς
τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις ε-
κτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παρα-
γράφου.

6. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης τηρείται στον ειδικό
δικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 από
την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης και αντίγραφό του αποστέλλεται στην αρµόδια υ-
πηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστα-
σίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε..

7. Ο δασικός χάρτης των προηγούµενων παραγράφων
έχει, ως προς τα τµήµατα για τα οποία ασκήθηκαν αντιρ-
ρήσεις, προσωρινή ισχύ έως τη δηµοσίευση της κατά το
άρθρο 19 του παρόντος απόφασης κύρωσης του Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κρί-
νει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, λαµβάνοντας υπό-
ψη τα κτηµατολογικά διαγράµµατα και τους κτηµατολο-
γικούς πίνακες, που έχουν προκύψει µετά την αναµόρ-
φωσή τους κατά το άρθρο 11 του ν. 2308/1995 όπως ι-
σχύει, ότι ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύµφωνα µε
την ανωτέρω παράγραφο 4, εµπεριέχει σφάλµατα ως
προς την αποτύπωση της θέσης και των ορίων των τµη-
µάτων του, µπορεί να ζητεί την εξέταση των περιπτώσε-
ων αυτών από τις ΕΠ.Ε.Α. του άρθρου 18, οι οποίες και
αποφαίνονται, λαµβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδοµέ-
να. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική
πράξη λήξης της θητείας των µελών των ΕΠ.Ε.Α., µε
πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης δύνα-
ται να συγκροτηθούν εκ νέου προκειµένου να εξετάσουν
τις περιπτώσεις αυτές.»
ΣΤ. Το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 18

1. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τριµελείς Επιτρο-
πές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) που συγκροτού-

νται για τον σκοπό αυτόν, µε απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην έδρα της οικείας Διεύ-
θυνσης Δασών, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική έδρα
µε την απόφαση συγκρότησης. Στην ίδια Περιφερειακή
Ενότητα µπορεί να συγκροτούνται και να λειτουργούν
ταυτόχρονα περισσότερες από µία ΕΠ.Ε.Α..
Οι ΕΠ.Ε.Α. αποτελούνται από: α) έναν (1) δασολόγο

ως Πρόεδρο, υπάλληλο µε βαθµό Α΄ του Δηµοσίου ή νο-
µικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή φορέα
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετεί-
ται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄
65), β) ένα (1) δασολόγο ή δασοπόνο ή γεωπόνο Π.Ε. ή
Τ.Ε. ή τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε., υπάλληλο του Δηµοσίου ή
Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και γ)
ένα (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ΄ εφέταις υποδεικνυό-
µενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγο-
ρικό σύλλογο της Επικράτειας, µε τους αναπληρωτές
τους, ως µέλη.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Γραµµα-

τέας της ΕΠ.Ε.Α. µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι µπο-
ρεί να είναι υπάλληλοι της οικείας Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης.
Η θητεία των µελών των ΕΠ.Ε.Α. λήγει µε την ολοκλή-

ρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέ-
ντος δασικού χάρτη. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκ-
δίδει ο Συντονιστής Αποκεντρω�ένης Διοίκησης.
Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οι-

κεία δηµοτικά καταστήµατα και τις αρµόδιες Διευθύν-
σεις δασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν, µε
µνεία των υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρία-
ση.

2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται στην ΕΠ.Ε.Α. προς εξέ-
ταση µαζί µε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του ενδιαφε-
ρόµενου και σχετικό υπόµνηµα που συντάσσεται µε ευ-
θύνη του φορέα που διενεργεί την ανάρτηση και συνο-
δεύει τον φάκελο που υποβάλλεται σε αυτή.
Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τις αντιρρή-

σεις εφαρµόζοντας τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις
λαµβάνοντας υπόψη κατ’ ελάχιστον: α) τον αναρτηθέντα
δασικό χάρτη, β) τα στοιχεία που προσκοµίζονται από
τον ενδιαφερόµενο που υπέβαλε τις αντιρρήσεις, γ) τα
υποµνήµατα που περιέχονται στους φακέλους των α-
ντιρρήσεων, δ) τις πληροφορίες µε την µορφή υποµνή-
µατος που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν η Διεύ-
θυνση Δασών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της
δασικής νοµοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών
χαρτών ε) τα στοιχεία του Εθνικού Κτηµατολογίου ή ε-
φόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, της κτηµατογράφησης.
Η ΕΠ.Ε.Α. µπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, να διενεργεί

αυτοψίες, να ζητεί επιπλέον στοιχεία από την οικεία δα-
σική υπηρεσία και την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., καθώς και να καλεί
στις συνεδριάσεις της το ειδικό τεχνικό-επιστηµονικό
προσωπικό τού Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών,
στην αρµοδιότητα των οποίων υπάγεται η έκταση, για
παροχή διευκρινίσεων. Η ΕΠ.Ε.Α. διά του γραµµατέα
της, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνεδρίαση
της Επιτροπής, καλεί µε κάθε πρόσφορο µέσο τους εν-
διαφερόµενους να παρασταθούν στην εκδίκαση της α-
ντίρρησής τους.
Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται για τις αντιρρήσεις εντός προ-

θεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την διαβίβαση σε αυ-
τήν των αντιρρήσεων. Η προθεσµία αυτή δύναται να πα-
ραταθεί έως δύο (2) µήνες το ανώτερο µε απόφαση του
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Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης ύστερα από
σχετικό αίτηµα του Προέδρου της.
Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηµα εκπροσώπησης του εν-

διαφεροµένου από τεχνικό σύµβουλο, αυτός ειδοποιεί-
ται από το γραµµατέα της Επιτροπής για να προσέλθει
και να διατυπώσει τις απόψεις του.
Εφόσον ο δασικός χάρτης δεν έχει κυρωθεί ολικώς κα-

τά την παράγραφο 2 του άρθρου 19, στις περιπτώσεις
που διαπιστώνεται από την ΕΠ.Ε.Α. ότι στο δασικό χάρ-
τη που αναρτήθηκε παραλήφθηκαν να απεικονιστούν σε
αυτόν ισχύουσες διοικητικές πράξεις, που οφείλονταν
να είναι αποτυπωµένες σε αυτόν, τα σχετικά στοιχεία
των διοικητικών πράξεων µετά του σχετικού κατά τα α-
νωτέρω υποµνήµατος προωθούνται από την αρµόδια Δι-
εύθυνση Δασών ή στην περίπτωση εφαρµογής της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 13 από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στην
ΕΠ.Ε.Α. προς έκδοση σχετικής απόφασης.
Τυχόν αντιρρήσεις που υποβάλλονται µε το ανωτέρω

αιτιολογικό εξαιρούνται της καταβολής τέλους.
3. Για την επίλυση νοµικών και τεχνικών ζητηµάτων

µείζονος σηµασίας που ανακύπτουν κατά το στάδιο της
εξέτασης των αντιρρήσεων, η ΕΠ.Ε.Α. µπορεί να ζητεί
γνωµοδότηση από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή
το Τεχνικό Συµβούλιο Δασών, αντίστοιχα. Το αίτη�α δια-
βιβάζεται από την ΕΠ.Ε.Α., µέσω του Συντονιστή Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ο οποίος το υποβάλλει στο Νοµικό Συµβού-
λιο του Κράτους ή στο Τεχνικό Συµβούλιο Δασών. Η
γνώµη των ανωτέρω οργάνων διατυπώνεται κατά προτε-
ραιότητα και η αποδοχή της από τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για
τη διοίκηση. Με µέριµνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάθε
γνω�οδότηση που εκδίδεται κατά τις διατάξεις τού πα-
ρόντος άρθρου, κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Δασών
όλων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, προς ενηµέρω-
ση των ΕΠ.Ε.Α. της περιφέρειάς τους.

4. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζο-
νται θέµατα ιδιοκτησίας, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δι-
καιώµατα του δηµοσίου ή ιδιωτών.

5. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρή-
σεων αναρτάται στον ειδικό δικτυακό τόπο της παραγρά-
φου 11 του άρθρου 13 του παρόντος, συνοπτικός κατά-
λογος µε τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί του συνόλου
των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος
δασικού χάρτη, ο οποίος αναφέρει τουλάχιστον τον α-
ριθ�ό πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων και το αποτέλε-
σµα της απόφασης της Επιτροπής. Ο κατάλογος παρα�έ-
νει αναρτη�ένος στο διαδίκτυο για χρονικό διάστηµα έξι
(6) µηνών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα τής Κυ-
βερνήσεως της απόφασης κύρωσης που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 19.

6. Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις
τού Κώδικα διοικητικής διαδικασίας που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο τού ν. 2690/1999 (Α΄45). Σε περίπτωση κω-
λύµατος ή αδικαιολόγητης απουσίας µέλους από τις ερ-
γασίες της ΕΠ.Ε.Α. επί τρεις τουλάχιστον συνεδριάσεις,
ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης διοίκησης µπορεί να το
αντικαθιστά, χωρίς άλλη διατύπωση.»
Ζ. Το άρθρο 19 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 19

1. Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκη-

θεισών αντιρρήσεων, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 17, συµπλη-
ρώνεται και διορθώνεται από την οικεία Διεύθυνση Δα-
σών ή σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4 του
άρθρου 13 από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., για τις εκτάσεις για τις
οποίες έγιναν δεκτές αντιρρήσεις, το αργότερο εντός
δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση της εξέτασης του
συνόλου των αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α..
Οµοίως, ο δασικός χάρτης διορθώνεται και συ�πληρώ-

νεται και για το κυρωµένο τµήµα  του, µε βάση τις απο-
φάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί αντιρρήσεων που εξετάστηκαν,
αν κατά την κρίση της Επιτροπής ε�φιλοχώρησε πλάνη
της Διοίκησης σχετικά µε την αποτύπωση της θέσης ή
των ορίων τµηµάτων του.
Η οικεία Διεύθυνση Δασών θεωρεί τον χάρτη εντός

της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παρούσης πα-
ραγράφου. Σε περίπτωση συµπλήρωσης και διόρθωσης
του δασικού χάρτη µε ευθύνη της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η ανωτέ-
ρω θεώρηση διενεργείται από την Διεύθυνση Δασών ε-
ντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτή
από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. του συµπληρωµένου και διορθωµέ-
νου χάρτη.
Στην περίπτωση που κατά τις ανωτέρω διορθώσεις και

συµπληρώσεις του δασικού χάρτη διαπιστωθούν σφάλ-
µατα, αυτά υποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Δασών µε
σχετική έκθεση και η θεώρηση ολοκληρώνεται σε προθε-
σµία δέκα (10) ηµερών από την επανυποβολή του. Η ε-
πανυποβολή τού διορθωµένου χάρτη πραγµατοποείται
εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της
ανωτέρω έκθεσης.

2. Ο κατά τα ανωτέρω θεωρη�ένος δασικός χάρτης, υ-
ποβάλλεται από τη Διεύθυνση Δασών στον Συντονιστή
Αποκεντρωµένης Διοίκησης και κυρώνεται στο σύνολό
του, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την περιέλευσή του
σε αυτόν, µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του, ο κυρωµένος
δασικός χάρτης καθίσταται στο σύνολό του οριστικός
και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δι-
καστική αρχή για τα τµήµατα που αποτελούν δασικές εν
γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρ-
θρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί των ανωτέρω ε-
κτάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις τής δασικής νοµοθε-
σίας, µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στην παρά-
γραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδι-
κές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περι-
πτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.

4. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης τηρείται στον ειδικό
δικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 από
την οικεία Διεύθυνση Δασών τής Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης. Αντίγραφα του κυρωµένου δασικού χάρτη σε ψη-
φιακή διανυσµατική µορφή αποστέλλονται αµελλητί
στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυ-
ξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος στην
οποία τηρείται κεντρική βάση δεδοµένων δασικών χαρ-
τών. Επίσης, αντίγραφα σε ψηφιακή διανυσµατική µορφή
αποστέλλονται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.. 
Μέσω του ειδικού δικτυακού τόπου της παραγράφου

11 του άρθρου 13, παρέχεται σε κάθε δηµόσια αρχή η
δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του κυρωµένου δασι-
κού χάρτη για την επίτευξη της αποστολής και των στό-
χων της.

5. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επι-
τρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά
του κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο
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Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την παρά-
λειψη να περιληφθεί σε αυτόν ορισµένη δασική εν γένει
έκταση.
Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφα-

σης, αν η πληµµέλεια για την οποία έγινε δεκτή η αίτηση
ακυρώσεως ανάγεται στο στάδιο της διαδικασίας των α-
ντιρρήσεων, η υπόθεση παραπέµπεται στην ΕΠ.Ε.Α., ε-
φόσον αυτή υφίσταται, άλλως στο Τεχνικό Συµβούλιο
Δασών, το οποίο επιλαµβάνεται, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, µέ-
σα σε τρεις (3) µήνες.»
Η. Το άρθρο 20 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 20

1. Μετά τη µερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη,
δεν επιτρέπεται αναµόρφωσή του, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 5 άρθρου 19 του παρό-
ντος.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναµόρφωση του κυρω-

µένου δασικού χάρτη µε την προσθήκη ή διαγραφή των
εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται
στο δασικό νόµο, σύµφωνα  µε πράξεις των αρµοδίων
οργάνων, που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή της δασικής νο-
µοθεσίας ή µε δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί
των πράξεων αυτών, καθώς και µε δικαστικές αποφάσεις
επί τού ιδιοκτησιακού ζητήµατος των εκτάσεων των πε-
ριπτώσεων 5α΄ και 5β΄ του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ό-
πως ισχύει, είτε µε διοικητικές πράξεις που έπρεπε να
συ�περιληφθούν στο δασικό χάρτη ή εσφαλµένα αποτυ-
πώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται
σε αυτόν.
Για τις εκτάσεις του δασικού χάρτη, που προστίθενται

σύµφωνα µε τα ανωτέρω και δεν υπάγονταν στο δασικό
νό�ο κατά το χρόνο κύρωσης αυτού, δεν διεκδικούνται
δικαιώ�ατα από το Ελληνικό Δηµόσιο κατά τις διατάξεις
της δασικής νοµοθεσίας.
Η αναµόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται µε από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, που
εκδίδεται ιεραρχικά µετά από εισήγηση της οικείας Διεύ-
θυνσης  Δασών και έγκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Προστασίας�Δασών και Αγροπεριβάλλο-
ντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, για τις εκτά-
σεις που σύµφωνα µε αυτόν δεν διέπονται από τις διατά-
ξεις τής δασικής νοµοθεσίας, δεν προβάλλονται δικαι-
ώ�ατα από το Ελληνικό Δηµόσιο.

3. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, η οικεία Διεύ-
θυνση Δασών προβαίνει σε κατάρτιση και τήρηση δασο-
λογίου για τις δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγρά-
φων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 998/1979 που αποτυπώνονται
σε αυτόν, κατά τα ειδικότερον προβλεπό�ενα στις διατά-
ξεις τού άρθρου 3 του ν. 3208/2003, όπως ισχύει. Σε πε-
ρίπτωση αναµόρφωσης του δασικού χάρτη, κατ’ εφαρµο-
γή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το δασολό-
γιο ενηµερώνεται ανάλογα.

4. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε µεταβί-
βαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε µεταβολή των
εµπραγµάτων δικαιωµάτων στις δασικές εν γένει εκτά-
σεις της παραγράφου 1 άρθρου 13 του παρόντος, που
περιλαµβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν
δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό του οικείου
κτηµατολογικού γραφείου ή, αν η περιοχή δεν έχει κτη-
µατογραφηθεί, της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας Δι-

εύθυνσης Δασών, µε το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτή-
ρας της έκτασης. 
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ει-

δικό τέλος υπέρ του εκδότη του πιστοποιητικού, του ο-
ποίου το ύψος, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης και η
διάθεση καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 22 του παρόντος.

5. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συµβολαιογράφοι,
που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περι-
λα�βάνονται στον κυρωµένο δασικό χάρτη, υποχρεού-
νται να επισυνάπτουν τα πιστοποιητικά τής προηγουµέ-
νης παραγράφου και να µνηµονεύουν το περιεχόµενό
τους.
Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η µετεγγραφή των πρά-

ξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηµατολο-
γικά γραφεία, αν δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση αυτή.»
Θ. Το άρθρο 21 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 21
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, κατόπιν κοινής εισήγησης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπερι-
βάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και της εταιρείας Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., καθορίζονται:
α. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση, συ-

µπλήρωση, διόρθωση, αναµόρφωση και τήρηση των δα-
σικών χαρτών, οι τεχνικές προδιαγραφές για την παρα-
γωγή και τον τρόπο εφοδιασµού των δασικών υπηρε-
σιών µε το αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό, ο
καθορισµός των κλιµάκων της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 13, ο τρόπος φωτοερ�ηνείας και χρησιµοποίησης
των φωτοερµηνευτικών στοιχείων, ο τρόπος καθαρισµού
των περιµέτρων των δασικών εν γένει εκτάσεων, τα πα-
ραδεκτά όρια για τον υπολογισµό των συντεταγµένων
των κορυφών τους και τον υπολογισµό των εµβαδών
τους, ο τρόπος κωδικοποίησης του αεροφωτογραφικού
και χαρτογραφικού υλικού και των δασικών χαρτών, η α-
ναγκαία διαδικασία για τον καθορισµό των περιµέτρων
ευθυγράµµ�ισης των ορίων των δασικών εν γένει εκτά-
σεων, τα στοιχεία τής δασικής υπηρεσίας που µπορούν
να λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση, o προσδιο-
ρισ�ός και ο τρόπος διόρθωσης των πρόδηλων σφαλµά-
των, κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την κατά το άρθρο 13
κατάρτιση και τήρηση των δασικών χαρτών, την ανάθεση
των σχετικών εργασιών σε τρίτους, την εκτέλεση και
την παραλαβή τους και ο τρόπος συνδροµής του µελετη-
τή από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης, κατά τη σύµβαση ανάθεσης των εργα-
σιών κατάρτισης του δασικού χάρτη.
β. Θέµατα σχετικά µε την διαδικασία ανάρτησης και

δηµοσιοποίησης των δασικών χαρτών που προβλέπεται
στο άρθρο 14, καθώς και θέµατα που αφορούν τον τρόπο
ενηµέρωσης και πρόσκλησης των ενδιαφεροµένων προς
υποβολή αντιρρήσεων.
γ. Θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση, στελέχωση και

λειτουργία του προσωρινού Σηµείου Υποστήριξης Ανάρ-
τησης του Δασικού Χάρτη, τη σύνταξη, υποβολή, παρα-
λαβή, καταχώριση και επεξεργασία των αντιρρήσεων και
των συνοδευτικών τους στοιχείων, το περιεχόµενο της
ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής αντιρρήσεων, το περιε-
χόµενο κάθε εντύπου που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανά-
γκες εφαρµογής του νόµου αυτού, τον τρόπο προσδιο-
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ρισ�ού των συντεταγµένων των κορυφών των πολυγώ-
νων για τις εκτάσεις των οποίων αµφισβητείται ο χαρα-
κτήρας, τον τρόπο και τη διαδικασία ψηφιοποίησης των
στοιχείων των αντιρρήσεων που προβλέπονται στο άρ-
θρο 14 του ν. 998/1979 και εκκρεµούν κατά το χρόνο α-
νάρτησης ενώπιον των Επιτροπών της παραγράφου 1
του άρθρου 10 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει, τον τρόπο
παροχής γενικότερων οδηγιών και διευκρινίσεων για την
υποβολή αντιρρήσεων και τη διαδικασία διόρθωσης των
πρόδηλων σφαλµάτων τους, τον τρόπο τεκ�ηρίωσης των
αντιρρήσεων αυτών, καθώς και την ανάθεση σε τρίτους
βοηθητικών εργασιών καταχώρισης, επεξεργασίας και
προετοιµασίας της εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 15 έως 18 του παρόντος, καθώς και
κάθε άλλο θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα
σχετικά µε την ηλεκτρονική ανάρτηση και υποβολή α-
ντιρρήσεων.
δ. Ειδικά θέµατα που αφορούν τη διαδικασία κατάρτι-

σης, διόρθωσης, συµπλήρωσης και αναµόρφωσης των
δασικών χαρτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
13, 17, 19 και 20 του παρόντος.
ε. Θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση, τη λειτουργία

των ΕΠ.Ε.Α., την οργάνωση της διαδικασίας εξέτασης
των αντιρρήσεων, την επιστηµονική, τεχνική, διοικητική
και νοµική υποστήριξη των ΕΠ.Ε.Α. στο έργο τους και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
στ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύ-

πωσης στο δασικό χάρτη των στοιχείων του άρθρου 23
του παρόντος και των διανοµών τού πρώην Υπουργείου
Γεωργίας.
ζ. Ο τύπος και το περιεχόµενο των πιστοποιητικών και

βεβαιώσεων για τον δασικό εν γένει χαρακτήρα των ε-
κτάσεων, που εκδίδονται σύ�φωνα �ε την παράγραφο 4
του άρθρου 20.
η. Τα τιµολόγια υπολογισµού προεκτιµώµενων αµοι-

βών για τις εργασίες κατάρτισης και τις λοιπές εργασίες
έως την κύρωση των δασικών χαρτών.
θ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικότερα θέµατα

για την ταυτοποίηση των οριογραµµών του δασικού χάρ-
τη µε τα όρια των διαγραµµάτων της κτηµατογράφησης,
κατά τα προβλεπόµενα στην διάταξη της παρ. 3 του άρ-
θρου 2β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει.
ι. Οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και κάθε θέµα

σχετικά µε την διόρθωση και προσαρµογή των καταρτι-
σθέντων βάσει του ν. 248/1976 κτηµατικών χαρτών στις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερον
προβλεπό�ενα στη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 28
του ν. 2664/1998, όπως ισχύει.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία του δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών
χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 11
του άρθρου 13, τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας
του καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών της ηλε-
κτρονικής φόρµας υποβολής αντιρρήσεων που προβλέ-
πεται στο άρθρο 16.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται
ο τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων δαπανών για την
κατάρτιση, την ανάρτηση, τις διορθώσεις και τις συµπλη-
ρώσεις των δασικών χαρτών, για τις βοηθητικές εργα-
σίες καταχώρισης και προετοιµασίας τής εξέτασης των
αντιρρήσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουρ-

γού, ρυθµίζονται, πλην των ζητηµάτων που καλύπτονται
µε τις προβλεπόµενες σε προηγούµενες διατάξεις του
παρόντος νόµου ειδικές νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις,
κάθε άλλο ζήτηµα εφαρµογής αυτού του νόµου, τεχνι-
κού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.»
Ι. Το άρθρο 22 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 22
Τέλη

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος και ο
τρόπος καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών
για την έκδοση των εγγράφων που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 20, το ύψος των οποίων δεν ε-
ξαρτάται από το εµβαδόν του ακινήτου στο οποίο αφο-
ρά.

2. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος και ο τρό-
πος καταβολής και είσπραξης του ειδικού τέλους άσκη-
σης των αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15.
Το τέλος µπορεί να κλιµακώνεται ανάλογα µε το εµβα-
δόν τής έκτασης που αφορά η αντίρρηση και �πορεί να
µειώνεται µε βάση ειδικούς συντελεστές, ανάλογα µε
τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων και των συναφών
αποδεικτικών στοιχείων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις ε-

ξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού τέ-
λους άσκησης αντίρρησης.

3. Το ειδικό τέλος της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου κατατίθεται σε λογαριασµό της εταιρείας
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., που τηρείται σε οποιοδήποτε νοµίµως λει-
τουργούν πιστωτικό ίδρυµα της ηµεδαπής, κατά τα ειδι-
κώς οριζόµενα στη σχετική απόφαση. 
Τα ποσά από την είσπραξη του ανωτέρω τέλους εγ-

γράφονται στον προϋπολογισµό της εταιρείας, σε ειδικό
κωδικό και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη της
δαπάνης κατάρτισης έως και κύρωσης των δασικών χαρ-
τών, σε όποιον φορέα εκτελεί τις εργασίες των άρθρων
13-19. 
Εφόσον τα ποσά αυτά δεν επαρκούν, επιτρέπεται να

χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτόν πόροι του Ειδικού
Φορέα Δασών, από αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο
8 παρ. 3 του ν. 3208/2003.
Μετά την ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρ-

τών τυχόν διαθέσιµο υπόλοιπο του τέλους διατίθεται για
τους λοιπούς σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών.

4. Τα τέλη που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και
2 µπορούν να αναπροσαρµόζονται �ε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας.

5. Οι δαπάνες κατάρτισης, διόρθωσης και συµπλήρω-
σης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την
κύρωση των δασικών χαρτών µπορεί να καλύπτονται και
από το τέλος κτηµατογράφησης της παρ. 10 του άρθρου
2 του ν. 2308/1995.»
ΙΑ. Το άρθρο 23 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:

«Άρθρο 23

1. Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. παρέχει εντός δύο (2) µηνών στους
Ο.Τ.Α., µέσω διαδικτυακής εφαρµογής, δυνατότητα πρό-
σβασης στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησι-
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µοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών.
2. Οι υπηρεσίες δόµησης µε χρήση διαδικτυακής ε-

φαρµογής, εφαρµόζουν επί των υποβάθρων της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την παροχή της
πρόσβασης της ως άνω παραγράφου, τα κάτωθι:
α) Με πορτοκαλί χρώµα τα όρια των οικισµών, όπως τα

όρια αυτά έχουν εγκριθεί µε πράξεις της Διοίκησης, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της
21.11-1.12.1979 (Δ΄693), της 2.3-13.3.1981 (Δ΄138) ή
της 24.4-3.5.1985 (Δ΄181), καθώς και τα όρια των εγκε-
κριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµικών σχε-
δίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρµοστεί στο έδα-
φος

β) Με κίτρινο χρώµα τα όρια των οικισµών που έχουν
οριοθετηθεί µε άλλες διατάξεις πέραν των αναφεροµέ-
νων στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, τα
όρια εκείνων για τους οποίους έχει ορισθεί �όνο ακτίνα
�ε βάση το άρθρο 4 παράγραφος β΄ του προεδρικού δια-
τάγµατος της 24.4.-3.5.1985 (Δ΄181), τα περιγράµµατα
των νοµίµως υφιστάµενων οικισµών, προ του έτους
1923, για τους οποίους δεν έχει καθοριστεί όριο καθ’ οι-
ονδήποτε τρόπο, πλην όµως είναι συγκροτηµένοι οικι-
σµοί, τα όρια των πολεοδοµικών µελετών και σχεδίων
πόλεως που εκπονούνται για τις περιοχές αρµοδιότητάς
τους, καθώς και τα υπό καθορισµό όρια οικισµών µε βά-
ση το προεδρικό διάταγµα  24.4-3.5.1985 (Δ΄181) που
δεν έχουν ακόµα εγκριθεί. 
Τα όρια και περιγράµµατα των περιοχών της περίπτω-

σης β΄ της παρούσας παραγράφου, εφαρµοσµένα και
θεωρηµένα από την αρµόδια υπηρεσία δόµησης επί των
χαρτογραφικών υποβάθρων, εντός της προθεσµίας του
πρώτου εδαφίου της παρούσας, διαβιβάζονται στην
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει αµελλητί στην οι-
κεία Διεύθυνση Δασών, προκειµένου να εφαρµοστούν οι
διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόµου.
Σε περίπτωση παρέλευσης άκαρπης της προθεσµίας

των τεσσάρων (4) µηνών του πρώτου εδαφίου της πα-
ρούσας παραγράφου τα όρια και περιγράµµατα των πε-
ριοχών περιπτώσεων α΄ και β΄ αποτυπώνονται στον υπό
κατάρτιση δασικό χάρτη από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σε διάστη-
µα δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει η ί-
δια συλλέξει στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηµατογρά-
φησης.

3. Για τις περιοχές που περικλείονται εντός των ορίων
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου, δεν καταρτίζεται δασικός χάρτης, πλην όµως ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, επί
των εντός των ως άνω περιοχών πάρκων και αλσών, ως
προς την προστασία αυτών.
Για τις περιοχές που περικλείονται εντός των ορίων

της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου, δεν αναρτάται δασικός χάρτης κατά το άρθρο 14
του παρόντος νόµου, αλλά εφαρµόζονται τα προβλεπό-
µενα στο επόµενο άρθρο 24.

4. Το περίγραµµα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν
υπάγονται στις κατηγορίες α΄ και β΄ της παραγράφου 2
αποτυπώνονται µε ιώδες χρώµα. Με απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα εκδοθεί
εντός µηνός θα καθοριστούν τα κριτήρια προσδιορισµού
της οικιστικής πύκνωσης για τις ανάγκες εφαρµογής της
παρούσας. Εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της ως
άνω Υπουργικής Απόφασης οι τεχνικές υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α αποτυπώνουν µε ιώδες χρώµα το περίγραµµα των
οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγο-

ρίες α΄ και β΄ της παραγράφου 2. Στις περιοχές που υφί-
σταται θεωρηµένος δασικός χάρτης η ως άνω εξάµηνη
προθεσµία περιορίζεται στους δύο (2) µήνες. 
Τα περιγράµµατα των οικιστικών πυκνώσεων της πα-

ρούσας παραγράφου διαβιβάζονται εντός της ως άνω
προθεσµίας, στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει
αµελλητί στην Διεύθυνση Δασών για να εξαιρεθούν από
την ανάρτηση στο δασικό χάρτη κατά το άρθρο 14 του
παρόντος νόµου και στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλο-
ντική και πολεοδοµική τους διαχείριση.»
ΙΒ. Το άρθρο 24 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 24

1. Η οικεία Διεύθυνση Δασών, σε διάστηµα πέντε (5)
µηνών από την παραλαβή των υποβάθρων, στα οποία α-
πεικονίζονται οι περιοχές της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, υποχρεούται να
επισηµάνει εγγράφως, τις περιπτώσεις τυχόν περιέλευ-
σης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων στα όρια των ως άνω
περιοχών και να εντοπίσει τις εκτάσεις αυτές επί των ως
άνω υποβάθρων, µη νοουµένων ως τέτοιων των εκτάσε-
ων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’
289), όπως ισχύει.
Για τις εκτάσεις αυτές δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις

των άρθρων 15 έως και 17 του παρόντος νόµου, αλλά α-
κολουθείται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αντιρ-
ρήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Κατά το ανωτέρω διάστηµα των πέντε (5) µηνών, η έκ-

δοση νέων οικοδοµικών αδειών, ή αδειών επέκτασης, σε
εκτάσεις κείµενες εντός των ως άνω περιοχών, επιτρέ-
πεται µόνο αν βεβαιώνεται από το αρµόδιο Δασαρχείο ό-
τι ο χαρακτήρας τους δεν είναι δασικός.

2. Για τις περιοχές εκείνες στις οποίες έχουν συµπερι-
ληφθεί δασικού χαρακτήρα εκτάσεις µε απόφαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένη Διοίκησης, συ-
γκροτείται µία ή περισσότερες επιτροπές, αποτελούµε-
νη έκαστη από
α) έναν δασολόγο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοί-

κησης, ως Πρόεδρο, 
β) έναν δασολόγο εκπρόσωπο της Δασικής Υπηρεσίας

της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
γ) έναν µηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Δόµησης

(ΥΔ�ΟΜ),
δ) έναν µηχανικό-εκπρόσωπο του οικείου Ο.Τ.Α. και
ε) έναν δικηγόρο οριζόµενο από τον οικείο δικηγορικό

σύλλογο.
3. Έργο της Επιτροπής, για τις περιοχές της περίπτω-

σης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος,
που υποδείχτηκαν ως κατ’ αρχάς δασικές κατά την παρά-
γραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι η εντός οκτώ (8)
µηνών (µε δυνατότητα περαιτέρω παράτασης τεσσάρων
(4) µηνών) από τη συγκρότηση τους, εξέταση και ο έλεγ-
χος µετά από αυτοψία, όπου απαιτείται, όλων των δεδο-
µένων και η σύνταξη έκθεσης, όπου καταγράφονται τεκ-
µηριωµένα:
α) οι υφιστάµενες χρήσεις γης, 
β) ο χρόνος µεταβολής της δασικής µορφής, 
γ) η ύπαρξη διοικητικής πράξης που δεν έχει ανακλη-

θεί ή ακυρωθεί δυνάµει της οποίας επήλθε µεταβολή της
δασικής µορφής,
δ) η κτήση εµπραγµάτων δικαιωµάτων από επαχθή αι-

τία.
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Η έκθεση δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο
του οικείου Ο.Τ.Α. επί δύο (2) µήνες, εντός των οποίων
είναι δυνατή η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχο-
µένου της εκ µέρους των ενδιαφεροµένων, από κοινού ή
χωριστά, στον οικείο Ο.Τ.Α.. Οι αντιρρήσεις διαβιβάζο-
νται στις ΕΠ.Ε.Α. του οικείου δασικού χάρτη του άρθρου
18 του παρόντος νόµου �ε µέριµνα του οικείου Ο.Τ.Α.,
και κρίνονται από αυτές εντός προθεσµίας δύο (2) µη-
νών, η οποία άρχεται από τη δηµοσίευση στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης
της επόµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πρά-

ξη λήξης της θητείας των �ελών των ΕΠ.Ε.Α., µε πράξη
τού Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, δύναται να
συγκροτηθούν εκ νέου προκειµένου να εξετάσουν τις
περιπτώσεις αυτές.

4. Αντίγραφα των εκθέσεων της παραγράφου 3 απο-
στέλλονται αµέσως µετά την κατάρτιση τους στη Γενική
Διεύθυνση Πολεοδοµίας και στη Γενική Διεύθυνση Ανά-
πτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειµέ-
νης της επεξεργασίας, επί τη βάσει αυτών, ενιαίων κρι-
τηρίων για την κρίση από τις ΕΠ.Ε.Α. των αντιρρήσεων
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Για τον καθο-
ρισµό των ως άνω κριτηρίων εκδίδεται κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµοσιοποί-
ησης και εξέτασης των αντιρρήσεων, η έκθεση διορθω-
µένη και συµπληρωµένη, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των
ΕΠ.Ε.Α. της προηγουµένης παραγράφου, αποστέλλεται
στη Διεύθυνση Δασών της οικείας Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης, η οποία εισηγείται την έγκρισή της στον Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.

6. Μετά την έγκριση του περιεχοµένου της έκθεσης
της Επιτροπής από τον Συντονιστή της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, συµπληρώνονται οι δασικοί χάρ-
τες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20.

7. Τα εδαφικά τµήµατα που, σύµφωνα µε το εγκεκριµέ-
νο περιεχόµενο της έκθεσης και τον συµπληρωµένο δα-
σικό χάρτη, δεν δεσµεύονται από τις διατάξεις της δασι-
κής νοµοθεσίας, πολεοδοµούνται κατά τα προβλεπόµε-
να στις κείµενες διατάξεις.

8. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου, δεν αναστέλλει
τη διαδικασία προόδου του οικείου δασικού χάρτη, για
τις υπόλοιπες περιοχές που περιλαµβάνει.

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας καθορίζονται τα στοιχεία που λαµβάνονται υ-
πόψη για την τεκµηρίωση της αιτίας µεταβολής της δασι-
κής µορφής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του πα-
ρόντος άρθρου.»
ΙΓ. Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 25 του ν. 3889/2010 α-

ντικαθίστανται ως εξής:
«8. Στην παρ. 24 του άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978

(A΄116) µετά την εντός παρενθέσεως λέξη «εγκαταστά-
σεων», προστίθεται εδάφιο ως εξής: «και εκτέλεση ερ-
γασιών κατάρτισης, διόρθωσης και συµπλήρωσης των
δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή
τους, καθώς και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης Δασο-
λογίου.

9. Στην περίπτωση 24 της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3316/2005 (Α΄ 42), όπως ισχύει, οι λέξεις «κατάρτισης
δασικών χαρτών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κα-

τάρτισης, συµπλήρωσης και διόρθωσης και λοιπών εργα-
σιών ως την κύρωσή τους, καθώς και εκτέλεση εργασιών
κατάρτισης Δασολογίου.»
ΙΔ. Η περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 26 του

ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
«β. Περιφέρεια σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ. 3 του

ν. 3852/2010 νοείται η Αποκεντρωµένη Διοίκηση και
γ. Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας σύµφωνα µε το

άρθρο 6 παρ.2 του ν. 3852/2010 νοείται ο Γενικός Γραµ-
µατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ενώ µετά την
11.05.2015 σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 28 του
ν. 4325/2015 (Α΄47) νοείται ο Συντονιστής της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης.» 

Άρθρο 154

1. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (A’
289), όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χα-
ρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεµβάσεων που έλα-
βαν χώρα µε βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία κα-
λύπτεται από το τεκµήριο νοµιµότητας, δεν χαρακτηρί-
ζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, κατά τη διαδικασία
του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται ανα-
δασωτέες.
Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και ε-

ντός των περιοχών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία
εκδόθηκε νόµιµη οικοδοµική άδεια προ της 11.6.1975, η
οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζε-
ται ως δάσος ή δασική έκταση, κατά τη διαδικασία του
άρθρου 14 του ν. 998/1979, και δεν κηρύσσεται αναδα-
σωτέα επιφάνεια αυτών ίση µε την απολύτως αναγκαία
για την εφαρµογή της συγκεκριµένης διοικητικής πρά-
ξης - οικοδοµικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση
του δασαρχείου για κάθε έννοµη συνέπεια. Η παρούσα
διάταξη εφαρµόζεται για ακίνητα ή τµήµατα αυτών που
πληρούν του όρους αρτιότητας σύµφωνα µε το ισχύον
καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας.
Ως όρια αρτιότητας λαµβάνονται υπόψη και οι κατά πα-
ρέκκλιση όροι δόµησης για την εγκατάσταση λυοµένων
κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ.
7.8.1967. 
Για τις οικοδοµικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί

πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011, οι οποίες δεν
έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, εφαρµόζονται τα προβλε-
πό�ενα στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου της
παρούσας µόνον για ακίνητα ή τµήµατα αυτών που πλη-
ρούν τους όρους αρτιότητας σύ�φωνα �ε το ισχύον κα-
θεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση
βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έ-
γκρισης δόµησης και άδειας δόµησης κατά τις διατάξεις
του ν. 4030/2011.» 

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 998/1979 (A΄289) όπως εισήχθη µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 32 του ν. 4280/2014 (A΄159) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εµπραγµά-
των δικαιωµάτων επί των εκτάσεων αυτών υπάγεται
στην αρµοδιότητα των προβλεποµένων στο άρθρο 8 του
παρόντος νόµου Συµβουλίων και των πολιτικών δικαστη-
ρίων. Οι υποθέσεις που προσάγονται στα Συµβούλια κρί-
νονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938 (A΄488) ό-
πως ισχύει. Ειδικά η αναγνώριση της κυριότητας ή άλ-
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λων εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των ανωτέρω εκτά-
σεων που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου
του άρθρου 62 του παρόντος, όπως ισχύει, διενεργείται
κατά την ανωτέρω διαδικασία επί τη βάσει τίτλων ιδιο-
κτησίας, οι οποίοι ανάγονται σε ηµεροµηνία πριν από την
23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί έστω και
µεταγενέστερα.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995 (Α΄114), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Στις περιπτώσεις που από την εφαρµογή των Κτη-
µατολογικών διαγραµµάτων επί των δασικών χαρτών δη-
µιουργούνται µικροπολύγωνα µικρότερα των 100 τ.µ.,
µπορούν να ταυτοποιούνται οι οριογραµµές τού δασικού
χάρτη µε τα όρια των διαγραµµάτων της κτηµατογράφη-
σης».

4. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηµατογρά-
φηση κατά τις διατάξεις του ν. 2308/1995, όποιος επικα-
λείται εγγραπτέο ιδιωτικό δικαίωµα σε δάση και δασικές
εν γένει εκτάσεις, για τις οποίες έχει αναρτηθεί ή κυρω-
θεί δασικός χάρτης, έχει υποχρέωση να εντοπίσει µε ο-
ποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο την δηλούµενη έκταση
στο δασικό χάρτη και να συνυποβάλλει µε τη δήλωση
του ν. 2308/1995 και όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγ-
γραφα για το εγγραπτέο δικαίωµα επί αυτής.»

5. Η παρ. 16 του άρθρου 28 του νόµου 2664/1998 (Α΄
275), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Οι κτηµατικοί χάρτες που καταρτίστηκαν βάσει
του ν. 248/1976 (Α΄ 6), ανεξάρτητα αν είναι προσωρινοί
ή οριστικοί, παραµένουν σε ισχύ και διορθώνονται προ-
σαρµοζόµενοι τεχνικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κε-
φαλαίου Β΄ του ν. 3889/2010, όπως ισχύει.
Οι διορθώσεις και τροποποιήσεις που επιβάλλονται ύ-

στερα από αποφάσεις των δικαστηρίων του ν. 248/1976
ή από τις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Β΄ του ως άνω νό-
µου, επιφέρονται στους παραπάνω κτηµατικούς χάρτες
από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ή από τη Διεύθυνση Δασών του οι-
κείου Νοµού, κατά τα προβλεπό�ενα στις παραγράφους
3 και 4 του άρθρου 13 του ως άνω νόµου, όπως ισχύει,
που εφαρµόζονται ανάλογα. Οµοίως οι ως άνω χάρτες
συµπληρώνονται µε την προσθήκη περιοχών που δασώ-
θηκαν φυσικά ή τεχνητά, και διορθώνονται αν ε�φιλοχώ-
ρησε πλάνη της Διοίκησης σχετικά µε τον χαρακτήρα
των εκτάσεων και την αποτύπωση της θέσης ή των ο-
ρίων των τµηµάτων τους, κατά τη διαδικασία τής κατάρ-
τισής τους βάσει του ν. 248/1976.
Από τη διόρθωσή τους οι παραπάνω χάρτες επέχουν

θέση δασικών χαρτών της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3889/2010, όπως ισχύει, οι οποίοι µετά την ανάρτηση
τους, την εξέταση των τυχόν κατ’ αυτών αντιρρήσεων,
την συµπλήρωση και διόρθωση τους, όπου απαιτείται,
κυρώνονται και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ, κατά τα
ειδικότερον προβλεπόµενα στις διατάξεις των άρθρων
14 έως 19 του ν. 3889/2010, όπως ισχύουν.»

6. Η παρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (A΄275)
αντικαθίσταται ως εξής:

«18. α. Μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη, οι Επι-
τροπές Εξέτασης αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 10
του ν. 998/1979, όπως ισχύει, καθίστανται αναρµόδιες
για την εξέταση θεµάτων που ανάγονται στο χαρακτηρι-
σµό εκτάσεων που εµπίπτουν στο χάρτη αυτόν. Αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14
του ν. 998/1979 και δεν έχουν εξετασθεί, µέχρι την α-
νάρτηση του δασικού χάρτη, καθώς και οι κατά την ανω-

τέρω διαδικασία υποθέσεις που εκκρεµούν στις Επιτρο-
πές του άρθρου 10 του ως άνω νόµου, όπως ισχύει, υπο-
βάλλονται ατελώς από εκείνον που τις είχε ασκήσει ως
αντιρρήσεις στην αρµόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρή-
σεων (ΕΠ.Ε.Α.).
β. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης, θεώρησης και κύρω-

σης του δασικού χάρτη λαµβάνονται υποχρεωτικά υπό-
ψη:
αα. οι τελεσίδικες ενώπιον της Διοικήσεως, κατά τη

διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, πράξεις χα-
ρακτηρισµού των Δασαρχών και οι αποφάσεις των Επι-
τροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ίδιου νό-
µου, όπως ισχύει και
ββ. οι πράξεις κήρυξης εκτάσεων, σαφώς οριοθετηµέ-

νων, ως αναδασωτέων, κατά τις διατάξεις των άρθρων
37 επ. του ν. 998/1979.»

7. Όπου στο άρθρο 28 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) ανα-
φέρονται οι λέξεις «δάση και δασικές εκτάσεις» νοού-
νται οι «δασικές εν γένει εκτάσεις» του δασικού χάρτη
της παρ. 1 του άρθρο 13 του ν. 3889/2010, όπως το άρ-
θρο αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 153 του παρόντος.

8. Η παρ. 1, η παρ. 3 και η παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 3208/2003 (A΄ 303) αντικαθίστανται, ως εξής:

«1α. Σε προθεσµία πέντε µηνών από την κύρωση του
δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότη-
τας, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 3889/2010 (Α΄ 182), αρχίζει η σύνταξη του Δασολογί-
ου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η κατάρτιση και
η τήρηση του οποίου γίνεται µε µέριµνα του Τµήµατος
Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δα-
σών. Το δασολόγιο καταρτίζεται µε µορφή Βιβλίου Γενι-
κού Δασολογίου στο οποίο καταχωρούνται τα εµφαινό-
µενα στο δασικό χάρτη δάση και δασικές εκτάσεις κατά
�ερίδες και κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η τήρησή
του και σε ηλεκτρονική µορφή.
β. Οι εργασίες κατάρτισης στο σύνολό τους ή τµήµατα

αυτών, µπορούν να ανατίθενται, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τις κεί-
µενες διατάξεις, σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασι-
κών µελετών της κατηγορίας 24 άρθρου µόνου του π.δ.
541/1978 (Α΄ 116), υπό τις οδηγίες, την επίβλεψη και τον
έλεγχο της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών της οικείας Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης.
γ. Την επιτελική αρµοδιότητα για την κατάρτιση, τήρη-

ση, έκδοση τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών, τη γε-
νική υποστήριξη σε µέσα και τον έλεγχο της προόδου
των εργασιών σύνταξης του �ασολογίου έχει η Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγρο-
περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας.»

«3. Στη µερίδα του κάθε δάσους που βρίσκεται υπό δα-
σοπονική εκµετάλλευση αναγράφεται πέραν των παρα-
πάνω γενικών στοιχείων και το είδος του δάσους (σπερ-
µοφυές, διφυές, πρεµνοφυές), τα κύρια δασοπονικά είδη
και η σύνθεσή τους (αµιγές, µεικτό), η συνολική του έ-
κταση, η ιδιοκτησιακή του κατάσταση και άλλα προσδιο-
ριστικά στοιχεία. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις που περιέ-
χονται στο δασικό χάρτη και τελούν εκτός δασοπονικής
εκµετάλλευσης, οι µερίδες τηρούνται κατά γεωγραφική
ενότητα και προσδιορίζονται σε αυτές τα τοπωνύµια, το
είδος και η πυκνότητα της βλάστησης, η συνολική έκτα-
ση, η χρήση της έκτασης και άλλα προσδιοριστικά στοι-
χεία. Στο περιθώριο της κάθε µερίδας σηµειώνονται οι ε-
κτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες λόγω καταστρο-
φής ή αποψίλωσης της δασικής βλάστησης, καθώς και οι
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εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του
ν. 998/1979, όπως ισχύει. Οι χάρτες που απεικονίζουν τις
εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του
ν. 998/1979, όπως ισχύει, τίθενται σε χωριστό φάκελο».

«4. Αντίγραφο του κατά την παράγραφο 1 του παρό-
ντος άρθρου καταρτιζόµενου δασολογίου, καθώς και οι
µετά την κατάρτισή του τυχόν συµπληρώσεις ή τροπο-
ποιήσεις αποστέλλονται στην Διεύθυνση Δασικών Έρ-
γων και Υποδοµών τής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος προ-
κει�ένης της καταχώρισης τους στην τηρού�ενη από αυ-
τήν Τράπεζα Πληροφοριών Δασικής Γης. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται τα θέµατα σχετικά µε την ίδρυση και τη λειτουργία
της ως άνω Τράπεζας Πληροφοριών Δασικής Γης.»

9. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003,
προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συ-
στήνεται Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότη-
τας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
µε αρµοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων
1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ειδικότερο
χαρακτηρισµό των περιλαµβανοµένων στον κυρωµένο
δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα, προκει�έ-
νης της εφαρµογής των περί των επιτρεπτών επεµβάσε-
ων ως και των λοιπών διατάξεων της δασικής νοµοθε-
σίας.
Η παραπάνω επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του

Συντονιστή τής οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και
αποτελείται από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Συ-
ντονισµού και Επιθεώρησης Δασών ως πρόεδρο, τον
Προϊστάµενο της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έναν
δασολόγο τού οικείου Δασαρχείου που αφορά ο δασικός
χάρτης. Σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δασαρ-
χείο στην επιτροπή συµµετέχει ένας δασολόγος τής οι-
κείας Διεύθυνσης Δασών ή δασολόγος που υπηρετεί σε
όµορη Περιφερειακή Ενότητα. Με την ίδια απόφαση ορί-
ζονται και αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο
γραµµατέας της, ο οποίος είναι υπάλληλος �Δ.Ε. διοικη-
τικού υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων µπορεί να υποβλη-
θεί προσφυγή ενώπιον του Τεχνικού Συµβουλίου Δασών
από όποιον έχει έννοµο συµφέρον εντός προθεσµίας
σαράντα πέντε (45) ηµερών. Τα µέλη της παραπάνω επι-
τροπής δεν αµείβονται.» 

10. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4280/2014 (A΄159)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. α) Στην περίπτωση ορίων οικισµών της περίπτωσης
β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, ως ισχύει,
εντάσσονται και τα περιγράµµατα οικισµών, όπως τα ό-
ρια τους περιγράφονται στις πράξεις της Διοίκησης «πε-
ρί καθορισµού ορίων οικισµών νοµίµως υφισταµένων του
έτους 1923» δυνάµει του ν.δ. 532/1970 (Α΄103) ή δυνά-
µει των κανονιστικών αποφάσεων αυτού που εκδόθηκαν
έως τη δηµοσίευση του ν. 998/1979. Τα ως άνω όρια α-
ποτυπώνονται ως εµφαίνονται στα σχετικά συνηµµένα
διαγράµµατα, που είναι δηµοσιευµένα σε Φύλλα της Ε-
φηµερίδας της Κυβερνήσεως και όπως έχουν εφαρµο-
στεί στο έδαφος. 
β) Η ως άνω διάταξη, δεν εφαρµόζεται για νοµίµως υ-

φιστάµενα κτίσµατα, καθώς και για την έκταση που αντι-
στοιχεί στο όριο αρτιότητας σύµφωνα µε το ισχύον κα-
θεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας, τα
οποία εντάσσονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του

άρθρου 23 του ν. 3889/2010. Τυχόν πράξεις της διοίκη-
σης που εκδόθηκαν κατ` εφαρµογή της δασικής νοµοθε-
σίας για την προστασία των ως άνω κτισµάτων και εκτά-
σεων ανακαλούνται αυτοδικαίως από τη δηµοσίευση του
παρόντος. Επί των ως άνω κτισµάτων και εκτάσεων δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας πλην
των περιπτώσεων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, πάρ-
κων και αλσών. Κατά τη διαδικασία έγκρισης πολεοδοµι-
κής µελέτης, τοπικού χωρικού σχεδίου ή και ρυµοτοµι-
κού σχεδίου απαιτείται η σύνταξη και έγκριση προηγού-
µενης µελέτης περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύµφωνα µε
προδιαγραφές που καθορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

11. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 (Α’ 67) κα-
ταργείται και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 αντι-
καθίστανται ως εξής:

«1. Σε ακίνητο που βρίσκεται µέσα σε σχέδιο πόλεως ή
µέσα σε οικισµό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή µέ-
σα σε οικισµό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθε-
τηθεί, ο νοµέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δηµοσί-
ου εφόσον: 
α) νέµεται, µέχρι έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, α-

διαταράκτως για δέκα (10) έτη το ακίνητο, µε νόµιµο τίτ-
λο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρό-
χου του, που έχει καταρτισθεί και µεταγραφεί µετά την
23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νοµής βρισκό-
ταν σε κακή πίστη ή 
β) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,

το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστηµα τριάντα
(30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νοµής βρισκό-
ταν σε κακή πίστη. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ εφαρ-
µόζεται για ακίνητο εµβαδού µέχρι 2.000 τ.µ.. Για ενιαίο
ακίνητο εµβαδού µεγαλύτερου των 2.000 τ,µ., η διάταξη
εφαρµόζεται µόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά
την 31.12.2002 κτίσµα που καλύπτει ποσοστό τουλάχι-
στον τριάντα τοις εκατό (30%) του ισχύοντος συντελε-
στή δόµησης στην περιοχή.
Στο χρόνο νοµής που ορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και

β΄ προσµετράται και ο χρόνος νοµής των δικαιοπαρόχων
που διανύθηκε µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη
βρίσκεται ο νοµέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις του άρθρου 1042 του Α.Κ.. 

2. Οι ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου δεν ι-
σχύουν για εκτάσεις που στο σχέδιο πόλης ή στους οικι-
σµούς αποτελούν κοινόχρηστους χώρους ή πάρκα και
άλση.»

12. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (A΄ 114) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Το Δηµόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγ-
γραπτέου δικαιώµατος, και µπορεί να υποβάλει αίτηση
διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους
διασφάλισης και προστασίας των δικαιωµάτων του.
Η εταιρεία «EKXA Α.Ε.» παρέχει υποχρεωτικά στις αρ-

µόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δηµοσίου για τον υπό
κτηµατογράφηση Ο.Τ.Α. τα όρια των σχεδίων πόλεως,
οικισµών προϋφιστάµενων του έτους 1923, οικοδοµήσι-
µων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979
(A’ 169), διανοµών και αναδασµών, καθώς και τυχόν ε-
γκεκριµένες πολεοδοµικές µελέτες και ρυµοτοµικά σχέ-
δια, τα οποία λαµβάνει υπόψη της και εφαρµόζει κατά τη
διαδικασία κτηµατογράφησης. Για τη δήλωση του Ελλη-
νικού Δηµοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαµβά-
νονται υποχρεωτικά υπόψη από τις οικείες Υπηρεσίες
του Ελληνικού Δηµοσίου τα προαναφερθέντα όρια και
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δεν υποβάλλεται δήλωση ούτε ένσταση ή αίτηση διόρ-
θωσης στις περιπτώσεις του εδαφίου α΄ της δεύτερης
παραγράφου του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 όπως ισχύ-
ει.
Η εταιρεία «EKXA Α.Ε» αποστέλλει υποχρεωτικά στην

αρµόδια για την υπό κτηµατογράφηση περιοχή Κτηµατι-
κή Υπηρεσία του Δηµοσίου, πριν την ανάρτηση των προ-
σωρινών στοιχείων κτηµατογράφησης, τα προσωρινά
κτηµατολογικά διαγράµµατα της ανάρτησης καθώς και
τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηµατολο-
γικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν κατα-
χωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου και ως
αγνώστου ιδιοκτήτη, καθώς και στα ακίνητα που έχουν
καταχωρηθεί σε δικαιούχο κυριότητας µε αιτία κτήσης τη
χρησικτησία και των οποίων οι δηλώσεις υποβλήθηκαν
µετά τη λήξη της συλλογής δηλώσεων. Κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει, τα
γεωχωρικά δεδοµένα µε πλήρη αναφορά στα ΚΑΕΚ των
κτηµατολογικών διαγραµµάτων των πρώτων εγγραφών
για το σύνολο της κτηµατογραφούµενης περιοχής, χο-
ρηγούνται υποχρεωτικά στις δηµόσιες αρχές που τα αι-
τούνται εφόσον θεµελιώνονται στην αίτηση λόγοι δια-
σφάλισης των συµφερόντων του Ελληνικού Δηµοσίου.»

Άρθρο 155
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις 

του Υποκεφαλαίου Α΄

1. Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών:
α) των δύο (2) µηνών για την υποβολή πρότασης από

τη Διεύθυνση Δασών στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.3889/2010, ως αυτή τρο-
ποποιείται µε το άρθρο 153. 
β) των τεσσάρων (4) µηνών για την έκδοση της Υπουρ-

γικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 3889/2010, µετά την άπρακτο πάροδο της οποίας οι
εργασίες εκτελούνται από την εταιρεία Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010,
ως αυτή τροποποιείται µε το άρθρο 153
γ) του ενός (1) µήνα για την αποστολή του χρονοδια-

γράµµατος από την εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη Γενική Δι-
εύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπε-
ριβάλλοντος, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 13 του
ν. 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται µε το άρθρο 153,
δ) του ενός (1) µήνα για την παροχή από την εταιρεία

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. παρέχει στους Ο.Τ.Α. δυνατότητα πρόσβα-
σης, �έσω διαδικτυακής εφαρµογής, στα ενιαία χαρτο-
γραφικά υπόβαθρα που χρησιµοποιούνται στην κατάρτι-
ση δασικών χαρτών, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
23 του ν.3889/2010, ως αυτή τροποποιείται µε το άρθρο
153
ε) του ενός (1) µήνα για την έκδοση απόφασης του Υ-

πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία κα-
θορίζονται τα κριτήρια προσδιορισµού της οικιστικής πύ-
κνωσης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν. 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται µε το άρθρο 153,
νοείται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νό-
µου.

2. Η διαδικασία του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως
το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 153 του πα-
ρόντος νόµου ολοκληρώνεται µέσα σε εννέα (9) µήνες

από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας αυτής:
α) οι δασικοί χάρτες ενηµερώνονται ή αναµορφώνο-

νται, αναλόγως του σταδίου στο οποίο βρίσκονται, µε τις
περιοχές της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 23
του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε
το άρθρο 153 του παρόντος νόµου.
β) ως προς τις περιοχές της περίπτωσης β΄ της παρ. 2

του ως άνω άρθρου 23 ακολουθείται η διαδικασία του
άρθρου 24 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντι-
καθίσταται µε το άρθρο 153 του παρόντος νόµου, ανε-
ξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία
κύρωσης του δασικού χάρτη. Οι αντιρρήσεις που εκκρε-
µούν κατά του δασικού χάρτη και οι οποίες αφορούν ε-
κτάσεις, που εµπίπτουν εντός των ορίων των περιοχών
της ανωτέρω περίπτωσης β΄, τοποθετούνται σε ειδικό
φάκελο, προκειµένου να τεθούν υπόψη της Επιτροπής
της παραγράφου 2 του άρθρου 24 και να κριθούν από τις
ΕΠ.Ε.Α. σύµφωνα µε την παρ. 3 του ως άνω άρθρου 24.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ειδικό τέλος που έ-
χει καταβληθεί επιστρέφεται στους δικαιούχους.

3. Ο δασικοί χάρτες των περιοχών Άστρους και Δολια-
νών τής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, οι οποίοι α-
ναρτήθηκαν, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 27 του
ν. 2664/1998, αφού συµπληρωθούν µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 153 του παρόντος νόµου, θεωρούνται και α-
ναρτώνται για την υποβολή αντιρρήσεων κατά τις διατά-
ξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 3889/2010, όπως αντι-
καθίστανται µε το άρθρο 153 του παρόντος νόµου και µε
την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας κυρώνονται
από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και
καθίστανται οριστικοί. Μέχρι την ανάρτησή τους ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 14 ν. 998/1979.

4. Οι δασικοί χάρτες που είτε αναρτήθηκαν, είτε κυρώ-
θηκαν µερικά ή ολικά µέχρι την ισχύ τού παρόντος νό-
µου συµπληρώνονται µε την προσθήκη εκτάσεων που
τυχόν δασώθηκαν �ετά την ανάρτηση ή την κύρωση τους
καθώς και µε την προσθήκη των χορτολιβαδικών και βρα-
χωδών εκτάσεων των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του
ν. 998/1979 όπως ισχύει. Για τις εκτάσεις που προστίθε-
νται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζονται
οι διαδικασίες θεώρησης και ανάρτησης, υποβολής α-
ντιρρήσεων και κύρωσης των άρθρων 13 έως και 19 του
ν. 3889/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται µε το
άρθρο 153 του παρόντος νόµου.

5. Oι δασικοί χάρτες που θεωρήθηκαν πριν από την έ-
ναρξη ισχύος τού παρόντος νόµου συµπληρώνονται µε
την προσθήκη εκτάσεων που τυχόν δασώθηκαν µετά τη
θεώρηση τους ως και µε την προσθήκη των χορτολιβαδι-
κών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και
5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, εφαρµοζο-
µένων για το σύνολο του δασικού χάρτη των διαδικα-
σιών θεώρησης και ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων
και κύρωσης των άρθρων 13 έως και 19 του ν. 3889/2010,
όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται µε το άρθρο 153
του παρόντος νόµου.

6. Η ανάρτηση των κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 5
και 6 του παρόντος συµπληρωµένων δασικών χαρτών
διενεργείται µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, η δε µερική κύρωση
τους µέσα σε προθεσµία πέντε (5) µηνών, αρχοµένης α-
πό την ανάρτηση τους.
Εάν η τήρηση της προθεσµίας του προηγούµενου εδα-
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φίου για την ανάρτηση δεν είναι δυνατή λόγω µη έγκαι-
ρης συµπλήρωσης των δασικών χαρτών µε τις χορτολι-
βαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του
άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, τότε οι χάρτες α-
ναρτώνται εντός της ως άνω προθεσµίας χωρίς τις ανω-
τέρω εκτάσεις. Στην τελευταία περίπτωση η συµπλήρω-
ση, θεώρηση, ανάρτηση και κύρωση του δασικού χάρτη
ως προς τις εν λόγω εκτάσεις διενεργείται ξεχωριστά σε
επόµενο στάδιο, η ολοκλήρωση του οποίου δεν δύναται
να υπερβεί τους τέσσερις (4) µήνες από την ολική κύρω-
ση του χάρτη ως προς τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

7. Οι κυρωµένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος δασικοί χάρτες, οι οποίοι δεν απαιτείται να συµπλη-
ρωθούν κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 5 του παρό-
ντος, παρα�ένουν σε ισχύ για τις εκτάσεις που εµπί-
πτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, αναµορ-
φούµενοι εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3889/2010, ό-
πως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε την το άρθρο 153
του παρόντος νόµου.

8. Για τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου, έχουν κυρωθεί �ερικώς,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 του ν. 3889/2010, για τους
οποίους δεν απαιτείται η κατά την παράγραφο 5 του πα-
ρόντος άρθρου συµπλήρωση, εφαρµόζονται τα προβλε-
πόµενα στα άρθρα 18, 19 και 20 του ν. 3889/2010, όπως
τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται µε το άρθρο 153 του πα-
ρόντος νόµου.

9. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 26 του
ν. 3889/2010 καταργούνται και η παράγραφος 7 αυτού α-
ναριθµείται σε παράγραφο 5.

10. Στην εξαίρεση της παρ. 3β του άρθρου 31 του
ν. 4280/2014, ως τροποποιείται µε τον παρόντα, εντάσ-
σεται και κάθε έκταση, είτε δοµηµένη, είτε αδόµητη, ε-
φόσον πραγµατοποιήθηκε µεταβίβαση κυριότητας αυτής
µε επαχθή αιτία κατά το χρονικό διάστηµα από την
8.8.2014 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

11. Με την επιφύλαξη των οριζο�ένων στις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, από την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού καταργείται κάθε διάταξη που ρυθµίζει µε τρόπο
διαφορετικό τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις
τού παρόντος νόµου.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 156
Τροποποίηση των διατάξεων περί ελεγκτών δόµησης

Α1. Το εδάφιο α. της παρ. 9 του άρθρου 7 του
ν. 4030/2011 (Α΄249) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Αν
αα) Οι υποβαλλόµενες µελέτες δεν εκπονήθηκαν σύµ-

φωνα µε τις οικείες πολεοδοµικές διατάξεις ή σύµφωνα
µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµ-
µατος και του διαγράµµατος δόµησης, επιβάλλεται σε
βάρος του µελετητή µηχανικού η κύρωση της απαγόρευ-
σης εκπόνησης και υπογραφής µελετών για την έκδοση
έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης και η κύρωση της
απαγόρευσης επίβλεψης οικοδοµικών εργασιών από 1 έ-
ως 12 µήνες ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
ββ) Οι οικοδοµικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύµ-

φωνα µε τις µελέτες που υποβλήθηκαν ή σύµφωνα µε τα
εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος
και του διαγράµµατος δόµησης επιβάλλεται σε βάρος

του επιβλέποντος µηχανικού η κύρωση της απαγόρευ-
σης εκπόνησης και υπογραφής µελετών για την έκδοση
έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης και η κύρωση της
απαγόρευσης επίβλεψης οικοδοµικών εργασιών από 1 έ-
ως 12 µήνες ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.»
Α2. Το εδάφιο γ. της παρ. 9 του άρθρου 7 του

ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υ-

πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισή-
γηση του εποπτικού συµβουλίου του άρθρου 17 µε βάση
τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο στ΄ κατωτέ-
ρω, καταγράφονται στο µητρώο του άρθρου 8 και κοινο-
ποιούνται στις Υ.ΔΟΜ., οι οποίες τηρούν µητρώο των µη-
χανικών, στους οποίους επιβάλλονται οι ποινές της πα-
ρούσας παραγράφου και µεριµνούν για την εκτέλεση
τους.»
Α3. Το εδάφιο στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 7 του

ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Οι αρµόδιοι ελεγκτές δόµησης και οι υπάλληλοι

των υπηρεσιών δόµησης υποχρεούνται αµελλητί να ενη-
µερώσουν εγγράφως το αρµόδιο Συµβούλιο Πολεοδοµι-
κών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) του άρ-
θρου 31, µόλις διαπιστώσουν την τέλεση παραβάσεων
της παρούσας παραγράφου. Το ΣΥΠΟΘΑ αφού εξετάσει
την υπόθεση, βεβαιώνει τις παραβάσεις και διαβιβάζει
τον σχετικό φάκελο προς το εποπτικό συµβούλιο του άρ-
θρου 17 προκειµένου αυτό να εισηγηθεί την επιβολή δι-
οικητικών κυρώσεων. 
Το εποπτικό συµβούλιο µετά από ακρόαση του ενδια-

φεροµένου εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας την επιβολή σε βάρος του µελετητή/ επιβλέ-
ποντα µηχανικού των προβλεπόµενων κυρώσεων του ε-
δαφίου α΄ (περ. αα΄ και περ. ββ΄) της παρούσας παρα-
γράφου.»
Α4. Η παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249)

αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Για µικρές παραβάσεις στη δόµηση, λαµβανοµέ-

νων υπόψη των ειδικότερων συνθηκών τέλεσης της πρά-
ξης, των συνεπειών αυτής και του βαθµού του πταίσµα-
τος του µηχανικού, δύναται να επιβάλλεται σε βάρος
του µηχανικού αντί των κυρώσεων του εδαφίου α΄ (περ.
αα΄ και περ. ββ΄ της παραγράφου 9 του παρόντος, έγ-
γραφη σύσταση, εφόσον ο µηχανικός δεν έχει υποπέσει
σε άλλη παράβαση στο παρελθόν.»
Β. Το άρθρο 10 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«Άρθρο 10
Ιδιότητα του ελεγκτή δόµησης

1. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόµησης αποκτάται µε την
εγγραφή του στο Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης που τη-
ρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

2. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόµησης είναι ασυµβίβαστη
µε την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου
Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλου στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε
σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

3. Οι ελεγκτές δόµησης υποχρεούνται στην υποβολή
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως τροποποιήθηκε
Α΄160), σε περίπτωση που διενεργήσουν ελέγχους για
κτίρια και κατασκευές επιφάνειας άνω των 1000 τ.µ.»
Γ1. Το άρθρο 12 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθί-

σταται ως εξής:
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«Άρθρο 12
Προϋποθέσεις εγγραφής 

στο Μητρώο ελεγκτών δόµησης

1. Στο µητρώο των ελεγκτών δόµησης εγγράφονται οι
ενδιαφερόµενοι µηχανικοί µε δικαίωµα εκπόνησης µελέ-
της ή επίβλεψης κτιριακών έργων, οι οποίοι είναι: 
α) διπλωµατούχοι µηχανικοί, µέλη του Τ.Ε.Ε. ή 
β) πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης,

µέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., ή 
γ) µηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγ-

γελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή
της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας. 

2. Στο µητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες ελε-
γκτών:
α) Στην κατηγορία Ι εγγράφονται οι µηχανικοί, ανεξαρ-

τήτως του χρονικού διαστήµατος της επαγγελµατικής
τους εµπειρίας. Οι ελεγκτές της κατηγορίας Ι δύνανται
να διενεργούν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επι-
φάνειας έως 250 τ.µ. ή για εγκαταστάσεις.
β) Στην κατηγορία ΙΙ εγγράφονται οι διπλωµατούχοι

µηχανικοί, µέλη του Τ.Ε.Ε., που έχουν άδεια άσκησης ε-
παγγέλµατος τουλάχιστον πέντε (5) ετών, οι πτυχιούχοι
µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι µέλη της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. τουλάχιστον για πέντε (5) έτη, καθώς και οι
µηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµα-
τικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή ε-
παγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι
ελεγκτές της κατηγορίας ΙΙ δύνανται να διενεργούν ε-
λέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφάνειας έως 1.000
τ.µ. ή για εγκαταστάσεις.
γ) Στην κατηγορία ΙΙΙ εγγράφονται οι διπλωµατούχοι

µηχανικοί, µέλη του Τ.Ε.Ε., που έχουν άδεια άσκησης ε-
παγγέλµατος τουλάχιστον δέκα (10) ετών, οι πτυχιούχοι
µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι µέλη της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. τουλάχιστον για δέκα (10) έτη καθώς και οι
µηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµα-
τικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή ε-
παγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Οι
ελεγκτές της κατηγορίας III δύνανται να διενεργούν ε-
λέγχους για όλα τα κτίρια και κατασκευές, ανεξαρτήτως
επιφάνειας, καθώς και για εγκαταστάσεις.
Το αντικείµενο ελέγχου ανά κατηγορία και το είδος

εργασιών προσδιορίζεται αντίστοιχα µε τα επαγγελµατι-
κά δικαιώµατα εκπόνησης µελετών και διενέργειας επι-
βλέψεων των µηχανικών ελεγκτών δόµησης, κατά τις
κείµενες διατάξεις.

3. Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τα προαναφερθέ-
ντα προσόντα εγγράφονται στο Μητρώο Ελεγκτών Δό-
µησης στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα έτη ασκήσε-
ως επαγγέλµατος, µετά από υποβολή ηλεκτρονικής τυ-
ποποιηµένης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας αίτηση, µε συνηµµένο ηλεκτρονικό φάκελο,
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την τή-
ρηση του Μητρώου και την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου.»
Γ2. Το άρθρο 13 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) καταργεί-

ται.
Δ. Το άρθρο 14 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«Άρθρο 14
Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης

1. Το Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης καταρτίζεται και τη-
ρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, όπου εγγρά-
φονται µε αύξοντα Αριθµό Μητρώου οι ελεγκτές δόµη-
σης. Η κατάρτιση του Μητρώου γίνεται ανά Αποκεντρω-
µένη Διοίκηση και ανά κλάδο ειδικότητας του Μηχανι-
κού. Κάθε ελεγκτής δόµησης, κατά την εγγραφή του στο
Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελµατική
του έδρα. 

2. Ο αριθµός Μητρώου των ελεγκτών δόµησης ανα-
γράφεται υποχρεωτικά στις πράξεις των ελεγκτών δόµη-
σης. 

3. Η εγγραφή των ελεγκτών δόµησης στο Μητρώο έ-
χει ισχύ πέντε (5) έτη, η οποία και θα µπορεί να παρατεί-
νεται µετά τη λήξη της µε ηλεκτρονική αίτηση του ελε-
γκτή για περαιτέρω χρονικά διαστήµατα διάρκειας πέντε
(5) ετών».
Ε. Το άρθρο 17 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«Άρθρο 17
Σύσταση Εποπτικού Συµβουλίου

1. Συνιστάται επταµελές Εποπτικό Συµβούλιο, το ο-
ποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και αποτελείται από:
α. Πάρεδρο του γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον ανα-
πληρωτή του, ως Πρόεδρο του Συµβουλίου
β. τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδοµίας του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του,
γ. τον Γενικό Διευθυντή του Σώµατος Επιθεώρησης

Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον α-
ναπληρωτή του,
δ. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οι-

κοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του,
ε. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Ε-

φαρµογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών της Γενικής
Διεύθυνσης Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του,
στ. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία

σε θέµατα πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του, οι ο-
ποίοι επιλέγονται από την κατηγορία ΙΙΙ των ελεγκτών
του Μητρώου του άρθρου 12 µετά από ηλεκτρονική κλή-
ρωση,
ζ. έναν πτυχιούχο µηχανικό, εκπρόσωπο της

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., µε εµπειρία σε θέµατα µελέτης και επίβλε-
ψης κτιριακών έργων, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
επιλέγονται από την κατηγορία ΙΙΙ των ελεγκτών του Μη-
τρώου του άρθρου 12 µετά από ηλεκτρονική κλήρωση.

2. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται υπάλληλος του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Γραµµατέ-
ας του Συµβουλίου, µε τον αναπληρωτή του. 

3. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου υπ’
αριθµ. α – ε της παραγράφου 1 του παρόντος είναι τριε-
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τής, ενώ η θητεία των µελών υπ’ αριθµ. στ και ζ της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος είναι ετήσια.»
ΣΤ. Στο άρθρο 31 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθε-

ται εδάφιο ε’ ως εξής:
«ε. διερευνούν τις υποθέσεις τέλεσης των παραβάσε-

ων της παρ. 9 του άρθρου 7 του νόµου 4030/2011, που
διαβιβάζονται από τους ελεγκτές δόµησης και τις υπηρε-
σίες δόµησης και προωθούν το σχετικό φάκελο στο Επο-
πτικό Συµβούλιο του άρθρου 17 προκειµένου αυτό να ει-
σηγηθεί την επιβολή κυρώσεων.»
Ζ. Η περ. δ΄ του άρθρου 32 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249)

αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία σε θέ-

µατα χωρο.τ.α.ξίας και πολεοδοµίας, µε τον αναπληρω-
τή του. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ επιλέγονται από την κα-
τηγορία ΙΙΙ των ελεγκτών του Μητρώου του άρθρου 12
µετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η θητεία των εκπροσώ-
πων του ΤΕΕ είναι εξάµηνη.»
Η1. Το υφιστάµενο µέχρι την 29η Μαρτίου 2016 Μη-

τρώο παραµένει σε ισχύ µέχρι τη δηµιουργία και οργά-
νωση του νέου Μητρώου Ελεγκτών Δόµησης του άρ-
θρου 12 του ν.4030/2011, ως αυτό τροποποιείται µε το
άρθρο 4Γ του παρόντος, η οποία διαπιστώνεται µε από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέ-
χρι την έκδοση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης παρα-
τείνεται η ισχύς όλων των υφιστάµενων µέχρι την 29η
Μαρτίου 2016 αδειών ελεγκτών δόµησης.
Η2. Οι υποθέσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων κα-

τά µηχανικών ή επιβλεπόντων µηχανικών σύµφωνα µε
την παρ.9 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 των οποίων η
διερεύνηση έχει ξεκινήσει µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος εισάγονται στο Εποπτικό Συµβούλιο του άρ-
θρου 17 για επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων, κα-
τόπιν εξέτασής τους από το Σώµα Επιθεώρησης Περι-
βάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Άρθρο 157
Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 36 του
ν.4042/2012 (Α΄24) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄
βαθµού εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας
συλλογής και µεταφοράς για τη συλλογή και µεταφορά
των σύµµεικτων αστικών στερεών αποβλήτων τους.»

2. Το άρθρο 42 του ν.4042/2012 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 42
(άρθρο 26 της Οδηγίας)

Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

1. Καθιερώνεται ηλεκτρονικό µητρώο αποβλήτων (Η-
ΜΑ), για τη συστηµατική συλλογή και επεξεργασία στοι-
χείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, κα-
θώς και την καταχώριση κάθε οργανισµού ή επιχείρησης
που παράγει ή πραγµατοποιεί εργασίες επεξεργασίας α-
ποβλήτων και εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κεφα-
λαίου Α του ν. 4014/2011 (Α’ 209) ή συλλέγει και µετα-
φέρει απόβλητα σε επαγγελµατική βάση και έχει υπο-
χρέωση να διαθέτει άδεια συλλογής σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 36 του παρόντος. Υποχρέωση
καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι Οργανισµοί Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού. 
2. Στο ΗΜΑ εισάγονται υποχρεωτικά, µέσω διαδικτύ-

ου, από κάθε ως άνω οργανισµό ή επιχείρηση, στοιχεία
και πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή και διαχείρι-
ση αποβλήτων για όλα τα είδη των αποβλήτων του Ευ-
ρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, σύµφωνα µε τα ειδι-
κότερα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που
προβλέπεται στο άρθρο 45 παρ.3 του παρόντος. Ιδίως δε
εισάγονται οι ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 12 της υπ’ αριθµ. 50910/2727 από-
φασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσω-
τερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περι-
βάλλοντος, Χωρο.τ.α.ξίας και Δηµόσιων Έργων, Υγείας
και Πρόνοιας και Εµπορικής Ναυτιλίας ( Β΄ 1909), καθώς
και οι Ετήσιες Εκθέσεις του εδαφίου γ΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Α-
ποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλο-
ντος, Χωρο.τ.α.ξίας και Δηµόσιων Έργων, Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών
και Εµπορικής Ναυτιλίας (Β` 383), όπως τροποποιήθηκε
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ΄’ αριθ.
8668/2007 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικο-
νοµικών και Περιβάλλοντος, Χωρο.τ.α.ξίας και Δηµόσιων
Έργων (Β΄287). Οι Ο.Τ.Α. του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εισάγουν επιπρο-
σθέτως τους αριθµούς αδειών κυκλοφορίας των απορ-
ριµµατοφόρων τους.

3. Το ΗΜΑ συµµορφώνεται πλήρως µε τους κανόνες
και τα πρότυπα σχεδιασµού, ανάπτυξης και λειτουργίας
διαδικτυακών τόπων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της
ΥΑΠ/ Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β΄12.4.2012) «Κύρωση
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης» και ιδίως διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά
του µε το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
του άρθρου 18 του ν. 4014/2011 και εφόσον κρίνεται
σκόπιµο και µε άλλα µητρώα του δηµόσιου τοµέα.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του
ν.4042/2012 αναδιατυπώνεται ως εξής: 

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και των εκάστοτε συναρµόδιων Υπουργών
καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα και οι όροι για τη δια-
χείριση συγκεκριµένων κατηγοριών αποβλήτων.»

4. Στο άρθρο 38 του ν.4042/2012 προστίθεται παρά-
γραφος 8 ως εξής:

«8. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης ορίζονται τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζε-
ται:
α) ότι η παραγωγή και η διαχείριση των µη επικίνδυνων

αποβλήτων (όπως η συλλογή, η µεταφορά, η αποθήκευ-
ση, η επεξεργασία τους και η ασφαλής τελική διάθεση
τους) διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστα-
σία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά
το άρθρο 14,
β) η ιχνηλασιµότητα, από την παραγωγή έως τον τελι-

κό προορισµό, καθώς και ο έλεγχος των µη επικίνδυνων
αποβλήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 19
και 20.
Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
µπορεί η κοινή απόφαση να επεκτείνεται σε ειδικότερα
θέµατα διαχείρισης µη επικινδύνων αποβλήτων.»
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5. Η παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4042/2012 καταργεί-
ται.

Άρθρο 158

Η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4042/2012, όπως είχε α-
ντικατασταθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 84 του
ν.4316/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Στο άρθρο 10 της κ.υ.α. µε αριθµό Η.Π. 50910/
2727/2003 (Β΄ 1909) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακο-
λούθως: 

«3. Προς το σκοπό άµεσης παύσης της λειτουργίας
των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που εξα-
κολουθούν να λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες
Περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει άλλος νόµιµος εν
λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόµενος από τον αντίστοιχο
Περιφερειακό Σχεδιασµό Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕ.Σ.ΔΑ.) ούτε νόµιµος εν λειτουργία χώρος αποθήκευ-
σης κατά την παράγραφο η’ του άρθρου 2 της κ.υ.α.
υπ’ αριθµ. 29407/3508/2002 (Β΄1572), ο τρόπος διαχείρι-
σης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήµων
των αντίστοιχων διαχειριστικών ενοτήτων µπορεί, κατά
παρέκκλιση των υφιστάµενων και εγκεκριµένων
ΠΕ.Σ.Δ.Α., να καθορίζεται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού Διαχείρισης Απο-
βλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης, για χρονικό διάστηµα έως τρία έτη, µε
απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης ή, στην περίπτωση δύο ή περισσότερων ε-
µπλεκοµένων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µε κοινή α-
πόφαση των Συντονιστών αυτών των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων. Το χρονικό διάστηµα δύναται να παραταθεί
έως και δύο έτη πλέον της τριετίας, εάν αυτό κριθεί απα-
ραίτητο µε απόφαση που θα εκδοθεί µε την ίδια ακριβώς
διαδικασία. 
Για την έκδοση της απόφασης λαµβάνονται υπόψη ι-

δίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλα-
βής των ΑΣΑ και το συνολικό κόστος διαχείρισης των Α-
ΣΑ. Με την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευ-
ση των διαδικασιών υλοποίησης υποδοµών που προβλέ-
πονται από το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α..
Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αντιστοιχία και για την περί-

πτωση κατά την οποία εν λειτουργία ΧΥΤΑ έχει κορεστεί
ή παύσει µε απόφαση του αρµόδιου για τη διαχείρισή
του οργάνου.»

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 159
Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής – Αποστολή

Συνιστάται Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής,
της οποίας προΐσταται Γενικός Γραµµατέας, όπως προ-
βλέπεται στο άρθρο 3. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής
Πολιτικής αποτελεί αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία, υπάγε-
ται απευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή: 

(α) Το σχεδιασµό και την κατάρτιση της Εθνικής Ψη-
φιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ), µε έµφαση στις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συµπεριλαµβα-
νοµένης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των ευρυ-

ζωνικών υποδοµών, και στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και
την υποβολή της στον Πρωθυπουργό προς έγκριση.

(β) Την παρακολούθηση της εφαρµογής και το συντο-
νισµό των Υπουργείων αναφορικά µε τις επιµέρους δρά-
σεις υλοποίησης της ΕΨΣ. 

(γ) Την αποτίµηση της υλοποίησης της ΕΨΣ και τη δια-
τύπωση σχετικών προτάσεων στα αρµόδια Υπουργεία
και φορείς.

(δ) Τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας για θέµατα που
άπτονται της ΕΨΣ.

Άρθρο 160
Αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής 

Πολιτικής

H Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής:
(α) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία, πε-

νταετές σχέδιο για την ΕΨΣ, το οποίο εξειδικεύεται σε
στόχους ανά Υπουργείο.

(β) Συντονίζει τα Υπουργεία αναφορικά µε την εκπόνη-
ση επιµέρους δράσεων υλοποίησης της ΕΨΣ εκδίδοντας
δεσµευτικές οδηγίες για τις υπηρεσίες και εγκρίνει τις
δράσεις αυτές. Τα Υπουργεία αποστέλλουν στη Γενική
Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής ενηµέρωση για την πο-
ρεία σχεδιασµού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων,
όποτε αυτό ζητηθεί.

(γ) Σχεδιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και συντονίζει
τις επιχειρησιακές δράσεις των δοµών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στο κράτος και τους φορείς του και τις
ενσωµατώνει στην ΕΨΣ. Στο πλαίσιο αυτό αναλαµβάνει:
αα. Τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό πολι-

τικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο κράτος και τους
φορείς του στα πεδία των υποδοµών, της εκπαίδευσης,
της επιµόρφωσης και της χρήσης τεχνολογιών πληρο-
φορικής και επικοινωνιών.
ββ Το συντονισµό της εκπόνησης τοµεακών και εξειδι-

κευµένων σχεδίων δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και τη διασφάλιση της εναρµόνισής τους µε την
ΕΨΣ.
γγ. Το συντονισµό και την παρακολούθηση των δράσε-

ων στον τοµέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συ-
νεργασία µε τους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.
δδ. Την εναρµόνιση και παρακολούθηση της εφαρµο-

γής του κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης της Δηµόσιας Διοίκησης.
εε. Την παρακολούθηση των διεθνών πολιτικών Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης, των ευρωπαϊκών προγραµµά-
των καθώς και των εξελίξεων στις Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κατόπιν την προσαρ-
µογή και ενσωµάτωση των παραπάνω στις εθνικές πολι-
τικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
στστ. Tην κατάρτιση σχεδίου οικονοµικοτεχνικού προ-

γράµµατος ανάπτυξης της πληροφορικής και επικοινω-
νιών στο δηµόσιο τοµέα καθώς και απολογισµού υλοποί-
ησης των προγραµµάτων αυτών.
ζζ. Το σχεδιασµό, προώθηση, συντονισµό και παρακο-

λούθηση των πολιτικών ασφάλειας για τα συστήµατα και
τις υποδοµές πληροφορικής και επικοινωνιών του Δηµό-
σιου Τοµέα.

(δ) Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µε άλλα κράτη για την εκπό-
νηση στρατηγικών σχεδίων για την ψηφιακή πολιτική εκ-
προσωπώντας τη χώρα. Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές
και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν σε όλους τους το-
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µείς της ψηφιακής πολιτικής και συντονίζει τους κατά
περίπτωση εµπλεκόµενους φορείς, α) για τη διαµόρφω-
ση των εθνικών θέσεων σε σχέση µε τη Ψηφιακή Στρα-
τηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης
της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, και β)
για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επί-
πεδο, αφού την ενσωµατώσει στην ΕΨΣ.

(ε) Προτείνει και συντονίζει δράσεις απλούστευσης
διαδικασιών στον τοµέα της αρµοδιότητάς της και δια-
µορφώνει προς τούτο ένα σύγχρονο πλαίσιο παραγωγής
έργων. 

(στ) Συνεργάζεται µε ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύ-
µατα σε θέµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητές της Γενικής
Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής, 

(ζ) Στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων: 
αα. συνεργάζεται µε τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δο-

µές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη
διαµόρφωση Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρ-
χές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σύµφωνων µε
την ΕΨΣ, οι οποίες χρηµατοδοτούνται µέσω των Επιχει-
ρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηµατο-
δοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται
ο Ετήσιος Προγραµµατισµός Προσκλήσεων των Επιχει-
ρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος επικαιρο-
ποιείται όποτε απαιτείται. 
ββ. προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότα-

σης, εντός ενός µηνός από τη παραλαβή τους, ως προς
την συµβατότητά τους µε την ΕΨΣ, πριν την κατάθεσή
τους στην αρµόδια Διαχειριστική Αρχή. Με την παρέλευ-
ση της σχετικής προθεσµίας τα τεχνικά δελτία των φο-
ρέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριµένα από τη ΓΓΨΠ, 
γγ. γνωµοδοτεί ως προς την έκδοση της απόφασης

του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε
την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων κρατικών
ενισχύσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη, 
δδ. συµµετέχει, µε δικαίωµα ψήφου, στην Επιτροπή

Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Α-
νταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία»,
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Μεταρρύθµιση του Δηµόσιου Τοµέα»,
και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερεια-
κών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

(η) Συνεργάζεται µε τις Ανεξάρτητες και Ρυθµιστικές
Αρχές που αφορούν στο αντικείµενό της (ενδεικτικά: Ε-
ΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ).

(θ) Συνεργάζεται µε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τε-
χνολογίας (ΕΔΕΤ), την Γενική Γραµµατεία Πληροφορια-
κών Συστηµάτων και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολο-
γιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» στους τοµείς της αρ-
µοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτι-
κής. 

(ι) Παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις και τα έρ-
γα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φο-
ρέων του δηµοσίου τοµέα κατά τη φάση της υλοποίησής
τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρµόνισή τους µε την
ΕΨΣ, εντοπίζει καθυστερήσεις και προτείνει λύσεις, συ-
γκεντρώνει καλές πρακτικές καινοτόµων δράσεων για ε-
νηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων.

(ια) Συνεργάζεται µε τα Υπουργεία και τους άλλους
φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
παρακολουθώντας την εφαρµογή των οριζόντιων πολιτι-
κών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και την εφαρ-
µογή τοµεακών και εξειδικευµένων σχεδίων δράσης,

διασφαλίζοντας την εναρµόνισή τους µε την ΕΨΣ. Στο
πλαίσιο αυτό:
αα. Εισηγείται την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρµογών

και συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για την
ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δηµό-
σιο και ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα, καθώς και εξειδικευµέ-
νων εφαρµογών και συστηµάτων σε συνεργασία µε τους
κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.
ββ. Συντονίζει όλες τις δράσεις και έργα Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης του Δηµόσιου και ευρύτερου Δηµόσιου
Τοµέα, υποστηρίζοντας τις επιµέρους δοµές του κρά-
τους και παρέχοντας συµβουλευτική υποστήριξη.

(ιβ) Συνεργάζεται και υποστηρίζει τους Υπουργούς Οι-
κονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
καθώς και τους κατά περίπτωση αρµόδιους υπουργούς
για το συντονισµό του σχεδιασµού, της υλοποίησης και
της λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων που
αφορούν θέµατα δηµοσίων εσόδων, δαπανών και επεν-
δύσεων µε στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατι-
κότητας και αποδοτικότητας τους. 

(ιγ) Δύναται να προτείνει –ως δικαιούχος- δράσεις στο
ΕΣΠΑ ή άλλες συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις καθώς
και έργα χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
σχετικές µε τις αρµοδιότητες της ΓΓΨΠ.

(ιδ) Συνεργάζεται µε την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
µοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για την κατάρτιση προ-
τύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συµβάσεων για
έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής
ΤΠΕ, καθώς και για προµήθειες αγοράς υπηρεσιών, εξο-
πλισµού, λογισµικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, τα οποία
χρησιµοποιούνται ως οδηγός για τα Υπουργεία, όλους
τους φορείς του Δηµοσίου, τους εποπτευόµενους φο-
ρείς και τις διαχειριστικές αρχές. 

(ιε) Επιβάλλει σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγρα-
φών κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας µεταξύ
των νέων προτεινόµενων και υφιστάµενων υποδοµών
ΤΠΕ και επιβλέπει ότι ο υπόλοιπος κύκλος των νέων έρ-
γων συµµορφώνονται µε αυτούς.

(ιστ) Καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, δια-
δικασίες και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο Πα-
ροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

(ιζ) Παρακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, και κατόπιν τα προσαρµόζει και προτεί-
νει την ενσωµάτωσή τους στην ΕΨΣ και εποπτεύει την ε-
φαρµογή τους στο Δηµόσιο Τοµέα.

(ιη) Δηµιουργεί πρότυπο µοντέλο κοστολόγησης έρ-
γων και δράσεων ΤΠΕ µε σκοπό την απλοποίηση των υ-
φιστάµενων διαδικασιών. 

(ιθ) Προβαίνει στην ανά έτος αποτίµηση της εφαρµο-
γής της ΕΨΣ και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης
για την Ψηφιακή Πολιτική και προχωρεί στην αναδιαµόρ-
φωσή τους µε βάση την αποτίµηση ή και σε κάθε άλλη
περίπτωση που η αναδιαµόρφωση κριθεί αναγκαία. 

(κ) Τηρεί στατιστικά και αλλά δεδοµένα και πληροφο-
ρίες σχετικά µε τα συστήµατα και εργαλεία ΤΠΕ που εί-
ναι σε λειτουργία, τα οποία οι αρµόδιες υπηρεσίες και
φορείς οφείλουν να αποστέλλουν αµελλητί.

(κα) Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των έρ-
γων ψηφιακής πολιτικής µε την χρήση δεικτών, σύµφω-
να µε τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα. 

(κβ) Παρακολουθεί το σύνολο της νοµοθεσίας που
σχετίζεται µε το πεδίο εφαρµογής του παρόντος και
προτείνει στους αρµόδιους Υπουργούς θεσµικές και νο-
µοθετικές αλλαγές που συνεισφέρουν στην προστασία
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των πληροφοριακών και ψηφιακών δικαιωµάτων του κα-
ταναλωτή και του πολίτη, ιδίως την προστασία των δεδο-
µένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία των
ψηφιακών κοινών

(κγ) Συνεργάζεται µε την Μονάδα Τεκµηρίωσης και
Καινοτοµιών του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέµατα ανοιχτής διακυ-
βέρνησης και προτείνει, σε συνεργασία µε το ΕΚΔΔΑ,
σχετικά µε τις αρµοδιότητές του εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα.

(κδ) Παρακολουθεί την εφαρµογή του άρθρου 9 «Προ-
σβασιµότητα» της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα των Ατό-
µων µε Αναπηρία του Ο.Η.Ε. (ν.4074/2012, Α΄ 88)) ως
προς τις ΤΠΕ και ενηµερώνει το σηµείο αναφοράς για
την παρακολούθηση της εφαρµογής της Σύµβασης και
το συντονιστικό µηχανισµό για τη διευκόλυνση των σχε-
τικών µε αυτή δράσεων.

(κε) Ορίζει πρότυπα και κανόνες δηµιουργίας και δια-
τήρησης αποθετηρίων εφαρµογών και εποπτεύει την υ-
λοποίησή τους, µε σκοπό την επαναξιοποίησή τους µέ-
σω της δηµιουργίας και ανάπτυξης προτύπων, δοµικών
µονάδων λογισµικού που απαρτίζουν τα πληροφορικά
συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης. 

(κστ) Συγκροτεί µητρώο των µητρώων του Ελληνικού
Δηµοσίου. Θέτει τα πρότυπα οργάνωσης, διασύνδεσης,
διαλειτουργικότητας, εφαρµογών και αυθεντικοποίησης
πρόσβασης, προστασίας προσωπικών δεδοµένων, σε ό-
λα τα Μητρώα και σχετικά συστήµατα, και εποπτεύει την
εφαρµογή τους.

Άρθρο 161
Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής

1. Συστήνεται θέση Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πο-
λιτικής µε βαθµό πρώτο της κατηγορίας ειδικών θέσεων
και τετραετή θητεία. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής
Πολιτικής διορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Α-
ντί διορισµού µπορεί µε όµοια απόφαση να γίνει ανάθε-
ση καθηκόντων της θέσης του Γενικού Γραµµατέα Ψη-
φιακής Πολιτικής σε ανώτατο δηµόσιο υπάλληλο ή λει-
τουργό, µε ειδίκευση στα θέµατα Ψηφιακής Πολιτικής.

2. Αναφορικά µε την ανανέωση και τη λήξη της θητεί-
ας του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής εφαρµό-
ζονται κατ’ αναλογία οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρ-
θρου 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). 

3. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής υποχρε-
ούται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309). 

4. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής
προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Γενι-
κής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής και συνεπικουρεί
τον Πρωθυπουργό στο πρόγραµµα εφαρµογής του κυ-
βερνητικού έργου για την ψηφιακή ανάπτυξη και στρατη-
γική. Παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Υπουργικού
Συµβουλίου ή και άλλων συλλογικών κυβερνητικών ορ-
γάνων, όταν καλείται προς τούτο από τον Πρωθυπουρ-
γό. Όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνε-
ται από τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού. 
Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής συµµετέ-

χει ως αντιπρόεδρος µε δικαίωµα ψήφου στην Εθνική Ε-
πιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ).

5. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής στο
πλαίσιο της συνεργασίας του µε τους αρµόδιους Γενι-

κούς Γραµµατείς ή Υπουργούς σχετικά µε τη διαµόρφω-
ση πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη και στρατηγική
µπορεί να εισηγείται νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθ-
µίσεις.

6. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής µπορεί
να συγκροτεί οµάδες εργασίας αποτελούµενες από στε-
λέχη των συντονιζοµένων υπηρεσιών ή φορέων, από ε-
µπειρογνώµονες και ιδιώτες για τη µελέτη σχετικών µε
τις αρµοδιότητές του θεµάτων. 

7. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής ορίζει
τον Εθνικό Ψηφιακό Πρωταθλητή. 

8. Με απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πο-
λιτικής µπορεί να µεταβιβάζει δικαίωµα υπογραφής «µε
εντολή Γενικού Γραµµατέα» στους προϊσταµένους των
Μονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής. 

9. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Γενικούς Γραµµα-
τείς των Υπουργείων εφαρµόζονται αναλόγως και για
τον Γενικό Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής για όσα θέ-
µατα δεν ρυθµίζονται από τις νοµοθετικές και κανονιστι-
κές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη Γενική
Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής.

Άρθρο 162
Διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής

Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής διαρθρώνε-
ται στις εξής οργανικές µονάδες, οι οποίες λειτουργούν
σε επίπεδο Διεύθυνσης Υπουργείου: 
α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα,
β) Μονάδα Α΄ – Σχεδιασµού, Στρατηγικής και Συντονι-

σµού,
γ) Μονάδα Β΄ – Έργων,
δ) Μονάδα Γ΄ - Προτύπων, 
ε) Μονάδα Δ΄ - Παρακολούθησης και Αξιολόγησης,
στ) Μονάδα Ε΄ – Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστή-

ριξης. 

Άρθρο 163
Αρµοδιότητες Οργανικών Μονάδων 

της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής

1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής.
Το Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής

Πολιτικής παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη και κάθε α-
ναγκαία στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων αυτού,
όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας, αποδελτίωση και
τήρηση αρχείου. 

2. Η Μονάδα A΄- Σχεδιασµού, Στρατηγικής και Συντο-
νισµού:

(α) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία, πε-
νταετές σχέδιο για την ΕΨΣ, το οποίο εξειδικεύεται σε
στόχους ανά Υπουργείο. Η κατάρτιση της ΕΨΣ λαµβάνει
υπόψη της τη διασφάλιση της ανεµπόδιστης πρόσβασης
των ατόµων µε αναπηρία στις δράσεις του.

(β) Συντονίζει τα Υπουργεία αναφορικά µε την εκπό-
νηση επιµέρους δράσεων υλοποίησης της ΕΨΣ εκδίδο-
ντας δεσµευτικές οδηγίες για τις υπηρεσίες και εγκρίνει
τις δράσεις αυτές. Τα Υπουργεία αποστέλλουν στη Γενι-
κή Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής ενηµέρωση για την
πορεία σχεδιασµού και υλοποίησης των σχετικών δρά-
σεων, όποτε αυτό ζητηθεί.

(γ) Σχεδιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και συντονίζει
τις επιχειρησιακές δράσεις των δοµών Ηλεκτρονικής
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Διακυβέρνησης στο κράτος και τους φορείς του και τις
ενσωµατώνει στην ΕΨΣ. Στο πλαίσιο αυτό αναλαµβάνει:
αα. Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό πολι-

τικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πεδία των υπο-
δοµών, της εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης και της χρή-
σης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ. Το συντονισµό της εκπόνησης τοµεακών και εξειδι-

κευµένων σχεδίων δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και τη διασφάλιση της εναρµόνισής τους µε τη στρα-
τηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφια-
κή στρατηγική της χώρας.
γγ. Το συντονισµό και την παρακολούθηση των δράσε-

ων στον τοµέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συ-
νεργασία µε τους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.
δδ. Την εναρµόνιση και παρακολούθηση εφαρµογής

του κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης της Δηµόσιας Διοίκησης.
εε. Την παρακολούθηση των διεθνών πολιτικών Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης, των ευρωπαϊκών προγραµµά-
των καθώς και των εξελίξεων στις Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κατόπιν την προσαρ-
µογή και ενσωµάτωση των παραπάνω στις εθνικές πολι-
τικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
στστ. Η κατάρτιση σχεδίου οικονοµικοτεχνικού προ-

γράµµατος ανάπτυξης της πληροφορικής και επικοινω-
νιών στο δηµόσιο τοµέα καθώς και απολογισµού υλοποί-
ησης των προγραµµάτων αυτών.
ζζ. Ο σχεδιασµός, η προώθηση, ο συντονισµός και η

παρακολούθηση πολιτικών ασφάλειας για τα συστήµατα
και τις υποδοµές πληροφορικής και επικοινωνιών του
Δηµόσιου Τοµέα. 

(δ) Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µε άλλα κράτη για την εκπό-
νηση στρατηγικών σχεδίων για την ψηφιακή πολιτική εκ-
προσωπώντας τη χώρα. Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές
και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν σε όλους τους το-
µείς της ψηφιακής πολιτικής και συντονίζει τους κατά
περίπτωση εµπλεκόµενους φορείς, α) για τη διαµόρφω-
ση των εθνικών θέσεων σε σχέση µε τη Ψηφιακή Στρα-
τηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης
της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, και β)
για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επί-
πεδο, αφού την ενσωµατώσει στην ΕΨΣ.

(ε) Προτείνει και συντονίζει δράσεις απλούστευσης
διαδικασιών στον τοµέα της αρµοδιότητάς της και δια-
µορφώνει προς τούτο ένα σύγχρονο πλαίσιο παραγωγής
έργων.

(στ) Συνεργάζεται µε ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύ-
µατα σε θέµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητές της Γενικής
Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής. 

(ζ) Στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων: 
αα. συνεργάζεται µε τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δο-

µές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη
διαµόρφωση Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρ-
χές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σύµφωνων µε
την ΕΨΣ, οι οποίες χρηµατοδοτούνται µέσω των Επιχει-
ρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηµατο-
δοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται
ο Ετήσιος Προγραµµατισµός Προσκλήσεων των Επιχει-
ρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος επικαιρο-
ποιείται όποτε απαιτείται, 
ββ. προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότα-

σης, εντός ενός µηνός από τη παραλαβή τους, ως προς
την συµβατότητά τους µε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο

για την Ψηφιακή Πολιτική, πριν την κατάθεσή τους στην
αρµόδια Διαχειριστική Αρχή. Με την παρέλευση της σχε-
τικής προθεσµίας τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότα-
σης θεωρούνται εγκεκριµένα από τη ΓΓΨΠ, 
γγ. γνωµοδοτεί ως προς την έκδοση της απόφασης

του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε
την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων κρατικών
ενισχύσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη, 
δδ. συµµετέχει, µε δικαίωµα ψήφου, στην Επιτροπή

Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Α-
νταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία»,
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Μεταρρύθµιση του Δηµόσιου Τοµέα»,
και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερεια-
κών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

(η) Συνεργάζεται µε τις Ανεξάρτητες και Ρυθµιστικές
Αρχές που αφορούν στο αντικείµενό της (ενδεικτικά: Ε-
ΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ).

(θ) Συνεργάζεται µε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τε-
χνολογίας (ΕΔΕΤ), την Γενική Γραµµατεία Πληροφορια-
κών Συστηµάτων και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολο-
γιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» στους τοµείς της αρ-
µοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτι-
κής.

(ι) Παρακολουθεί το σύνολο της νοµοθεσίας που σχε-
τίζεται µε το πεδίο εφαρµογής του παρόντος και προτεί-
νει στους αρµόδιους Υπουργούς θεσµικές και νοµοθετι-
κές αλλαγές που συνεισφέρουν στην προστασία των
πληροφοριακών και ψηφιακών δικαιωµάτων του κατανα-
λωτή και του πολίτη, ιδίως την προστασία των δεδοµέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία των ψη-
φιακών κοινών.

(ια) Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελί-
ξεις που αφορούν την ηλεκτρονική προσβασιµότητα.

(ιβ) Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα
ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών
για την εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων που
προωθούν την ηλεκτρονική προσβασιµότητα, τόσο της
υλικοτεχνικής υποδοµής και των ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών, όσο και του περιεχοµένου, καθώς και τη συµβατό-
τητα των ΤΠΕ µε τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που
χρησιµοποιούν τα άτοµα µε αναπηρία.

(ιγ) Προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότα-
σης ως προς τη συµβατότητά τους µε τις προδιαγραφές
που ορίζει το Παράρτηµα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιµότη-
τα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της Υπουργικής Απόφασης
Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης».

3. H Μονάδα B΄ - Έργων:
(α) Παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις και τα έρ-

γα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φο-
ρέων του δηµοσίου τοµέα, κατά τη φάση υλοποίησής
τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρµόνισή τους µε το Ε-
θνικό Στρατηγικό Σχέδιο, εντοπίζει καθυστερήσεις στην
σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων και έργων ψηφιακής
ανάπτυξης των Υπουργείων και φορέων του δηµοσίου
και προτείνει λύσεις, συγκεντρώνει καλές πρακτικές και-
νοτόµων δράσεων για ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρε-
σιών και φορέων.

(β) Συνεργάζεται µε τα Υπουργεία και τους άλλους
φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
παρακολουθώντας την εφαρµογή των οριζόντιων πολιτι-
κών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και την εφαρµο-
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γή τοµεακών και εξειδικευµένων σχεδίων δράσης, δια-
σφαλίζοντας την εναρµόνισή τους µε την εθνική στρατη-
γική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη γενικότε-
ρη ψηφιακή πολιτική της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό:
αα. Εισηγείται την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρµογών

και συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για την
ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δηµό-
σιο και ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα, καθώς και εξειδικευµέ-
νων εφαρµογών και συστηµάτων σε συνεργασία µε τους
κατά περίπτωση συναρµόδιους φορείς.
ββ. Παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις δράσεις και

έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δηµόσιου και
ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα.

(γ) Συνεργάζεται και υποστηρίζει τους Υπουργούς Οι-
κονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κα-
θώς και τους κατά περίπτωση αρµόδιους υπουργούς για
το συντονισµό του σχεδιασµού, της υλοποίησης και της
λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων που αφο-
ρούν θέµατα δηµοσίων εσόδων, δαπανών και επενδύσε-
ων µε στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότη-
τας και αποδοτικότητας τους. 

(δ) Δύναται να προτείνει, ως δικαιούχος, δράσεις στο
ΕΣΠΑ ή άλλες συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις καθώς
και έργα χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
σχετικές µε τις αρµοδιότητες της ΓΓΨΠ.

4. Η Μονάδα Γ΄- Προτύπων:
(α) Συνεργάζεται µε την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δη-

µοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για την κατάρτιση προ-
τύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συµβάσεων για
έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής
ΤΠΕ, καθώς και για προµήθειες αγοράς υπηρεσιών, εξο-
πλισµού, λογισµικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, τα οποία
χρησιµοποιούνται ως οδηγός για τα Υπουργεία, όλους
τους φορείς του Δηµοσίου, τους εποπτευόµενους φο-
ρείς και τις διαχειριστικές αρχές. 

(β) Επιβάλλει σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγρα-
φών κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας µεταξύ
των νέων προτεινόµενων και υφιστάµενων υποδοµών
ΤΠΕ και επιβλέπει σε συνεργασία µε τη Μονάδα Β’ ότι ο
υπόλοιπος κύκλος των νέων έργων συµµορφώνονται µε
αυτούς.

(γ) Καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδι-
κασίες και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο Πα-
ροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

(δ) Παρακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, και κατόπιν τα προσαρµόζει και προτεί-
νει την ενσωµάτωσή τους στην Εθνική Στρατηγική για
την Ψηφιακή Πολιτική και εποπτεύει σε συνεργασία µε
τη Μονάδα Β΄ την εφαρµογή τους στο Δηµόσιο Τοµέα.

(ε) Δηµιουργεί πρότυπο µοντέλο κοστολόγησης έρ-
γων και δράσεων ΤΠΕ µε σκοπό την απλοποίηση των υ-
φιστάµενων διαδικασιών. 

5. Η Μονάδα Δ΄ - Παρακολούθησης και αξιολόγησης: 
(α) Προβαίνει στην ανά έτος αποτίµηση της εφαρµο-

γής της ΕΨΣ και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης
για την Ψηφιακή Πολιτική και κάνει προτάσεις προς τη
Μονάδα Α΄ για την αναδιαµόρφωσή τους µε βάση την α-
ποτίµηση ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που η αναδια-
µόρφωση κριθεί αναγκαία. 

(β) Τηρεί στατιστικά και δεδοµένα και πληροφορίες
σχετικά µε συστήµατα και εργαλεία ΤΠΕ, τα οποία οι αρ-
µόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να αποστέλλουν
αµελλητί.

(γ) Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των έργων

ψηφιακής πολιτικής µε την χρήση δεικτών, σύµφωνα µε
τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα. 

(δ) Παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσµατικό-
τητα της ΕΨΣ ως προς την εφαρµογή της ηλεκτρονικής
προσβασιµότητας µε στόχο την ικανοποίηση των ανα-
γκών των πολιτών και καταναλωτών µε αναπηρία.

(ε) Αναπτύσσει µεθοδολογία πιστοποίησης και µηχανι-
σµό παρακολούθησης της εφαρµογής του τηρουµένου
επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιµότητας των υπηρε-
σιών και εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

(στ) Παρακολουθεί την εφαρµογή του άρθρου 9 «Προ-
σβασιµότητα» της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα των Ατό-
µων µε Αναπηρία του Ο.Η.Ε. (ν.4074/2012) ως προς τις
ΤΠΕ και ενηµερώνει το σηµείο αναφοράς για την παρα-
κολούθηση της εφαρµογής της Σύµβασης και το συντο-
νιστικό µηχανισµό για τη διευκόλυνση των σχετικών µε
αυτή δράσεων.

(ζ) Πραγµατοποιεί ελέγχους ως προς την εφαρµογή
των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιµό-
τητας στα ψηφιακά έργα του Δηµοσίου και στα ψηφιακά
έργα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ
2014 – 2020 και πιστοποιεί το τηρούµενο επίπεδο ηλε-
κτρονικής προσβασιµότητας των υπηρεσιών και εφαρµο-
γών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγρα-
φών που ορίζει το Παράρτηµα Ι – Ενότητα 7 «Προσβασι-
µότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της Υπουργικής Απόφασης
Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης». Αξιολογεί τα αποτελέ-
σµατα των ελέγχων και εισηγείται τη λήψη των απαραί-
τητων µέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη στο ΕΨΣ.

(η) Συνεργάζεται µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατό-
µων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.) και άλλους αρµόδιους
φορείς, προκειµένου να ενηµερώνεται για τα προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες και καταναλωτές µε α-
ναπηρία από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δηµοσίου
και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδιω-
τικού τοµέα.

6. Η Μονάδα E’ – Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστή-
ριξης:

(α) Χειρίζεται τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης
προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτι-
κής.

(β) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στη Γενική
Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής.

(γ) Παρέχει υποστήριξη στη Γενική Γραµµατεία Ψηφια-
κής Πολιτικής σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης, προϋ-
πολογισµού και µισθοδοσίας. 

(δ) Υποστηρίζει την εσωτερική χρήση του Ολοκληρω-
µένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) της Γραµµα-
τείας µε τη σύσταση ειδικού Γραφείου ΟΠΣ.

(ε) Συνεργάζεται µε την Μονάδα Τεκµηρίωσης και Και-
νοτοµιών του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέµατα ανοιχτής διακυβέρ-
νησης και προτείνει, σε συνεργασία µε το ΕΚΔΔΑ, σχετι-
κά µε τις αρµοδιότητές του εκπαιδευτικά προγράµµατα.

Άρθρο 164
Σύσταση Θέσεων

1. Στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής συνι-
στώνται πενήντα δύο (52) θέσεις προσωπικού, κατηγο-
ρίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµούς Α΄- Ε΄, µε άριστη ή πολύ καλή
γνώση της αγγλικής, ως ακολούθως:

- Μία (1) θέση µετακλητού υπαλλήλου, προϊσταµένου
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του Γραφείου Γενικού Γραµµατέα,
- Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, για το Γρα-

φείο Γενικού Γραµµατέα,
- Πέντε (5) θέσεις ειδικών συµβούλων για το Γραφείο

του Γενικού Γραµµατέα µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου εξάµηνης διάρκειας, οι οποί-
ες δύναται να ανανεώνονται,

-Δεκατέσσερις (14) θέσεις για την Μονάδα Α΄ Σχεδια-
σµού, Στρατηγικής και Συντονισµού, µία εκ των οποίων
αποτελεί θέση Προϊσταµένου,

-Έντεκα (11) θέσεις για την Μονάδα Β΄ Έργων, µία εκ
των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταµένου,

-Πέντε (5) θέσεις για την Μονάδα Γ΄ Προτύπων, µία εκ
των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταµένου,

-Έξι (6) θέσεις για την Μονάδα Δ΄ Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης, µία εκ των οποίων αποτελεί θέση
Προϊσταµένου,

- Πέντε (5) θέσεις για τη Μονάδα Ε΄ – Διοικητικής Υ-
ποστήριξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού, µία
εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταµένου,

- Δύο (2) θέσεις Νοµικών Συµβούλων, µε γνώσεις σε
θέµατα ΤΠΕ, συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
και σε θέµατα Δικαίου Δηµοσίων συµβάσεων και Δικαίου
Κρατικών Ενισχύσεων.

- Μία (1) θέση για το Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέ-
σεων, µε γνώσεις σε θέµατα ΤΠΕ.

2. Η δοµή, οι αρµοδιότητες και η σύνθεση σε προσωπι-
κό των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας
Ψηφιακής Πολιτικής µπορούν να µεταβάλλονται µε από-
φαση του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής. 

3. Οι δύο θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του Γραφείου
Γενικού Γραµµατέα καλύπτονται µε απόσπαση από φο-
ρείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα που γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ψηφιακής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων και η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η θέση του µετακλητού υπαλλήλου προϊ-
σταµένου του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα καλύ-
πτεται είτε µε πρόσληψη που γίνεται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως είτε µε απόσπαση υπαλλήλου από φο-
ρείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ι-
σχυουσών διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισµό.

4. Οι θέσεις των ειδικών συµβούλων καλύπτονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 55 του
π.δ. 63/2005. Η κατοχή των θέσεων αυτών δεν συνεπά-
γεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγ-
γέλµατος. 

5. Οι θέσεις προσωπικού µπορούν να καλύπτονται και
µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµο-
σίου τοµέα κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3)
χρόνια και µπορεί να παραταθεί για µία ακόµη τριετία. 

6. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκ-
κλιση των κείµενων διατάξεων, µε απόφαση του Πρωθυ-
πουργού ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα
Ψηφιακής Πολιτικής.

7. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που απο-
σπώνται στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής βα-
ρύνει τον φορέα προέλευσης. 

8. Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κα-
τά τις νυχτερινές ώρες ή ηµέρες εξαιρέσιµες ή αργίες ε-

φαρµόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους
δηµοσίους υπαλλήλους. Οι απαιτούµενες πράξεις εκδί-
δονται από τον Γενικό Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής.

9. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στη Γενική
Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής υπάγεται ως προς την
υπηρεσιακή του κατάσταση, ιδίως σε ό,τι αφορά την βαθ-
µολογική εξέλιξη, την αξιολόγηση και την επιλογή προϊ-
σταµένων, στις ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δη-
µοσίους υπαλλήλους. 

Άρθρο 165
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο

Για τα θέµατα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστα-
σης του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής
Πολιτικής, συστήνονται αντίστοιχα υπηρεσιακό και πει-
θαρχικό συµβούλιο στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής
Πολιτικής, τα οποία συγκροτούνται και λειτουργούν σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες γενικές διατάξεις. 

Άρθρο 166
Δαπάνες, Έλεγχος

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας
Ψηφιακής Πολιτικής βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογι-
σµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε
ειδικό φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οι-
κονοµικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται ο
Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος ανα-
λαµβάνει µε αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.

2. Η Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών και η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Οικονοµικών εξυπη-
ρετεί και τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής. 

Άρθρο 167
Μεταβατικές διατάξεις

1. Με τον Οργανισµό της Γενικής Γραµµατείας Ψηφια-
κής Πολιτικής, ο οποίος καταρτίζεται µε προεδρικό διά-
ταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Επικρα-
τείας αρµόδιου για το συντονισµό του κυβερνητικού έρ-
γου εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, ορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι, τα τυπι-
κά προσόντα διορισµού σε θέσεις κάθε κλάδου, τα καθή-
κοντα των κλάδων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
που αφορά στη στελέχωση των οργανικών µονάδων της
ΓΓΨΠ.

2. Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής:
α) καταρτίζει, βάσει όσων προβλέπονται στην περί-

πτωση α΄ του άρθρου 1 του παρόντος, το ΕΨΣ ενσωµα-
τώνοντας το εγκεκριµένο από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής
Πρόσβασης Επόµενης Γενιάς»,
β) προσδιορίζει τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης

του έργου της,
γ) εκπληρώνει την Αιρεσιµότητα 2. 1 του ΕΣΠΑ.

Άρθρο 168
Τροποποιούµενες - Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
τυχόν προβλεπόµενες αρµοδιότητες άλλων υπηρεσιών,
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που µε τον παρόντα νόµο ανατίθενται στη Γενική Γραµ-
µατεία Ψηφιακής Πολιτικής.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµί-
ζει διαφορετικά τα ρυθµιζόµενα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος θέµατα.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
το άρθρο 26 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).

4. Η περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
3882/2010 (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής: 

«ι) Τον Γενικό Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής».

Άρθρο 169

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 3979/2011
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του µο-
νίµου και ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Γενικής
Γραµµατείας Πρωθυπουργού, για τα οποία σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται γνώµη ή απόφαση υ-
πηρεσιακού συµβουλίου, συγκροτείται υπηρεσιακό συµ-
βούλιο της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού που α-
ποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Πρωθυπουργού
ως Πρόεδρο, ένα Σύµβουλο και έναν Πάρεδρο του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο Γρα-
φείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης), οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νο-
µικού Συµβουλίου του Κράτους, για θητεία δύο (2) ετών.
β. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωµατικά

µέλη του Συµβουλίου. 
Αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα ορίζεται Γενικός

Γραµµατέας άλλης Γενικής Γραµµατείας υπαγόµενης
στον Πρωθυπουργό ή Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου.
Αναπληρωτές των δύο άλλων τακτικών µελών ορίζονται
Πάρεδροι, ή Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους, που προτείνονται από τον Πρόε-
δρο αυτού. 
γ. Γραµµατέας του υπηρεσιακού συµβουλίου µε τον α-

ναπληρωτή του,ορίζονται µε την ως άνω απόφαση, µόνι-
µοι ή ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι από τους υπηρετού-
ντες στη Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού.
δ. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο λειτουργεί και ως Πει-

θαρχικό Συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυ-
πουργού. Όταν λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συµβούλιο, α-
ντί του Γενικού Γραµµατέα, προεδρεύει Σύµβουλος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται µε τον αναπληρωτή
του µε όµοια απόφαση, για θητεία δύο (2) ετών, ύστερα
από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ε. Για τη λειτουργία του Συµβουλίου ως Υπηρεσιακού ή

Πειθαρχικού εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που
διέπουν το µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του
Δηµοσίου.
στ. Εισηγητής για τα θέµατα του ως άνω προσωπικού

ορίζεται χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Προϊστάµενος του
Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραµµα-
τείας Πρωθυπουργού, και σε περίπτωση απουσίας ή κω-
λύµατος αυτού, προϊστάµενος άλλου γραφείου της Γενι-
κής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, κατόπιν σχετικής από-
φασης του Γενικού Γραµµατέα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 170
Διοικητικοί Γραµµατείς, Αναπληρωτές Διοικητικοί

Γραµµατείς, Τοµεακοί Γραµµατείς και Ειδικοί Τοµεακοί
Γραµµατείς

1. Το άρθρο 6 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) τροποποιείται
ως εξής:

«Άρθρο 6

1. Συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών
Διοικητικών Γραµµατέων Υπουργείων µε βαθµό 1ο της
κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), που υπάγονται σε κά-
θε Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό αντίστοιχα. Οι Διοι-
κητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραµµατείς ανα-
λαµβάνουν την εκτέλεση και διοικητική εφαρµογή της
πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση
και τα όργανά της.

2. Περαιτέρω συνιστώνται µε βαθµό 1ο της κατηγο-
ρίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) θέσεις Τοµεακών Γραµµατέ-
ων, ως προϊσταµένων των Γενικών Γραµµατειών του άρ-
θρου 51 του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) και των Γενικών Γραµ-
µατειών που έχουν συσταθεί µε άλλες διατάξεις, καθώς
και θέσεις Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων, ως προϊστα-
µένων των ενιαίων διοικητικών τοµέων του άρθρου 53
του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) και των Ειδικών Γραµµατειών
που έχουν συσταθεί µε άλλες διατάξεις.

3. Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραµµα-
τείς της παραγράφου 1 καθώς και οι Τοµεακοί και Ειδικοί
Τοµεακοί Γραµµατείς της παραγράφου 2 τίθενται επικε-
φαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών, των ο-
ποίων προΐστανται, και επιλέγονται σύµφωνα µε τη δια-
δικασία του άρθρου 7. 

4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργικού Συµβουλίου, καθορίζονται οι αρµοδιότη-
τες των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών
Γραµµατέων καθώς και των Τοµεακών και Ειδικών Τοµε-
ακών Γραµµατέων και ο τρόπος άσκησής τους, όπως επί-
σης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζο-
νται οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόµατα των θέσεων
των παρ. 1 και 2.»

2. Ο τίτλος του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) τρο-
ποποιείται ως εξής: 

«Διαδικασία επιλογής Διοικητικών Γραµµατέων, Ανα-
πληρωτών Διοικητικών Γραµµατέων, Τοµεακών Γραµµα-
τέων και Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α΄33) τρο-
ποποιείται ως εξής: 

«1. Για την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 6 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος από τον οικείο Υπουργό. Η πρόσκληση δηµοσιεύ-
εται στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου και στην ι-
στοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. επί δέκα (10) ηµέρες τουλάχι-
στον. Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν µέλη του Μη-
τρώου του άρθρου 1 καθώς και υποψήφιοι που δεν υπη-
ρετούν στον Δηµόσιο Τοµέα. Το κατά το άρθρο 10 Ειδικό
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Συµβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), αξιολογεί τα
προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρµόδιο
Υπουργό εισήγηση µε τους πέντε (5) επικρατέστερους
υποψηφίους, εκ των οποίων οι δύο (2) θα επιλέγονται
µεταξύ των υποψηφίων που δεν υπηρετούν στον Δηµό-
σιο Τοµέα. Ο διορισµός ολοκληρώνεται µε απόφαση του
αρµόδιου Υπουργού, ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έ-
ναν από τους πέντε (5) επικρατέστερους υποψηφίους,
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για
την επιλογή των πέντε (5) 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 το προβλεπόµενο περίγραµµα της προκη-
ρυσσόµενης θέσης και την πρότερη συνολικά διοικητική
εµπειρία τους. Το Ε.Σ.Ε.Δ. συνεκτιµά την εν γένει προ-
σωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δοµη-
µένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται υποχρεωτικά,
εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον δέκα (10) υποψήφιοι για
κάθε θέση, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) πρέπει
να είναι υποψήφιοι, µέλη του Μητρώου του άρθρου 1.
Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο
συνυποβάλλεται µε την εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ. στον Υ-
πουργό. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και αν οι υ-
ποψήφιοι είναι λιγότεροι από πέντε (5). Στην περίπτωση
αυτή το Ε.Σ.Ε.Δ. υποβάλλει εισήγηση µε το σύνολο των
υποψηφίων.» 

4. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) κα-
ταργείται.

5. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Η θητεία των ανωτέρω λήγει αυτοδικαίως σε περί-
πτωση κατάργησης της θέσης για την οποία έχουν επι-
λεγεί ή της οργανωτικής δοµής της οποίας προΐστα-
νται.»

6. Το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) τροποποιούνται ως ε-
ξής: 

«Έως τις 30.9.2016 προκηρύσσονται όλες οι θέσεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και οι κενές θέ-
σεις του άρθρου 8, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος. Έως τις 31.12.2016 ολοκληρώνεται η πλήρωση των
ανωτέρω θέσεων.» 

7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
4369/2016 (Α΄ 33) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 

«Έως τις 30.9.2017 προκηρύσσονται όλες οι θέσεις
των Τοµεακών και Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων της
παραγράφου 2 του άρθρου 6, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος. Έως τις 31.12.2017 ολοκληρώνεται η
πλήρωση των ανωτέρω θέσεων.» 

8. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 (Α΄
33) προστίθεται παράγραφος 1Α 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 µέχρι τις 31.12.2017 για
τους Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων και τους Αναπλη-
ρωτές Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων, και µέχρι τις
30.6.2018 για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς,
προϊσταµένους Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών, εκτός
και αν οι θέσεις αυτές έχουν ήδη καταργηθεί κατά την α-

ναµόρφωση της νοµοθεσίας περί Κυβέρνησης και κυβερ-
νητικών οργάνων. Σε περίπτωση κένωσης µε οποιονδή-
ποτε τρόπο θέσης Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, Ανα-
πληρωτή Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, Γενικού ή Ειδι-
κού Γραµµατέα, προϊσταµένου Γενικής ή Ειδικής Γραµ-
µατείας, πριν τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του
άρθρου 1, αυτή πληρούται σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις, όπως αυτές ίσχυαν µέχρι τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου και οι τοποθετούµενοι σε αυτές εκτελούν
κανονικά τα καθήκοντά τους µέχρι την παύση τους ή την
κατάργηση της θέσης τους σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο. Σε περίπτωση που οι θητείες των επιλεγµένων
στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 συ-
µπέσουν χρονικά µε τις θητείες των Γενικών Γραµµατέ-
ων Υπουργείων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων Υ-
πουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων, προϊσταµέ-
νων Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών, οι αρµοδιότητες
των τελευταίων συνίστανται στην εξασφάλιση του πολι-
τικού συντονισµού και στην αποτελεσµατική υιοθέτηση
της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από
την Κυβέρνηση και τα όργανά της.»

9. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33)
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι διατάξεις που διέπουν τις θέσεις των Γενικών
Γραµµατέων που προΐστανται αυτοτελών Γενικών Γραµ-
µατειών, παραµένουν σε ισχύ.»

Άρθρο 171
Συγκρότηση υπηρεσιακών συµβουλίων 

του άρθρου 30 του ν. 4369/2016

Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«3. α) Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµοδίου Υπουργού
ή του αρµοδίου οργάνου συγκροτούνται Υπηρεσιακά
Συµβούλια µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου.
Τα Συµβούλια αυτά είναι πενταµελή και αποτελούνται

από:
αα) Τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους και τους αναπλη-

ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου Δι-
εύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθη-
κόντων προϊσταµένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρ-
µοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούν
στην έδρα του ή στο Νοµό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά
Συµβούλια που εδρεύουν στο Νοµό αυτό. Αν δεν υπάρ-
χουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας
µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις για να οριστούν
µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι
από άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσί-
ου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο α-
ριθµός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζο-
νται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του Νο-
µού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.
ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων

και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδει-
χθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρε-
τών εκπροσώπων. 
γγ) Γραµµατέας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και νό-

µιµος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου
φορέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµό τουλάχιστον Γ’. 
δδ) Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάµενος της οικείας υ-

πηρεσίας αρµόδιος για τα θέµατα προσωπικού, µε ανα-
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πληρωτή αυτόν που νοµίµως τον αναπληρώνει στα υπη-
ρεσιακά του καθήκοντα.
εε) Η θητεία των µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων

που συγκροτούνται µε τις διατάξεις του παρόντος λήγει
µε την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων Διευθύν-
σεων που επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώ-
δικα Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υ-
παλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και του Κώδικα Δηµο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), οπότε
και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συµβούλια του άρ-
θρου 159 του Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), το
αρµόδιο όργανο του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 και
του άρθρου 5 του Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών Υ-
παλλήλων (ν.3584/2007).
β) Τα κοινά υπηρεσιακά συµβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. ανα-

συγκροτούνται µε βάση τις διατάξεις της παρούσας πα-
ραγράφου.
γ) Τα υπηρεσιακά συµβούλια των Ανεξάρτητων Αρχών,

της Ακαδηµίας Αθηνών, των Πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ,
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και
Επαγγελµάτων συγκροτούνται σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες ειδικές διατάξεις.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άρθρο 172

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3213/2003 (Α΄ 309), όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 222 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) και ισχύει σήµερα, α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Οι Περιφερειάρχες, οι Δήµαρχοι και όσοι διαχειρί-
ζονται τα οικονοµικά των πολιτικών κοµµάτων της περί-
πτωσης β΄.»

2. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222
του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοι-
κήσεων και, όταν διοριστούν, οι Συντονιστές Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων (άρ. 28 του ν. 4325/2015), οι Α-
ντιπεριφερειάρχες, οι Πρόεδροι και τα µέλη των Περιφε-
ρειακών Συµβουλίων, καθώς και οι Προϊστάµενοι των Γε-
νικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Περιφερειών».

3. Η περίπτωση  θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222
του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Οι Αντιδήµαρχοι, οι Πρόεδροι και τα µέλη, τακτικά
και αναπληρωµατικά, των επιτροπών των Δήµων, οι Πρό-
εδροι και τα µέλη των Δηµοτικών Συµβουλίων, οι Πρόε-
δροι, οι Διευθύνοντες Σύµβουλοι και τα µέλη των Διοικη-
τικών Συµβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δηµοτι-
κών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των αµιγών ή
µεικτών δηµοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α.
και των συνδέσµων Δήµων, καθώς και οι Προϊστάµενοι
των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δή-
µων.»

4. Η περίπτωση λ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222
του ν. 4281/2014, 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, καθώς και
οι υπάλληλοι των µονάδων αυτών που ασκούν οποιαδή-
ποτε ελεγκτικά καθήκοντα.» 

5. Στο άρθρο 1 του ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 222 του ν. 4281/2014, προστίθεται πα-
ράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύµα-
τα υποχρεούνται, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες α-
πό την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήµατος του υπό-
χρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί
του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεµ-
βρίου του προηγούµενου έτους. Ειδικά για τους υπόχρε-
ους των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ του άρθρου 1 παράγρα-
φος 1 του παρόντος νόµου, τα τραπεζικά και τα κάθε εί-
δους πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται, οµοίως χωρίς ε-
πιβάρυνση και µέσα στην ίδια προθεσµία, να εκδίδουν α-
ναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών των ως ά-
νω υπόχρεων κατά την 31η Δεκεµβρίου του προηγουµέ-
νου έτους.»

Άρθρο 173

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3213/2003, όπως ισχύει µετά από την αντικατάστασή
του µε το άρθρο 223 του ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«α. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λε-
πτοµερώς τα υφιστάµενα κατά την 31η Δεκεµβρίου του
προηγούµενου έτους περιουσιακά στοιχεία στην ηµεδα-
πή και την αλλοδαπή. Ειδικώς, η αρχική δήλωση περι-
λαµβάνει τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής της
περιουσιακά στοιχεία. 
Ως περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ιδίως:
i. Τα έσοδα από κάθε πηγή.
ii. Τα ακίνητα, καθώς και τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε

αυτά, µε ακριβή προσδιορισµό τους.
iii. Οι µετοχές ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών (µε

την επιφύλαξη της απαγόρευσης της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του παρόντος νόµου), τα οµόλογα και οµολο-
γίες κάθε είδους, τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων κάθε
είδους και τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
κάθε είδους.

iv. Οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταµιευτή-
ρια και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και τα κάθε εί-
δους χρηµατιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συµ-
µετοχές σε κεφάλαια επιχειρηµατικών ή επενδυτικών
συµµετοχών (funds) και καταπιστεύµατα (trusts). 

v. Η µίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταµιευτήρια και
άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα. Επίσης,
το σύνολο των µετρητών, που δεν περιλαµβάνονται στην
περίπτωση iv. του παρόντος εδαφίου, εφόσον το συνολι-
κό ποσό υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευ-
ρώ. Τα προαναφερόµενα ποσά αφορούν αθροιστικά τον
υπόχρεο, το σύζυγό και τα ανήλικα τέκνα.

vi. Tα κινητά µεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υ-
περβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. Αν τα κινητά πράγµατα α-
ποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύ-
νολο, για τον υπολογισµό της αξίας λαµβάνεται υπόψη η
αξία του συνόλου των πραγµάτων. Η δηλούµενη αξία
προκύπτει είτε από σχετικό παραστατικό αγοράς ή από
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πράξη της φορολογικής αρχής για την επιβολή φόρου
αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας κατά
το χρόνο κτήσης τους. Στην περίπτωση κατά την οποία
τα κινητά είναι ασφαλισµένα κατά κινδύνων κλοπής,
πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, η εκτιµώµενη αξία δεν
µπορεί να είναι κατώτερη αυτής που αναγράφεται στη
σχετική σύµβαση. 

vii. Τα πλωτά και τα εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς
και τα κάθε χρήσης οχήµατα. 

viii. Η συµµετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση
(µε την επιφύλαξη της απαγόρευσης του άρθρου 8 παρά-
γραφος 1 του παρόντος νόµου).

ix. Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ του άρθρου 1 παράγρα-
φος 1, περιλαµβάνει και τις δανειακές τους υποχρεώσεις
προς ηµεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ι-
δρύµατα, λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου και φυσικά πρόσωπα. Η δήλωση των παραπάνω
υπόχρεων περιλαµβάνει και κάθε οφειλή που προέρχε-
ται από διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους
και τέλη προς το Δηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τέλη προς Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου
Δικαίου και εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής α-
σφάλισης και υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
κατά την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους.». 

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003, όπως ισχύει µετά από την αντικατάστασή
του µε το άρθρο 223 του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως
εξής:

«δ. Οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν
στον Πρόεδρο της Γ΄ Μονάδας Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης
της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστη-
ριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης α-
ντίγραφο κάθε συµβολαιογραφικού εγγράφου, που συ-
ντάσσεται από αυτούς, µε το οποίο αναλαµβάνεται η υ-
ποχρέωση ή µεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή ει-
σαγγελικό λειτουργό, σύζυγο ή τέκνο του, οποιοδήποτε
περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, ή δικαίωµα, εφό-
σον οι εν λόγω λειτουργοί είναι εν ενεργεία και µέχρι
δύο χρόνια από την παύση της ιδιότητας. Το αυτό ισχύει
και για την αποδοχή κληρονοµίας.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύ-
ει µετά από την αντικατάστασή του µε το άρθρο 223 του
ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προ-
σώπων των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ του άρθρου 1 παρά-
γραφος 1, δηµοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της
Βουλής µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρ-
θρου 3Α. Η δηµοσιοποίηση λαµβάνει χώρα µετά τον έ-
λεγχο και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριών
µηνών από την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου
2 του άρθρου 1. Η δηµοσιοποίηση των δηλώσεων διαρκεί
όσο η θητεία των υπόχρεων πλέον τριών ετών από την
λήξη αυτής. Το αντικείµενο της δηµοσιοποίησης και ι-
δίως η µορφή, ο τύπος, τα προς δηµοσίευση συγκεντρω-
τικά ή µη στοιχεία ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία εκδίδεται το αργότε-
ρο δύο µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Από τη δηµοσιοποίηση εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση
εκείνα τα στοιχεία που είναι ικανά να προκαλέσουν βλά-
βη στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και της οικο-

γένειας του (όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθµοί κυκλο-
φορίας µεταφορικών µέσων, αριθµός φορολογικού µη-
τρώου κ.λπ.). Η δηµοσίευση των δηµοσιοποιούµενων
στοιχείων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης επιτρέπεται
υπό την προϋπόθεση ότι δηµοσιεύεται ολόκληρο το πε-
ριεχόµενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή
η επιλεκτική δηµοσιοποίηση ονοµαστικών στοιχείων. Κά-
θε παράβαση της διάταξης αυτής τιµωρείται, πέραν της
προβλεπόµενης από το άρθρο 7 παράγραφος 2 ποινής
φυλάκισης, και µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες
(5.000) µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύ-
ει µετά από την αντικατάστασή της µε το άρθρο 223 του
ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης, µπορούν να
συµπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορµήτως σε προθε-
σµία ενός µηνός από την υποβολή της δήλωσης.»

5. Η απόφαση του Προέδρου της Βουλής και η κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που αναφέρο-
νται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
3213/2003 και αφορούν στην ηλεκτρονική υποβολή των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης εκδίδονται εντός
δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 174

1. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 224
του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του πα-
ρόντος νόµου στην Επιτροπή του άρθρου 3Α,»

2. Μετά το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 224
του ν. 4281/2004, προστίθεται στοιχείο αα΄, ως εξής:

«αα) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώ-
σεις στ' έως και κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και µγ΄ και µστ΄ έως
µη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νό-
µου, στην Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιου-
σιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νο-
µιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότη-
τες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ε-
λέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Για
τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
των εν λόγω προσώπων εφαρµόζονται όσα ορίζονται
στα στοιχεία γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α
του ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αυτό προστέθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3932/2011 (Α' 49). Ειδικά
για τα πρόσωπα της περίπτωσης µη΄, τυχόν ειδικές δια-
τάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.» 

3. Στο στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 224
του ν. 4281/2004, η φράση «λ΄ και µδ΄» αντικαθίσταται
από τη φράση «λ΄, µδ΄ και µε΄».

4. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 224 του ν. 4281/2014, αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«4. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το όργανο ελέγχου
µπορεί να καλεί τους ελεγχόµενους για να δώσουν διευ-
κρινίσεις ή να προσκοµίσουν συµπληρωµατικά παραστα-
τικά στοιχεία, εντός ρητής προθεσµίας που δεν µπορεί
να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες, η οποία µπορεί να
παραταθεί για διάστηµα δέκα (10) το πολύ ηµερών. Σε έ-
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κτακτες περιπτώσεις αδυναµίας των ελεγχοµένων προ-
σώπων για έγκαιρη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, το
όργανο ελέγχου δύναται κατ’ εξαίρεση να παρεκτείνει
την προθεσµία µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση. Σε ό-
σους καλούνται από όργανο ελέγχου και δεν ανταποκρί-
νονται στην κλήση είτε αυτοπροσώπως είτε δια νόµιµου
αντιπροσώπου επιβάλλεται από το όργανο ελέγχου πρό-
στιµο από πενήντα (50) έως τριακόσια (300) ευρώ, το ο-
ποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπρα-
ξης Δηµοσίων Εσόδων. Με Κοινή Απόφαση των Υπουρ-
γών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµά-
των και Οικονοµικών που εκδίδεται εντός τριών (3) µη-
νών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως ορίζονται οι λεπτοµέρειες αναφορικά
µε τα αρµόδια για την επιβολή του προστίµου όργανα και
τη διαδικασία επιβολής και είσπραξής του.»

Άρθρο 175

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 3Α του νόµου 3213/2003,
το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 225 του ν. 4281/2014
αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των ανα-
φεροµένων στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 3 προσώπων ανατίθεται σε Επι-
τροπή Ελέγχου, η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο. Η Ε-
πιτροπή είναι ανεξάρτητη, διαθέτει διοικητική και οικο-
νοµική αυτοτέλεια και αποτελείται από εννέα (9) µέλη
µε ισάριθµους αναπληρωτές. Η έδρα της καθορίζεται µε
απόφαση του Προέδρου της Βουλής.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από:
α) τον/την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής

Θεσµών και Διαφάνειας, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρω-
τή του, που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Βου-
λής, 
β) Αρεοπαγίτη ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή

του, 
γ) Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό

µέλος, µε τον αναπληρωτή του, και 
δ) Σύµβουλο της Επικρατείας, ως τακτικό µέλος, µε

τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση των Α-
νωτάτων Δικαστικών Συµβουλίων των οικείων δικαστη-
ρίων µετά από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
ε) Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό

µέλος, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφα-
ση του Διοικητή της, µετά από ερώτηµα του Προέδρου
της Βουλής,
στ) Τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµι-

µοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες
και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου
των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ως τακτικό
µέλος µε τον αναπληρωτή του.
ζ) Τον Συνήγορο του Πολίτη ως τακτικό µέλος µε τον

αναπληρωτή του.
η) Βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβου-

λευτικής οµάδας που µετέχει στην Κυβέρνηση ως τακτι-
κό µέλος µε τον αναπληρωτή του που ορίζονται µε ενυ-
πόγραφη δήλωση του Προέδρου της εν λόγω κοινοβου-
λευτικής οµάδας.
θ) Βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβου-

λευτικής οµάδας που δεν µετέχει στην Κυβέρνηση µε
τον αναπληρωτή του που ορίζονται µε ενυπόγραφη δή-

λωση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Οι δικαστές τακτικά µέλη της Επιτροπής είναι πλήρους

και αποκλειστικής απασχόλησης και απολαµβάνουν, µαζί
µε τα υπόλοιπα µέλη, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος που υ-

πηρετεί στην υπηρεσία της παραγράφου 4 µε απόφαση
του Προέδρου της Επιτροπής.
Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής που δηµοσιεύ-

εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η α-
ποζηµίωση των µελών που δεν είναι πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης, καθώς και του Γραµµατέα της
Επιτροπής, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο
που προβλέπεται από το άρθρο 21 του ν. 4354/2015. Οι
πιστώσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής και της υπη-
ρεσίας της παράγραφο 4 εγγράφονται στον προϋπολογι-
σµό της Βουλής υπό ίδιο φορέα και θα καλυφθούν από
τις εγγεγραµµένες πιστώσεις εντός των ορίων του ι-
σχύοντος ΜΠΔΣ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κύ-
ριος διατάκτης των οικείων δαπανών. Θέµατα οικονοµι-
κής διαχείρισης ρυθµίζονται µε ειδικό κανονισµό οικονο-
µικής διαχείρισης που καταρτίζεται από την Επιτροπή και
εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, το οποίο
προστέθηκε µε το άρθρο 225 του ν. 4281/2014 αναριθ-
µείται σε 6. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Μέχρι την τριακοστή πρώτη Μαρτίου κάθε έτους, η
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση των πεπραγµένων της κατά
το προηγούµενο έτος στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφά-
νειας της Βουλής και στους Υπουργούς Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Στην ανωτέρω ετήσια έκθεση αναφέρονται κατ’ ελάχι-
στο ο αριθµός των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, ο α-
ριθµός των προσώπων που υπέβαλαν δηλώσεις, τα µέ-
τρα που ελήφθησαν για όσους δεν υπέβαλαν δήλωση και
τα αποτελέσµατα των ελέγχων, που πραγµατοποιήθη-
καν κατά την άσκηση των καθηκόντων της επιτροπής, µε
στατιστική απεικόνιση αυτών. Η έκθεση αναρτάται στην
επίσηµη ιστοσελίδα της Βουλής στο διαδίκτυο το αργό-
τερο µία (1) εβδοµάδα µετά την υποβολή της, όπου και
παραµένει αναρτηµένη για επτά (7) έτη. Την ίδια υπο-
χρέωση υποβολής έκθεσης, µε το ίδιο περιεχόµενο και
µε την ίδια προθεσµία υποβολής και ανάρτησης έχουν ό-
λα τα αρµόδια όργανα τα οποία λαµβάνουν και επεξερ-
γάζονται δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.»

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 καταργείται.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 τροποποι-
είται ως εξής: 

«6. Όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την οργάνωση
και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και της Ειδι-
κής Υπηρεσίας ρυθµίζονται µε Κανονισµό Λειτουργίας, ο
οποίος εκδίδεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται από
την Ολοµέλεια της Βουλής.»

Άρθρο 176

Η παρ. 2 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003 αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«2. Η Επιτροπή ελέγχει όλες τις δηλώσεις της αρµο-
διότητάς της.»
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Άρθρο 177

Το άρθρο 6 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει µετά την α-
ντικατάστασή του µε το άρθρο 227 του ν. 4281/2014, α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 6
Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης

1. Διοικητικό πρόστιµο εκατό πενήντα (150) έως τε-
τρακόσια (400) ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων,
επιβάλλεται σε όποιον υποβάλλει δήλωση µετά την πά-
ροδο της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. Οι λεπτοµέρειες α-
ναφορικά µε τα αρµόδια για την επιβολή όργανα, την
διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίµου ορίζο-
νται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών
που εκδίδεται εντός (3) τριών µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.

2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση µε-
τά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την παρέλευση
της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου, ή υποβάλλει ανακριβή ή
ελλιπή δήλωση, τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατι-
κή ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Σε περί-
πτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκηµα µε σκοπό την α-
πόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφε-
λούµενος της ιδιότητάς του, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή από
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ.

3. Ο υπαίτιος του δεύτερου εδαφίου της προηγούµε-
νης παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10)
ετών και µε χρηµατική ποινή από είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ,
αν η συνολική αξία της αποκρυπτόµενης περιουσίας του
ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός ο-
φείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το πο-
σό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτή-
τως αν η απόκρυψη επιχειρείται µε τη µη υποβολή δήλω-
σης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

4. Αν οι πράξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
2 τελέστηκαν από αµέλεια, επιβάλλεται χρηµατική ποι-
νή. Το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιµώντας
ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, µπορεί να κρίνει τις πρά-
ξεις αυτές ατιµώρητες.

5. Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συµπράττει στην υ-
ποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη
δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιµωρείται µε φυλάκι-
ση και µε χρηµατική ποινή.

6. Τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νοµικών
προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 που παραβιά-
ζουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του παρόντος τιµωρούνται µε φυλάκιση
µέχρι δύο ετών.

7. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τα ενδεικνυόµενα
µέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε κα-
ταδικαστική απόφαση για εγκλήµατα του παρόντος νό-
µου, συµπεριλαµβανοµένης της ανάρτησης της απόφα-
σης στο διαδίκτυο, καθώς και της πλήρους ή µερικής δη-
µοσίευσής της στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.»

Άρθρο 178

Το άρθρο 8 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει µετά τη θέ-
ση σε ισχύ του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 3849/2010 (Α΄ 80)
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Συµµετοχή σε εταιρεία µε έδρα 

σε µη συνεργάσιµο φορολογικά κράτος

1. Στα µέλη της Κυβέρνησης, στους Υφυπουργούς,
στους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσω-
πούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους
βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον Γενικό Γραµµατέα
της Κυβέρνησης, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµα-
τείς Υπουργείων, στους Γενικούς Γραµµατείς των Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων, στους Περιφερειάρχες και τους
Δηµάρχους, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λει-
τουργούς, στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές
και Γενικούς Διευθυντές πιστωτικών ιδρυµάτων, που ε-
λέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα
των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 1 απαγορεύεται να συµµετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε
µε παρένθετα πρόσωπα, στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση ε-
ταιρειών που έχουν ως πραγµατική ή καταστατική έδρα
κράτος µη συνεργάσιµο στο φορολογικό τοµέα, κατά
την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φο-
ρολογίας Εισοδήµατος, Α΄ 167) και των υπουργικών α-
ποφάσεων που έχουν εκδοθεί βάσει της ως άνω διάτα-
ξης και ισχύουν κάθε φορά.

2. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άµεση ή δια
παρένθετου προσώπου συµµετοχή σε εταιρεία που έχει
ως έδρα κράτος µη συνεργάσιµο στο φορολογικό τοµέα
κατά την έννοια υπουργικής απόφασης που εκδίδεται
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65
του ν. 4172/2013 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευ-
ρώ».

Άρθρο 179

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 3213/2003
αναριθµούνται σε 4 και 5. Μετά την παρ. 2 του άρθρου
10 του ν. 3213/2003 προστίθεται παρ. 3 ως εξής: 

«3. Στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονί-
κης και στις Εισαγγελίες Πληµµελειοδικών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης ορίζονται αντίστοιχα από τους διευθύνο-
ντες αυτών τουλάχιστον ένας Αντεισαγγελέας Εφετών
και ένας Αντεισαγγελέας Πληµµελειοδικών, οι οποίοι
χειρίζονται τις δικογραφίες που σχηµατίζονται για τις α-
ξιόποινες πράξεις του παρόντος νόµου.».

Άρθρο 180

1. Στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 9 του
ν. 3213/2003 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ί-
διου νόµου, όπου γίνεται αναφορά στα άρθρα 4 και 5 αυ-
τού, διαγράφονται οι σχετικές λέξεις. Στις παραγράφους
1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει, η
φράση «άρθρα 4 έως 8» αντικαθίσταται από την φράση
«άρθρα 6 έως 8».

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του νόµου
3213/2003 καταργείται. Στην περίπτωση β΄ της παρα-
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γράφου 3 του άρθρου 9 του ιδίου νόµου, όπως ισχύει µε-
τά την αντικατάστασή της µε την παρ. 4(β) του άρθρου
143 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), διαγράφεται η φράση «,
και εφόσον δεν έχει προηγηθεί εφαρµογή της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 2,».

Άρθρο 181

Στην παρ. 3 του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τους υ-
πόχρεους της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 3 και µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωµάτων για τους λοιπούς υπόχρεους, µπορεί να ορίζεται
ότι η δήλωση οικονοµικών συµφερόντων υποβάλλεται η-
λεκτρονικά µέσω ενιαίας ειδικής εφαρµογής, κατά τα ο-
ριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003
(Α΄309), όπως ισχύει κάθε φορά και να καθορίζεται κάθε
αναγκαία προς τούτο λεπτοµέρεια, οι απαραίτητες δια-
σφαλίσεις για τα πρόσωπα και τους όρους πρόσβασης
στα στοιχεία τους και τυχόν ρυθµίσεις µεταβατικού χα-
ρακτήρα.».

Άρθρο 182

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του
ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ-
θρο 68 παρ. 5 του ν. 4174/2013 (Α΄170), η φράση «δώδε-
κα (12) Μέλη» αντικαθίσταται από τη φράση «δεκατέσ-
σερα (14) Μέλη».

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7Α του
ν. 3691/ 2008, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2
του ν. 3932/2011 (Α΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η Γ’ Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και
τέσσερα (4) Μέλη της Αρχής και ειδικότερα: αα) ένα
στέλεχος από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, που προτείνε-
ται από τον αρµόδιο Υπουργό, ββ) ένα στέλεχος από την
Τράπεζα της Ελλάδος, που προτείνεται από τον Διοικητή
της, γγ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς, που προτείνεται από το Διοικητικό της Συµβούλιο
και δδ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε πτυχίο νο-
µικής σχολής, που προτείνεται από τον αρµόδιο Υπουρ-
γό.»

3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7Α του
ν. 3691/ 2008, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2
του ν. 3932/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η Γ΄ Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυ-
τοτελώς από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς
και από επιστηµονικό προσωπικό µε ειδικές γνώσεις και
εµπειρία στον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων και τη
διερεύνηση οικονοµικών συναλλαγών. Για τους ανωτέρω
σκοπούς, συνιστώνται στην Αρχή τριάντα (30) θέσεις, α-
πό τις οποίες οι δέκα (10) είναι θέσεις επιστηµονικού
προσωπικού. Οι θέσεις αυτές πληρούνται µε αποσπάσεις
από τους φορείς από όπου προέρχονται τα Μέλη της
Μονάδας. Οι αποσπάσεις είναι τριετούς διάρκειας µε δυ-
νατότητα ανανέωσης.»

4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7Α του
ν. 3691/2008, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του
ν. 3932/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η Μονάδα δέχεται τις δηλώσεις περιουσιακής κα-
τάστασης των προσώπων που αναφέρονται στο στοιχείο
αα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003,
πλην εκείνων του άρθρου 14 του ιδίου νόµου. Διερευνά
και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή πε-
ριέρχονται στην Αρχή σχετικά µε τη µη υποβολή ή µε α-
νακρίβειες των δηλώσεων αυτών. Προβαίνει σε έλεγχο
όλων των δηλώσεων: αα) των Γενικών και Ειδικών Γραµ-
µατέων της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, ββ) των
Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
και των Συντονιστών Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, ό-
ταν αυτοί διοριστούν (άρθρο 28 του ν. 4325/2015), γγ)
των Προέδρων, των Αντιπροέδρων, των Διοικητών και
των διευθυνόντων συµβούλων των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, δηµοσίων επιχειρήσεων και δηµοσίων
οργανισµών, δδ) των Δικαστικών και Εισαγγελικών λει-
τουργών των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, εε) του
Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Νοµικού Συµβουλί-
ου του Κράτους, στστ) των ιδιοκτητών, των βασικών µε-
τόχων, των προέδρων, των διευθυνόντων συµβούλων,
των διαχειριστών, καθώς και των γενικών διευθυντών και
των διευθυντών ειδήσεων και ενηµέρωσης κάθε µορφής
επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουρ-
γίας ή εν γένει έχουν την εκµετάλλευση: i) τηλεοπτικών
σταθµών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε µορφής
συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, και ii) επιχειρή-
σεων ή εταιρειών που εκµεταλλεύονται ή εκδίδουν ηµε-
ρήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας, ό-
πως και των βασικών µετόχων αυτών, ζζ) των Αρχηγών
και των Υπαρχηγών της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λι-
µενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυ-
ροσβεστικού Σώµατος. 
Ως προς τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, η Μονάδα προ-

βαίνει σε δειγµατοληπτικό, κατά την κρίση της, ή στο-
χευµένο έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης. Ο
έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης της υποβολής και του
αληθούς περιεχοµένου της δήλωσης, περιλαµβάνει σε
κάθε περίπτωση τη διακρίβωση, κατά πόσον η απόκτηση
νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάµε-
νων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσό-
δων των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, σε συνδυα-
σµό µε τις δαπάνες διαβίωσης τους. Η παράγραφος 3
του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει, εφαρµόζε-
ται αναλόγως.
Η Μονάδα µπορεί να καλεί τους ελεγχόµενους για να

δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκοµίσουν συµπληρωµα-
τικά παραστατικά στοιχεία εντός της προθεσµίας που α-
ναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3213/2003.»

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 7Γ του ν. 3691/2008
(Α΄166), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του
ν. 3932/2011 (Α΄ 49), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η διαδικασία της απόσπασης ολοκληρώνεται υποχρε-
ωτικά εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την πρόταση
του Προέδρου της Αρχής.»

6. Η παρ. 9 του άρθρου 7Γ του ν. 3691/2008, όπως προ-
στέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3932/2011 (Α΄49),
καταργείται.

Άρθρο 183

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών
συµφερόντων που υποβλήθηκαν, από 1.1.2015 µέχρι και
την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος, στην
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Επιτροπή του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, από υπόχρε-
ους, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις σε άλ-
λους φορείς, διαβιβάζονται αρµοδίως. Έλεγχοι δηλώσε-
ων περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερό-
ντων που ήδη διενεργούνται µε απόφαση της Επιτροπής
παραµένουν σε αυτήν µέχρι περατώσεως των ελέγχων
και διαβιβάζονται τα σχετικά πορίσµατα στην Αρχή, η ο-
ποία είναι πλέον αρµόδια.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Α.Ε.- ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛ-

ΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Α.Ε. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 184
Σύσταση

1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελ-
ληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.». Στις
διεθνείς σχέσεις, η Εταιρεία θα χρησιµοποιεί την επωνυ-
µία «Hellenic Company of Assets and Participations»,
(«H.C.A.P.»).

2. H Εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την
καταχώριση του Καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενι-
κής Γραµµατείας Εµπορίου.

3. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920.

4. Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δηµόσιο ή ευρύτερο δη-
µόσιο τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατά-
ξεις που αναφέρονται σε δηµόσιες επιχειρήσεις, υπό την
έννοια του ν. 3429/2005 (Α΄314), δεν εφαρµόζονται ως
προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται
στον παρόντα νόµο.

Άρθρο 185
Σκοπός

1. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέ-
ροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονο-
µίας. Συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δηµόσιο σκο-
πό. Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα
περιουσιακά της στοιχεία προκειµένου να: 

(α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επεν-
δυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγµατοποίη-
ση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της α-
νάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και β) συµβάλει στην
αποµείωση των οικονοµικών υποχρεώσεων της Ελληνι-
κής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το ν. 4336/2015 (A΄ 94).

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ε-
νεργεί µε τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελµατικό και επιχει-
ρηµατικό µε µακροπρόθεσµη προοπτική στην επίτευξη
των αποτελεσµάτων της, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό
της Κανονισµό, µε εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και µε

σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της από-
δοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς
και τη δηµιουργία εσόδων, τα οποία κατανέµονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Περαιτέρω,
η Εταιρεία προωθεί µεταρρυθµίσεις των δηµοσίων επι-
χειρήσεων, µεταξύ άλλων, µέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτι-
στης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και
µέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής
ευθύνης, αειφορίας, καινοτοµίας και βέλτιστων εταιρι-
κών πρακτικών.

3. Η Εταιρεία µπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια
προκειµένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του
πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του παρόντος νό-
µου. 

Άρθρο 186
Έδρα – Διάρκεια

1. Η Εταιρεία εδρεύει σε δήµο εντός του Νοµού Αττι-
κής που ορίζεται στο Καταστατικό του. 

2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εν-
νέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο και την έγκριση του καταστατικού
της. Η διάρκεια δύναται να παρατείνεται µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου. 

Άρθρο 187
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) ευρώ, διαιρείται σε
σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης. Το µε-
τοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται στο σύνολό
του από το Ελληνικό Δηµόσιο.

2. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι µη µεταβιβάσιµες. Ε-
νόψει του ότι η λειτουργία της και των άµεσων θυγατρι-
κών της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 του παρό-
ντος νόµου, εξυπηρετεί ειδικό δηµόσιο σκοπό, οι µετο-
χές της Εταιρείας, οι µετοχές των άµεσων θυγατρικών
της, καθώς και οι τίτλοι που ενσωµατώνουν το κεφάλαιο
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας του
ν.3864/2010 (Α΄ 119) («ΤΧΣ») αποτελούν πράγµατα ε-
κτός συναλλαγής κατά την έννοια της διάταξης του άρ-
θρου 966 του Αστικού Κώδικα. 

3. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να αυ-
ξάνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µονα-
δικού µετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµ-
βουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό
Συµβούλιο. 

4. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται α-
πό το Ελληνικό Δηµόσιο και κατατίθεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών σε έντοκο λογαριασµό που τη-
ρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνοµα της Εται-
ρείας.

Άρθρο 188
Άµεσες Θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετο-

χών και Περιουσίας Α.Ε.

1. Από την απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας της
Εταιρείας τα κατωτέρω νοµικά πρόσωπα, των οποίων το
µετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το ενσωµατώνουν µε-
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ταβιβάζονται στην Εταιρεία ή συστήνονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος, θεωρούνται για τους σκο-
πούς του παρόντος νόµου άµεσες θυγατρικές (οι «άµε-
σες θυγατρικές»):
α. Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. 
β. Το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας

του Δηµοσίου του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) («ΤΑΙΠΕΔ»). 
γ. Η Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου ΑΕ του ν. 2636/1998

(Α΄ 198) («ΕΤΑΔ»). 
δ. Η Εταιρεία Δηµοσίων Συµµετοχών Α.Ε., η οποία συ-

στήνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 8.
2. Η Εταιρεία δύναται, µε απόφαση της Γενικής Συνέ-

λευσης του µοναδικού µετόχου που λαµβάνεται κατόπιν
πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου και η οποία προ-
συπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο, να ιδρύει και
άλλες άµεσες θυγατρικές προκειµένου να εκπληρώνει
τον εταιρικό της σκοπό. Οι διατάξεις του παρόντος νό-
µου για τις άµεσες θυγατρικές ισχύουν και για οποιεσδή-
ποτε νέες άµεσες θυγατρικές συστήνονται σύµφωνα µε
την παρούσα παράγραφο. 

3. Κάθε άµεση θυγατρική της Εταιρείας διαχειρίζεται
τα περιουσιακά στοιχεία της ανεξάρτητα από τις άλλες.
Εκτός αν προβλέπεται ρητά διαφορετική ρύθµιση στον
παρόντα νόµο, καµία θυγατρική δεν µπορεί να παρέχει ε-
πιδότηση ή άλλη οικονοµική ενίσχυση σε άλλη. Οι συ-
ναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των άµεσων θυγα-
τρικών ή µεταξύ εταιρειών που αποτελούν έµµεσες θυ-
γατρικές της Εταιρείας πραγµατοποιούνται µε διαφά-
νεια και όρους ελεύθερης αγοράς και υπάγονται στους
κανόνες που τίθενται στον Εσωτερικό Κανονισµό του
άρθρου 6. Για συναλλαγές µεταξύ των ανωτέρω νοµικών
προσώπων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ε-
νός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, απαιτείται η προη-
γούµενη έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-
ρείας, εκτός αν αυτές δεν εξέρχονται των ορίων των
τρεχουσών συναλλαγών, οπότε αρκεί απλή γνωστοποίη-
ση της εν λόγω συναλλαγής στο Διοικητικό Συµβούλιο
της. Η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανο-
µένης της παροχής πιστώσεων, από πιστωτικά ιδρύµατα,
στο µέτρο που αυτά θεωρηθούν έµµεσες θυγατρικές της
Εταιρείας, αποτελούν τρέχουσες συναλλαγές των εν
λόγω πιστωτικών ιδρυµάτων και δεν εµπίπτουν στις δια-
τάξεις της παρούσας παραγράφου. Η παρούσα παράγρα-
φος δεν επηρεάζει τη δυνατότητα της Εταιρείας να ε-
πενδύει µε οποιονδήποτε τρόπο έσοδά που προορίζο-
νται για επενδύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 17, σε οποια-
δήποτε άµεση ή έµµεση θυγατρική, ή, σε οποιοδήποτε
περιουσιακό στοιχείο αυτών. 

4. Οποιαδήποτε απόσχιση κλάδου άµεσης θυγατρικής,
η οποία αποφασίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος νόµου
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 2166/1993 (Α΄ 137), οι οποίες εφαρµόζονται ακόµα και
στην περίπτωση που η εταιρεία η οποία αναδέχεται τον
κλάδο είναι νεοσύστατη και ανεξάρτητα από το κατά πό-
σο τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που µεταβιβάζονται
αποτελούν κλάδο κατά την έννοια του ν. 2166/1993. Τα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις µεταβιβάζονται στην εται-
ρία, η οποία αναδέχεται τον κλάδο µέσω οιονεί καθολι-
κής διαδοχής και η άµεση θυγατρική από την οποία γίνε-
ται η απόσχιση απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που
µεταβιβάζονται. Ως µέρος της µεταβίβασης οι εργασια-
κές σχέσεις των εργαζοµένων που αναφέρονται στη

συµβολαιογραφική πράξη απόσχισης µεταβιβάζονται
στην εταιρεία που αναδέχεται τον κλάδο.

5. Η πλήρης κυριότητα, νοµή και κατοχή του συνόλου
του κεφαλαίου του ΤΧΣ, όπως αυτό ενσωµατώνεται σε
τίτλους σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3864/2010, µετα-
βιβάζεται από το Ελληνικό Δηµόσιο, άνευ ανταλλάγµα-
τος, στην Εταιρεία δυνάµει του παρόντος νόµου. Παρά
τη µεταβίβαση αυτή, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι δια-
φορετικό στον παρόντα νόµο, οι διατάξεις του
ν.3864/2010 (συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά των διατάξεων που αφορούν την εταιρική
διακυβέρνηση του ΤΧΣ) εξακολουθούν να ισχύουν. Οι α-
ποφάσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού του ΤΧΣ
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3864/2010 λαµβάνονται
αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ. 

6. Η πλήρης κυριότητα, νοµή και κατοχή του συνόλου
των µετοχών του ΤΑΙΠΕΔ µεταβιβάζεται από το Ελληνι-
κό Δηµόσιο, άνευ ανταλλάγµατος στην Εταιρεία δυνάµει
του παρόντος νόµου. Το ΤΑΙΠΕΔ εξακολουθεί να διέπε-
ται από τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). 

7. Η πλήρης κυριότητα, νοµή και κατοχή του συνόλου
των µετοχών της ΕΤΑΔ µεταβιβάζεται από το Ελληνικό
Δηµόσιο άνευ ανταλλάγµατος στην Εταιρεία δυνάµει
του παρόντος νόµου. Η ΕΤΑΔ εξακολουθεί να διέπεται
από τις διατάξεις του ν. 2636/1998 (Α΄198).

8. Συστήνεται από την Εταιρεία ανώνυµη εταιρεία µε
εταιρική επωνυµία «Εταιρεία Δηµοσίων Συµµετοχών
Α.Ε.» («ΕΔΗΣ»). Η ΕΔΗΣ διέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 14 του παρόντος νόµου.

9. Εντός έξι (6) µηνών από τη συγκρότηση του Διοικη-
τικού Συµβουλίου της Εταιρείας σε σώµα, το Διοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας οφείλει να ολοκληρώσει την α-
ξιολόγηση των Διοικητικών Συµβουλίων των άµεσων θυ-
γατρικών της, πλην του ΤΧΣ και να ορίσει το Διοικητικό
Συµβούλιο της ΕΔΗΣ.

Άρθρο 189
Εσωτερικός Κανονισµός

1. Η Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου υιοθε-
τεί Εσωτερικό Κανονισµό («Εσωτερικός Κανονισµός»)
που ρυθµίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άµε-
σων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, και περιλαµβάνει ι-
δίως τα ακόλουθα θέµατα: α) εταιρική διακυβέρνηση, β)
κώδικα δεοντολογίας, σύγκρουση συµφερόντων και υ-
ποχρεώσεις εµπιστευτικότητας των µελών του Εποπτι-
κού Συµβουλίου, των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας και άµεσων θυγατρικών της, πλην του
ΤΧΣ, όπως επίσης και των εµπειρογνωµόνων και άλλων
συµβούλων που προσλαµβάνονται ή απασχολούνται, γ)
λογιστικά πρότυπα, δ) τυχόν ανάθεση ειδικών καθηκό-
ντων σε µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλί-
ου, ε) κανονισµό αναθέσεων και προµηθειών για κάθε α-
νάθεση που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της σχε-
τικής ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ή των ευρωπαϊκών κανό-
νων, όπως ερµηνεύονται από τη νοµολογία του Δικαστη-
ρίου της ΕΕ, στ) πολιτική επενδύσεων και διαχείρισης
κινδύνων, ζ) πολιτική µερισµάτων. Ο Εσωτερικός Κανονι-
σµός βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις
κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ. 

2. Μέχρι την υιοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισµού, η
Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου, κατόπιν πρό-
τασης του Εποπτικού Συµβουλίου, δύναται να εκδίδει ει-
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δικές αποφάσεις µε τις οποίες ρυθµίζει ένα ή περισσότε-
ρα εκ των ανωτέρω θεµάτων. 

3. Ο Εσωτερικός Κανονισµός της Εταιρείας τροποποι-
είται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδι-
κού µετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβου-
λίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο.

4. Ο Εσωτερικός Κανονισµός µπορεί να ορίζει τεχνικά
ή λεπτοµερειακά ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία της
Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών της, πλην του
ΤΧΣ, για τα οποία µπορεί να δίνεται εξουσιοδότηση στο
Διοικητικό Συµβούλιο ή σε ορισµένα από τα µέλη του να
αποφασίζουν.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 190
Όργανα - Γενική Συνέλευση

1. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση
του µοναδικού µετόχου, το Εποπτικό Συµβούλιο, το Διοι-
κητικό Συµβούλιο και οι Ελεγκτές.

2. Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συ-
νέλευση του µοναδικού µετόχου, δηλαδή του Ελληνικού
Δηµοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υ-
πουργό Οικονοµικών. Η Γενική Συνέλευση του µοναδι-
κού µετόχου είναι το µόνο αρµόδιο όργανο να αποφασί-
ζει για θέµατα, τα οποία σύµφωνα µε την εφαρµοστέα
νοµοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα
της Γενικής Συνέλευσης του µετόχου, µε εξαίρεση την ε-
κλογή και την ανάκληση του διορισµού των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, τον καθορισµό
της αµοιβής των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και
την τροποποίηση του Καταστατικού, ζητήµατα τα οποία
αποφασίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εί-
ναι αρµόδια να αποφασίζει επί των θεµάτων που αναφέ-
ρονται κατωτέρω:
α. Εγκρίνει, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµ-

βουλίου της, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και
των άµεσων θυγατρικών της, πλην: αα) του ΤΑΙΠΕΔ σε
σχέση µε τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι προς ι-
διωτικοποίηση κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νό-
µου και ββ) του ΤΧΣ. Το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο πε-
ριλαµβάνει τους όποιους στόχους αξιοποίησης ή ιδιωτι-
κοποίησης της Εταιρείας βάσει γενικών στρατηγικών κα-
τευθύνσεων που παρέχονται από τον Υπουργό Οικονοµι-
κών («Στρατηγικό Σχέδιο»). Τα ζητήµατα που περιλαµβά-
νει το Στρατηγικό Σχέδιο καθορίζονται στον Εσωτερικό
Κανονισµό. 
β. Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ε-

ταιρείας κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου,
η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο.

γ. Εγκρίνει την σύσταση νέων άµεσων θυγατρικών κα-
τόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία
προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο.
δ. Εκλέγει τους Ελεγκτές της Εταιρείας βάσει λίστας

υποψηφίων που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συµβού-
λιο στη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 8 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 10. 
ε. Εγκρίνει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλί-
ου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβού-
λιο.

στ. Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας. 
ζ. Εγκρίνει τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονι-

σµού κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου, η
οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο.
η. Απαλλάσσει το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας

από κάθε ευθύνη σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κ.ν.
2190/1920, λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου από το Εποπτικό Συµβούλιο. Τυ-
χόν απόφαση περί µη απαλλαγής του Διοικητικού Συµ-
βουλίου της Εταιρείας πρέπει να αιτιολογείται.

Άρθρο 191
Εποπτικό Συµβούλιο

1. Το Εποπτικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την επο-
πτεία του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε σκο-
πό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, του Καταστατικού και
του Εσωτερικού Κανονισµού και προς το συµφέρον της
Εταιρείας. 

2. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5)
µέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του µο-
ναδικού µετόχου, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
α) τρία (3) µέλη επιλέγονται από τον µοναδικό µέτοχο,

κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας που ε-
νεργούν από κοινού, 
β) δύο (2) µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Ε-

ποπτικού Συµβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας,
ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
Υπουργού Οικονοµικών. 

3. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου εί-
ναι πέντε (5) έτη.

4. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποφασίζει επί των κατωτέ-
ρω θεµάτων:
α. Εκλέγει και διορίζει τα µέλη του Διοικητικού Συµ-

βουλίου της Εταιρείας υπό τις προϋποθέσεις που αναφέ-
ρονται κατωτέρω στο άρθρο 9.
β. Ανακαλεί το διορισµό των µελών του Διοικητικού

Συµβουλίου της Εταιρείας.
γ. Καθορίζει τις αµοιβές των µελών του Διοικητικού

Συµβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνει τις εργασιακές ή
άλλες συµβάσεις σύµφωνα µε τις οποίες παρέχουν υπη-
ρεσίες στην Εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο 11.
δ. Προσυπογράφει την απόφαση του Διοικητικού Συµ-

βουλίου της Εταιρείας για την ανάκληση, προ της λήξης
της θητείας τους, του διορισµού των µελών των Διοικητι-
κών Συµβουλίων των άµεσων θυγατρικών της Εταιρείας,
εξαιρουµένων των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
και του Γενικού Συµβουλίου του ΤΧΣ.
ε. Προσυπογράφει την πρόταση του Διοικητικού Συµ-

βουλίου προς τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετό-
χου για οποιαδήποτε τροποποίηση του Εσωτερικού Κα-
νονισµού της Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών της,
εκτός του ΤΧΣ.
στ. Προσυπογράφει την πρόταση του Διοικητικού Συµ-

βουλίου προς τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετό-
χου για οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού
της Εταιρείας.
ζ. Προσυπογράφει την πρόταση του Διοικητικού Συµ-

βουλίου προς τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετό-
χου για τη σύσταση νέων άµεσων θυγατρικών.
η. Προσυπογράφει την πρόταση του Διοικητικού Συµ-
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βουλίου προς τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετό-
χου για οποιαδήποτε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας.
η. Αξιολογεί τα πεπραγµένα του Διοικητικού Συµβου-

λίου και καταρτίζει και υποβάλει στη Γενική Συνέλευση
του µοναδικού µετόχου ετήσια έκθεση επί των πεπραγ-
µένων του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία, επίσης, δη-
µοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
θ. Εποπτεύει την τήρηση των κανόνων εταιρικής δια-

κυβέρνησης της Εταιρείας σύµφωνα µε τον παρόντα νό-
µο και τον Εσωτερικό Κανονισµό.
ι. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση λίστα υποψηφίων

Ελεγκτών σύµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος νό-
µου.
ια. Προσυπογράφει την επαναµεταβίβαση στο Ελληνι-

κό Δηµόσιο άνευ ανταλλάγµατος, µε σύµβαση που κα-
ταρτίζεται µε αυτό, περιουσιακών στοιχείων τα οποία
µεταβιβάσθηκαν στην Εταιρεία ή στις άµεσες θυγατρι-
κές της δυνάµει του παρόντος νόµου. 
ιβ. Εγκρίνει τη διενέργεια από οποιοδήποτε µέλος του

Διοικητικού Συµβουλίου πράξεων που αναφέρονται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 9 του παρόντος νόµου. 

5. Κάθε µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου µπορεί να
ζητά από το Διοικητικό Συµβούλιο οποιαδήποτε πληρο-
φορία ή στοιχείο που, κατά την κρίση του, είναι απαραί-
τητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Διοικητι-
κό Συµβούλιο οφείλει να παρέχει τα εν λόγω στοιχεία
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

6. Το Εποπτικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν
τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη αυτού είναι παρόντα. Κά-
θε µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου έχει µία (1) ψήφο.
Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου θα λαµβάνο-
νται κατόπιν θετικής ψήφου τουλάχιστον τεσσάρων (4)
µελών. Σε περίπτωση που η θέση ενός ή περισσοτέρων
µελών του Εποπτικού Συµβουλίου κενωθεί λόγω θανά-
του, παραίτησης, ή απώλειας της ιδιότητας του µέλους
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τα υπόλοιπα µέλη συνεχί-
ζουν προσωρινά να ασκούν τις αρµοδιότητες του Επο-
πτικού Συµβουλίου, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο (2)
µέλη συµµετέχουν στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συµ-
βουλίου. Στην περίπτωση που έχει κενωθεί θέση µέλους
του Εποπτικού Συµβουλίου κατά τα ανωτέρω, το Εποπτι-
κό Συµβούλιο µπορεί να λάβει νόµιµα αποφάσεις µόνο ο-
µοφώνως και υπό την προϋπόθεση ότι παρίστανται στη
συνεδρίαση τουλάχιστον ένα (1) µέλος που επιλέχθηκε
από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρω-
παϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ένα (1) µέλος που ε-
πιλέχθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών. Σε περίπτωση
κένωσης θέσης και των τριών (3) µελών που επιλέγονται
από τον Υπουργό Οικονοµικών, το Εποπτικό Συµβούλιο
µπορεί να συνεδριάζει νόµιµα και να λαµβάνει αποφά-
σεις µε την παρουσία των υπολοίπων δύο (2) µελών, µε-
τά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την κένωση της
θέσης του τελευταίου µέλους από αυτά που επιλέγονται
από τον Υπουργό Οικονοµικών και υπό την προϋπόθεση
ότι εντός της ως άνω προθεσµίας, ο Υπουργός Οικονοµι-
κών δεν πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας τουλάχιστον ένα
(1) νέο µέλος σύµφωνα µε την ως άνω διάταξη. Η κενή
θέση κάθε µέλους του Εποπτικού Συµβουλίου πρέπει να
πληρούται εντός ενενήντα (90) ηµερών µε το διορισµό
νέου µέλους σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφε-
ται στο παρόν άρθρο και µέχρι τη λήξη της θητείας του
µέλους που αντικαθίσταται.

7. Είτε ο Υπουργός Οικονοµικών είτε η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας
(τα δύο τελευταία ενεργώντας από κοινού) δύνανται να
ζητήσουν αιτιολογηµένα µε επιστολή που απευθύνεται
και κοινοποιείται στο άλλο µέρος, την ανάκληση µέλους
ή µελών του Εποπτικού Συµβουλίου αν, ενδεικτικά, τα εν
λόγω µέλη: (α) παραβιάζουν µε τις πράξεις ή παραλεί-
ψεις τους τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή του Εσω-
τερικού Κανονισµού, (β) παρεµποδίζουν µε τις πράξεις ή
τις παραλείψεις τους τη λειτουργία της Εταιρείας ή των
θυγατρικών της µε τρόπο που οι δραστηριότητες αυτών
να παρακωλύονται αδικαιολόγητα ή να τίθεται σε κίνδυ-
νο η επίτευξη των σκοπών τους, όπως ενδεικτικά, αν α-
πουσιάζουν σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχόµενες
συνεδριάσεις, (γ) επιδεικνύουν εµφανή απροθυµία ή α-
δυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων τους κατά τρόπο α-
ντίθετο από αυτόν που εύλογα αναµένεται από αυτούς,
σύµφωνα µε την εµπειρία και τα προσόντα τους. Αναφο-
ρικά µε τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου, το µέρος
που πρότεινε το διορισµό συγκεκριµένου προσώπου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι εν
τέλει αρµόδιο να αποφασίσει και την ανάκληση του διο-
ρισµού του. Αν αποφασίσει ότι η ανάκληση δεν είναι δι-
καιολογηµένη, το µέλος παραµένει στη θέση του. Το µέ-
λος που ανακαλείται σύµφωνα µε την παρούσα παρά-
γραφο δεν δικαιούται αποζηµίωσης λόγω της ανάκλη-
σης. Η θέση του µέλους που ανακαλείται ο διορισµός
του κατά τα ανωτέρω πληρούται σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 192
Διοικητικό Συµβούλιο

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται
από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη τα οποία εκλέγονται για
τετραετή (4) θητεία, όπως ορίζεται στο Καταστατικό της
µε απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου και υπό τις προ-
ϋποθέσεις που θέτει ο Εσωτερικός Κανονισµός. Το Επο-
πτικό Συµβούλιο διορίζει µεταξύ των µελών του Διοικητι-
κού Συµβουλίου τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµ-
βουλο. Πέραν του διορισµού του πρώτου Διευθύνοντος
Συµβούλου της Εταιρείας, ο διορισµός του Διευθύνο-
ντος Συµβούλου της πραγµατοποιείται κατόπιν διαβού-
λευσης του Εποπτικού Συµβουλίου µε τα µη εκτελεστικά
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην έναρξη της δια-
δικασίας επιλογής το Εποπτικό Συµβούλιο ζητά την απλή
γνώµη του Υπουργού Οικονοµικών επί των προτεινόµε-
νων χαρακτηριστικών του προσώπου που θα διοριστεί
ως Διευθύνων Σύµβουλος. Ο Υπουργός Οικονοµικών πα-
ρέχει την ως άνω γνώµη εντός δέκα (10) εργάσιµων η-
µερών από την υποβολή του αιτήµατος του Εποπτικού
Συµβουλίου. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας,
το Εποπτικό Συµβούλιο προχωρά στη διαδικασία επιλο-
γής ακόµα και αν η γνώµη δεν έχει δοθεί. Στο τέλος της
διαδικασίας επιλογής το Εποπτικό Συµβούλιο υποβάλει
στον Υπουργό Οικονοµικών τελική λίστα µε τους κατάλ-
ληλους υποψήφιους για τη θέση του Διευθύνοντος Συµ-
βούλου και ο Υπουργός Οικονοµικών παρέχει, εντός δέ-
κα (10) εργάσιµων ηµερών την απλή γνώµη του επί των
υποψηφιοτήτων. Με την παρέλευση της ως άνω προθε-
σµίας το Εποπτικό Συµβούλιο προβαίνει στην επιλογή, α-
κόµα και αν η ανωτέρω γνώµη δεν έχει δοθεί. Πέραν του
Διευθύνοντος Συµβούλου, το Διοικητικό Συµβούλιο µπο-
ρεί να διορίσει άλλο ένα (1) εκτελεστικό µέλος. Όλα τα

292



υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι µη ε-
κτελεστικά. Η διαδικασία επιλογής των µελών του Διοι-
κητικού Συµβουλίου και ο καθορισµός της αµοιβής τους,
όπως επίσης και η αξιολόγηση τους αναφέρονται στο
άρθρο 11 και αναλύονται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κα-
νονισµό. Η αµοιβή των µελών του Διοικητικού Συµβουλί-
ου και οι εργασιακές ή άλλες συµβάσεις, σύµφωνα µε τις
οποίες παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία τυγχάνουν
της αποδοχής του Εποπτικού Συµβουλίου. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοί-
κηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών
της σκοπών. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει επί ό-
λων των θεµάτων που σχετίζονται µε τη διαχείριση της
Εταιρείας, εκτός από τα θέµατα εκείνα που σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου ανήκουν στην αρµο-
διότητα του Εποπτικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέ-
λευσης. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει τις αρµοδιότητες
που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κ.ν. 2190/1920, κα-
θώς και τις ακόλουθες ενδεικτικές αρµοδιότητες: 
α. Αναλαµβάνει συµβατικές υποχρεώσεις για λογαρια-

σµό της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της ανάθεσης
συµβάσεων για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών.
β. Διορίζει και ανακαλεί τον Διευθυντή Εσωτερικού Ε-

λέγχου και τον Οικονοµικό Διευθυντή σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισµό.
γ. Εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για

την απασχόληση του προσωπικού της Εταιρείας, συµπε-
ριλαµβανοµένης της πολιτικής αµοιβών, σύµφωνα µε τον
Εσωτερικό Κανονισµό. Η πολιτική αµοιβών πρέπει να εί-
ναι ανταγωνιστική έτσι ώστε να προσελκύει πρόσωπα
που διαθέτουν εµπειρία και ανάλογα προσόντα, καθώς
και να ενθαρρύνει τη παραµονή τους στην Εταιρεία.
δ. Εγκρίνει, κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συµ-

βούλου σε ετήσια βάση το επιχειρηµατικό σχέδιο της Ε-
ταιρείας, το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να βασίζε-
ται στις γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις που περιλαµ-
βάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας.
ε. Διορίζει τα όργανα διοίκησης των άµεσων θυγατρι-

κών της (εκτός του ΤΧΣ) µέσω της Γενικής Συνέλευσης
αυτών και, κατόπιν προηγούµενης έγκρισης από το Επο-
πτικό Συµβούλιο, αποφασίζει την ανάκλησή τους.
στ. Εγκρίνει: (αα) τυχόν απόσχιση περιουσιακών στοι-

χείων από µία άµεση θυγατρική της Εταιρείας (πλην του
ΤΧΣ) σε οποιαδήποτε θυγατρική, (ββ) τυχόν µεταβίβαση
περιουσιακών στοιχείων από µία άµεση θυγατρική (πλην
του ΤΧΣ) στο Ελληνικό Δηµόσιο, κατόπιν πρότασης του
Διοικητικού Συµβουλίου της εν λόγω άµεσης θυγατρικής
και υπό την προϋπόθεση προσυπογραφής από το Επο-
πτικό Συµβούλιο. Η παραπάνω µεταβίβαση πραγµατοποι-
είται µόνο εφόσον έχει εκ των προτέρων εγκριθεί από
τον Υπουργό Οικονοµικών. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρ-
µοδιότητας, το Διοικητικό Συµβούλιο εξειδικεύει την α-
ναγκαιότητα της απόσχισης ή µεταβίβασης, τους όρους
της, περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων, υποχρεώσε-
ων και εργασιακών σχέσεων που µεταβιβάζονται.
ζ. Αποφασίζει την υλοποίηση επενδύσεων κατόπιν

πρότασης της Επιτροπής Επενδύσεων και βάσει του Ε-
σωτερικού Κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 17 του πα-
ρόντος νόµου. 
η. Εγκρίνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ETAΔ και

τυχόν σχέδια αναδιοργάνωσης των άµεσων θυγατρικών
της Εταιρείας (πλην του ΤΧΣ και των συµµετοχών του
στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών).
θ. Λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση συµ-

µόρφωσης µε τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, δια-
φάνειας και εποπτείας, σύµφωνα µε τις βέλτιστες διε-
θνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραµµές του
ΟΟΣΑ.
ι. Υποβάλλει στο Εποπτικό Συµβούλιο τριµηνιαίες εκ-

θέσεις για την τήρηση των κανόνων της εταιρικής διακυ-
βέρνησης του παρόντος νόµου και του Εσωτερικού Κα-
νονισµού της Εταιρείας, όπως ειδικότερα αναλύονται
στον Εσωτερικό Κανονισµό. 
ια. Υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του

µοναδικού µετόχου τις οικονοµικές καταστάσεις της Ε-
ταιρείας.
ιβ. Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση

του µοναδικού µετόχου ετήσια έκθεση αναφορικά µε τα
πεπραγµένα της Εταιρείας. Η εν λόγω έκθεση υποβάλ-
λεται ταυτόχρονα στη Βουλή και συζητείται ενώπιον της
αρµόδιας Επιτροπής αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 19 του
παρόντος νόµου. 
ιγ. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µε-

τόχου κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εται-
ρείας.

ιδ. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µε-
τόχου κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρεί-
ας.
ιε. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µε-

τόχου κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο τη σύσταση νέων άµεσων θυγατρικών της Εται-
ρείας.
ιστ. Συντάσσει τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονι-

σµού, τις οποίες µε την προϋπόθεση προσυπογραφής α-
πό το Εποπτικό Συµβούλιο, υποβάλλει προς έγκριση στη
Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου.
ιζ. Υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του

µοναδικού µετόχου το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας.
ιη. Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που

προβλέπονται στον παρόντα νόµο και την εφαρµοστέα
νοµοθεσία. 
ιθ. Αποφασίζει τη σύσταση ενός ή περισσοτέρων ελε-

γκτικών ή συµβουλευτικών οργάνων της Εταιρείας (ό-
πως Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα πρέπει
να αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου και Επιτροπή Επενδύσεων), καθορίζοντας
τους όρους και τις προϋποθέσεις του διορισµού των µε-
λών τους και θέτοντας τις αρµοδιότητες των ως άνω ορ-
γάνων.
κ. Επιβλέπει την εφαρµογή του ετήσιου επιχειρηµατι-

κού σχεδίου της Εταιρείας.
κα. Επιβλέπει τη συµµόρφωση µε τους κανόνες της ε-

ταιρικής διακυβέρνησης που τίθενται στον παρόντα νόµο
και τον Εσωτερικό Κανονισµό.
κβ. Αξιολογεί την απόδοση του Διευθύνοντος Συµβού-

λου του Διοικητικού Συµβουλίου και προτείνει στο Επο-
πτικό Συµβούλιο την ανάκληση αυτού.

3. Ο Πρόεδρος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, καθώς
και ο Διευθύνων Σύµβουλος έχουν τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και τον Ε-
σωτερικό Κανονισµό. 

4. Ένας (1) εκπρόσωπος που ορίζεται από κοινού από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δι-
οικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ως παρατηρητής
χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ο ως άνω εκπρόσωπος ενηµερώ-
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νεται πλήρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης
και µπορεί να ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συµ-
βούλιο κάθε πληροφορία επί των θεµάτων που σχετίζο-
νται µε τη λειτουργία της Εταιρείας. Η εν λόγω ενηµέ-
ρωση παρέχεται σε αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση. Η θητεία του εν λόγω εκπροσώπου είναι τέσ-
σερα (4) συναπτά έτη, χωρίς δικαίωµα ανανέωσης του ι-
δίου προσώπου.

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) µέλη. Κάθε µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου έχει µία ψήφο. Οι αποφάσεις
του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε την πλειο-
ψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρω-
παϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας, έχει προσκληθεί να
συµµετάσχει σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην
προηγούµενη παράγραφο, η απουσία του δεν επηρεάζει
τη νόµιµη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου. Αν
απουσιάζουν µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου λόγω θα-
νάτου, παραίτησης ή λόγω απώλειας της ιδιότητάς τους
για άλλο λόγο τα αποµένοντα µέλη αυτού δύνανται να
εκτελούν προσωρινά τις αρµοδιότητες του Διοικητικού
Συµβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαρτία
της παρούσας παραγράφου. Η κενή θέση πρέπει να ανα-
πληρώνεται εντός εξήντα (60) ηµερών µε το διορισµό
νέου µέλους και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέ-
πεται στον παρόντα νόµο και µέχρι τη λήξη της θητείας
του µέλους που αντικαθίσταται.

6. Τα κωλύµατα, ασυµβίβαστα και οι περιπτώσεις για
τις οποίες προβλέπεται έκπτωση από το αξίωµα του µέ-
λους του Διοικητικού Συµβουλίου αναφέρονται στο άρ-
θρο 11 και λεπτοµερώς στον Εσωτερικό Κανονισµό. Εν-
δεικτικά τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν επιτρέ-
πεται να ενεργούν κατ' επάγγελµα πράξεις, είτε ατοµικά
είτε µε τη συνεργασία τρίτων, σε τοµείς σχετικούς µε τις
δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως αναφέρονται στο
Καταστατικό της ή να διεξάγουν δραστηριότητες όµοιες
µε τους ως άνω σκοπούς ή να συµµετέχουν µε οποιον-
δήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν αυτούς τους
σκοπούς χωρίς την προηγούµενη έγκριση του Εποπτικού
Συµβουλίου. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υπο-
χρέωσης, η Εταιρεία δικαιούται αποζηµίωση για κάθε θε-
τική ή αποθετική ζηµία. 

7. Εφόσον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
λαµβάνονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος
νόµου, του Εσωτερικού Κανονισµού και της ισχύουσας
νοµοθεσίας, λογίζεται ότι είναι σύµφωνες µε το σκοπό
της Εταιρείας, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 2. Τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν υπέχουν αστική
ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους παρά µόνο για δόλο ή
βαρεία αµέλεια. Στο µέτρο που απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου έχει καταστεί αντικείµενο ελέγχου του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου είναι δεσµευτική σε κάθε αστικό και ποινικό δικαστή-
ριο αποκλειστικά για τα θέµατα που έχουν ελεγχθεί από
το Ελεγκτικό Συνέδριο µε βάση στοιχεία που έχουν υπο-
βληθεί. Σε κάθε περίπτωση µήνυσης, έγκλησης, καταγ-
γελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παραλείψεις των µε-
λών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, επιλαµβάνεται ο Εισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου αυτοπροσώπως.

8. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συµβου-

λίου το Εποπτικό Συµβούλιο εκπροσωπεί και δεσµεύει
την Εταιρεία αποκλειστικά για τις πράξεις που απαιτού-
νται για να πραγµατοποιηθεί η εκλογή. 

Άρθρο 193
Ελεγκτές

Ως Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση του µοναδικού µετόχου οποιαδήποτε ελε-
γκτική εταιρία διεθνούς φήµης, βάσει καταλόγου υποψη-
φίων εταιριών που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρµοδιότη-
τες που προβλέπονται στην εφαρµοστέα νοµοθεσία περί
ανωνύµων εταιριών. Ο ίδιος ελεγκτής ή ελεγκτική εται-
ρία δεν µπορεί να εκλεγεί για περισσότερα από τρία (3)
συναπτά έτη.

Άρθρο 194
Κανόνες που εφαρµόζονται στα όργανα της Εταιρείας

και των άµεσων θυγατρικών της

1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου, όπως εξειδικεύ-
ονται στον Εσωτερικό Κανονισµό, εφαρµόζονται στο Ε-
ποπτικό Συµβούλιο, στο Διοικητικό Συµβούλιο, καθώς και
στα όργανα διοίκησης των άµεσων θυγατρικών της,
πλην των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γε-
νικού Συµβουλίου του ΤΧΣ, («µέλη οργάνων της Εταιρεί-
ας»), εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό: (α) στις παρα-
γράφους του παρόντος άρθρου, ή (β) σε ειδικότερες δια-
τάξεις της νοµοθεσίας που διέπει καθένα από αυτά τα
όργανα. 

2. Μόνο ανεπίληπτα πρόσωπα µπορούν να επιλεγούν
ως µέλη οργάνων της Εταιρείας. 

3. Οι ιδιότητες Βουλευτή, µέλους της Κυβερνήσεως,
στελέχους Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής ή η ι-
διότητα στελέχους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου είναι ασυµβίβαστες µε εκείνη της
ιδιότητας µέλους οργάνων της Εταιρείας. Στέλεχος ή υ-
πάλληλος Πανεπιστηµίου δεν λογίζεται ως στέλεχος
της Κυβέρνησης ή υπάλληλος Υπουργείου ή άλλης δη-
µόσιας αρχής. 

4. Δεν δύναται να επιλεγεί ως µέλος οργάνων της Ε-
ταιρείας πρόσωπο που:
α. Έχει καταδικαστεί µε οριστική απόφαση για ποινικό

αδίκηµα, και ιδίως για (χωρίς περιορισµό):
αα. αδικήµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί αγοράς

τίτλων ή κινητών αξιών ή µέσων πληρωµής, συµπεριλαµ-
βανοµένων των νόµων για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της αγο-
ράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτι-
κές πληροφορίες και την τοκογλυφία,
ββ. εγκλήµατα απιστίας, απάτη, ή οικονοµικό έγκληµα,
γγ. φορολογικά αδικήµατα,
δδ. άλλα αδικήµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί ε-

ταιριών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή προστασίας του
καταναλωτή,
β. Έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
γ. Λόγω οποιουδήποτε παραπτώµατος, δεν πληροί τις

προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλµατος,
5. Τα µέλη οργάνων της Εταιρείας πρέπει να διαθέ-

τουν αναγνωρισµένο κύρος, επιστηµονική επάρκεια και
επαγγελµατική εµπειρία, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας
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και εκτενή εµπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
της θέσης ή των τοµέων στους οποίους δραστηριοποιεί-
ται η Εταιρεία.

6. Προκειµένου να αξιολογηθεί η φήµη των υποψή-
φιων µελών οργάνων της Εταιρείας λαµβάνονται υπόψη
οποιεσδήποτε σχετικές τρέχουσες ή προηγούµενες έ-
ρευνες ή διώξεις σχετικά µε το εν λόγω υποψήφιο µέλος
από τις αρχές ή οποιοδήποτε εποπτικό ή επαγγελµατικό
φορέα.

7. Ο καθορισµός της αµοιβής µέλους οργάνου της Ε-
ταιρείας, καθώς και των εµπειρογνωµόνων θυγατρικών
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προ-
βλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό κατά τρόπο που
να διασφαλίζει ότι η αµοιβή κυµαίνεται σε ανταγωνιστι-
κά επίπεδα και είναι δυνατό να προσελκύσει άριστους ε-
παγγελµατίες. Για το σκοπό αυτό: (α) ο Υπουργός Οικο-
νοµικών ενεργώντας ως µοναδικός µέτοχος της Εταιρεί-
ας, αναφορικά µε τη αµοιβή των µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου, (β) το Εποπτικό Συµβούλιο αναφορικά µε τη
αµοιβή του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και (γ)
το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αναφορικά µε την
αµοιβή των Διοικητικών Συµβουλίων των άµεσων θυγα-
τρικών της, αναθέτει σε διεθνή σύµβουλο να συνδράµει
στην προετοιµασία της πολιτικής αποδοχών ως προς την
Εταιρεία και τις άµεσες θυγατρικές της. Οι αµοιβές και
αποζηµιώσεις των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών της Εταιρείας ή
των άµεσων θυγατρικών της αλλά συνδέονται εν µέρει
µε την επίτευξη στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται στο ε-
κάστοτε Επιχειρηµατικό Σχέδιο.

8. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου και του
Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και το σχετικό υλικό και
τα πρακτικά των συνεδριάσεων, είναι εµπιστευτικές.

Άρθρο 195
Οικονοµικές Καταστάσεις

1. Οι ελεγµένες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας, καθώς και οι ετήσιες ελεγµένες οικονοµι-
κές καταστάσεις και εκθέσεις της εγκρίνονται από τη Γε-
νική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη
και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον κ.ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο συντάσσει, επίσης, τριµηνι-
αίες αναφορές επί των πεπραγµένων και των οικονοµι-
κών καταστάσεών της Εταιρείας που περιλαµβάνουν α-
ναλυτική κατάσταση του συνόλου των εσόδων και κατα-
στάσεις χρηµατορροών και οικονοµικής θέσης, οι οποίες
υποβάλλονται στο Εποπτικό Συµβούλιο και αναρτώνται
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός ενενήντα (90) ηµε-
ρών από το τέλος κάθε τριµήνου.

3. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται
σε διατυπώσεις δηµοσιότητας, όπως ο νόµος κάθε φορά
ορίζει. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Άρθρο 196
Διατάξεις σχετικά µε την ΕΤΑΔ

1. Σκοπός της ΕΤΑΔ είναι να αξιοποιεί χάριν του δηµο-
σίου συµφέροντος, µε κάθε πρόσφορο µέσο, τα ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στην κυριότητά

της δυνάµει του παρόντος νόµου, τα περιουσιακά στοι-
χεία τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει από άλλα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και από νοµικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δη-
µόσιο τοµέα, καθώς και από δηµόσιες επιχειρήσεις το
µετοχικό κεφάλαιο των οποίων κατέχει, άµεσα ή έµµε-
σα, το Ελληνικό Δηµόσιο.

2. Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΤΑΔ εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση του µετόχου της, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση του µετό-
χου της διορίζει, µεταξύ των εκλεγέντων µελών, τον
Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Διοικητικού
Συµβουλίου. 

3. Το καταστατικό της ΕΤΑΔ µπορεί να τροποποιηθεί
µε απόφαση της Συνέλευσης του µετόχου της, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

4. Η κυριότητα και νοµή όλων των κινητών και ακίνη-
των περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελ-
ληνικό Δηµόσιο και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύµφωνα µε
το ν. 2636/1998, µεταβιβάζονται αυτοµάτως στην ΕΤΑΔ
χωρίς αντάλλαγµα, µε τις κατωτέρω εξαιρέσεις:
α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότο-

ποι,
β. περιοχές Ramsar,
γ. περιοχές Natura,
δ. αρχαιολογικοί χώροι,
ε. αµιγώς δασικές εκτάσεις,
και λοιπά πράγµατα εκτός συναλλαγής.
Σε περίπτωση που µέρος ακινήτου εµπίπτει σε µία από

τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η κυριότητα του µέρους του ακι-
νήτου που δεν εµπίπτει σε µία από τις ανωτέρω εξαιρέ-
σεις µεταβιβάζεται στην ΕΤΑΔ σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

5. H ETAΔ εξακολουθεί να διαχειρίζεται τα περιουσια-
κά στοιχεία που εξαιρούνται από τη µεταβίβαση σύµφω-
να, µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, υπό
την επιφύλαξη υφιστάµενου δικαιώµατος οποιουδήποτε
νοµικού προσώπου, εκτός του Ελληνικού Δηµοσίου, το
οποίο έχει αναθέσει τη διαχείριση των περιουσιακών
στοιχείων στην ΕΤΑΔ, να ανακαλέσει τη σχετική ανάθε-
ση.

6. Άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανήκουν κατά
κυριότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να µεταβιβα-
στούν στην ΕΤΑΔ µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών. 

7. Η κυριότητα και νοµή επί όλων των ακίνητων του
ΤΑΙΠΕΔ, µε την εξαίρεση των ακινήτων που περιλαµβά-
νονται στο Παράρτηµα Γ΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπα-
στο µέρος του παρόντος νόµου, µεταβιβάζονται αυτοδι-
καίως από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγµα.

8. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΑΔ αποφασίζει την
καταχώριση στα αρµόδια κτηµατολόγια της µεταβίβασης
κάθε περιουσιακού στοιχείου που µεταβιβάστηκε στην
ΕΤΑΔ, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 έως και 7. Το α-
πόσπασµα κάθε απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου
της ΕΤΑΔ, στο οποίο περιγράφεται το µεταβιβασθέν πε-
ριουσιακό στοιχείο, τα δικαιώµατα της ΕΤΑΔ επί του πε-
ριουσιακού στοιχείου, καθώς και όλα τα άλλα απαιτού-
µενα εκ της ισχύουσας νοµοθεσίας στοιχεία για τον σκο-
πό της καταχώρισης συµπεριλαµβανοµένης αναφοράς
στη διάταξη του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε την οποία
έγινε η µεταβίβαση, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώ-
ριση της µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της
ΕΤΑΔ στα αρµόδια κτηµατολόγια ή υποθηκοφυλακεία
της περιφέρειας κατά περίπτωση. Η καταχώριση στα αρ-
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µόδια κτηµατολόγια ή υποθηκοφυλακεία των περιφερει-
ών πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη κα-
θυστέρηση από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

9. Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων σύµφω-
να µε τις παραγράφους 4 έως και 7 και η καταχώρηση ή
εγγραφή της µεταβίβασης αυτής στα αρµόδια κτηµατο-
λόγια ή υποθηκοφυλακεία σύµφωνα µε την παράγραφο
8 απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αµοι-
βή ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρί-
του, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου εισοδήµατος για
το κάθε µορφής εισόδηµα που προκύπτει από τη δραστη-
ριότητα της ΕΤΑΔ, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαί-
ου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφο-
ράς ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε
Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισµών ή τρίτων, δικαιω-
µάτων συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµε-
λητών και αµοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυ-
λάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών ή άλλων
δαπανών που επιβάλλονται για την καταχώρηση του α-
ποσπάσµατος της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλί-
ου σύµφωνα µε την παράγραφο 8 στα αρµόδια κτηµατο-
λόγια. Για την καταχώρηση ή εγγραφή της απόφασης
του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑΔ στα αρµόδια κτη-
µατολόγια ή υποθηκοφυλάκεια της περιφέρειας του ακι-
νήτου αρκεί η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
ΕΤΑΔ και δεν απαιτούνται άλλα έγγραφα, συµπεριλαµ-
βανοµένου του πιστοποιητικού ενεργείας και της δήλω-
σης του πολιτικού µηχανικού, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή οποιασδήποτε
άλλης ισοδύναµης δήλωσης που υποκαθιστά τη δήλωση
αυτή.

10. Οποιοδήποτε από τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία
που µεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο δύναται να µεταβιβασθεί εκ νέου χωρίς αντάλ-
λαγµα στο Δηµόσιο κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού
Συµβουλίου της ΕΤΑΔ, η οποία εκδίδεται µετά τη λήψη
της απαιτούµενης τεχνικής βοήθειας, και µε την επιφύ-
λαξη της προσυπογραφής του Εποπτικού Συµβουλίου
και έγκρισης του Υπουργού Οικονοµικών.

11. Εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων µπορεί να κηρύσ-
σονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ της Εταιρεί-
ας ή θυγατρικής της και µε κόστος της Εταιρείας ή του
ειδικού διαδόχου κατά περίπτωση, µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών για λόγους µείζονος σηµασίας
δηµοσίου συµφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία για την
αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή των
θυγατρικών της ή αν κρίνονται αναγκαία για την πραγµα-
τοποίηση επενδυτικού σχεδίου ειδικού διαδόχου της Ε-
ταιρείας ή θυγατρικής της. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται
υπέρ της Εταιρείας ή θυγατρικής της, όπως ειδικότερα
ορίζεται στην απόφαση που κηρύσσει την απαλλοτρίω-
ση. Οποιοδήποτε κόστος της Εταιρείας για αυτόν τον
σκοπό θα καλυφθεί από τα ποσά που προορίζονται για ε-
πενδύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντος νό-
µου. 

12. Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του
οποίου αναγνωρίστηκαν δικαστικώς, µετά τη µεταβίβαση
του ακινήτου στην Εταιρεία ή σε θυγατρική της, εµπράγ-
µατα δικαιώµατα τρίτων, η δαπάνη της αποζηµίωσης για
την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει την Εταιρεία.
Για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης στις απαλλο-
τριώσεις που κηρύσσονται, σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο, δεν λαµβάνεται υπόψη προσαύξηση της α-
ξίας του απαλλοτριούµενου, η οποία οφείλεται άµεσα ή

έµµεσα ή σχετίζεται µε τη νοµή, την κατοχή ή την αξιο-
ποίηση του ακινήτου από την Εταιρεία ή από θυγατρική
της. Οποιοδήποτε κόστος της Εταιρείας για αυτόν τον
σκοπό θα καλυφθεί από τα ποσά που προορίζονται για ε-
πενδύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντος νό-
µου.

13. Στα ακίνητα του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. και
δηµοσίων επιχειρήσεων που ανήκουν κατά πλειοψηφία
στο Ελληνικού Δηµόσιο, τα οποία διακατέχονται παρα-
νόµως από τρίτους και µεταβιβάζονται κατά κυριότητα,
νοµή ή κατοχή στην ΕΤΑΔ, εφαρµόζεται η προβλεπόµε-
νη για την προστασία των δηµοσίων κτηµάτων νοµοθε-
σία µε την άµεση αποβολή των παρανόµως διακατεχό-
ντων αυτά προσώπων και την εφαρµογή εν γένει της
σχετικής προστατευτικής για τη δηµόσια κτήση νοµοθε-
σίας. Η ΕΤΑΔ καθίσταται από κοινού αρµόδια µε τα ορι-
ζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία όργανα για τη διενέρ-
γεια κάθε αναγκαίως προς τούτο διοικητικής ή δικαστι-
κής ενέργειας. 

Άρθρο 197
Ειδικές διατάξεις για «Εταιρία Δηµοσίων 

Συµµετοχών» (ΕΔΗΣ)

1. Συστήνεται δια του παρόντος νόµου ανώνυµη εται-
ρία µε την επωνυµία «Εταιρία Δηµοσίων Συµµετοχών»
(ΕΔΗΣ).

2. Σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να κατέχει τις συµµετοχές
του κράτους σε δηµόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται
επαγγελµατικά και να επαυξάνει την αξία των συµµετο-
χών αυτών και να τις αξιοποιεί σύµφωνα µε βέλτιστες
διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραµµές του
ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εται-
ρική συµµόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των
διαδικασιών, καθώς και σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρα-
κτικές σε θέµατα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυ-
νης επιχειρηµατικότητας και διαβούλευσης µε τα ενδια-
φερόµενα µε τις δηµόσιες επχειρήσεις µέρη. Οι δηµό-
σιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από την ΕΔΗΣ: (α) υ-
πόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύµφωνα µε τους κα-
νόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, (β) υλο-
ποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρµοστέες τοµεακές πο-
λιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαµβάνουν κατόπιν ανά-
θεσης την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµικού Συµ-
φέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά µέσω της εκτέλεσης υπο-
χρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την ευρω-
παϊκή νοµοθεσία, και τις κοινές αξίες της Ένωσης που
περιλαµβάνονται σε αυτήν. 

3. Η ΕΔΗΣ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, και συµπληρωµατικά, από τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920, στο βαθµό που αυτές δεν έρχονται σε α-
ντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

4. Το αρχικό καταστατικό της ΕΔΗΣ, κυρώνεται µε το
άρθρο 22 του παρόντος νόµου και υποβάλλεται στο Γενι-
κό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου. Το ΕΔΗΣ αποκτά νοµική προσωπικότητα µε
την καταχώρηση του Καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το Κα-
ταστατικό της ΕΔΗΣ τροποποιείται µε απόφαση της Συ-
νέλευσης των µετόχων της, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920.

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΔΗΣ εκλέγεται από
τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. κ.ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευ-
ση του µοναδικού µετόχου της διορίζει, µεταξύ των ε-
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κλεγέντων µελών, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο του Διοικητικού Συµβουλίου. Με το διορισµό
τους ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος του Διοι-
κητικού Συµβουλίου της ΕΔΗΣ παρουσιάζονται ενώπιον
της Βουλής των Ελλήνων σε δηµόσια ακρόαση. 

6. Την ηµεροµηνία καταχώρησης του καταστατικού
της ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.ΜΗ., οι µετοχές των δηµοσίων επιχει-
ρήσεων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Β΄, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου, µε-
ταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγµα στην Ε-
ΔΗΣ. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΔΗΣ ή οποιοδήποτε
άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτό πρόσωπο διασφαλίζει
ότι όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλή-
ρωση της µεταβίβασης πραγµατοποιούνται χωρίς αδικαι-
ολόγητη καθυστέρηση µετά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένης της εγγραφής της
σχετικής µεταβίβασης στο βιβλίο µετόχων κάθε µίας εκ
των µη εισηγµένων εταιριών, οι µετοχές των οποίων µε-
ταβιβάζονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο και
στην περίπτωση εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστή-
ριο Αθηνών την καταχώριση 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 ΕΔΗΣ.

7. Το καταστατικό των εταιριών, οι µετοχές των οποί-
ων ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο σύνολό τους ή εν µέρει
στην ΕΔΗΣ, τροποποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920.

8. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των εταιριών
των οποίων οι µετοχές ανήκουν άµεσα ή έµµεσα, στο
σύνολό τους ή εν µέρει στην ΕΔΗΣ, εκλέγονται από τη
συνέλευση των µετόχων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920. Ένα µέλος του Διοικητικού Συµβου-
λίου προτείνεται προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονο-
µικών. Όλα τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων των ως
άνω εταιρειών επιλέγονται από Επιτροπή Επιλογής επί
τη βάσει επαγγελµατικών κριτηρίων, κατάλληλων για
την εκπλήρωση των σκοπών καθεµίας εξ αυτών, όπως ε-
ξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισµό. Οι διατάξεις
που περιέχουν αντίθετη ρύθµιση καταργούνται από την
καταχώρηση του καταστατικού της ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.ΜΗ..

9. Η µεταβίβαση των µετοχών των δηµοσιών επιχειρή-
σεων στην ΕΔΗΣ δεν επηρεάζει αφ’εαυτή τους όρους
εργασίας των υπαλλήλων των εν λόγω δηµοσίων επιχει-
ρήσεων.

10. α)Ο Εσωτερικός Κανονισµός περιέχει ένα λεπτο-
µερές πλαίσιο σχετικά µε την άσκηση από τις δηµόσιες
επιχειρήσεις δραστηριοτήτων που αποτελούν ειδικές υ-
ποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτή-
των που συνιστούν υπηρεσίες που εξυπηρετούν το γενι-
κό συµφέρον («πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων»), συµπε-
ριλαµβανοµένων των Υ.Γ.Ο.Σ., το οποίο αντανακλά τη
βέλτιστη διεθνή πρακτική διακυβέρνησης των δηµοσίων
επιχειρήσεων.
β) Το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων ρυθµίζει το συ-

ντονισµό, ως προς τα ζητήµατα που αναλύονται κατωτέ-
ρω, µεταξύ της Εταιρείας, της ΕΔΗΣ και κάθε δηµόσιας
επιχείρησης αφενός, και αφετέρου των δηµόσιων αρ-
χών, που εκπροσωπούνται από µια Επιτροπή που συ-
γκροτείται 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.

11. Η ΕΔΗΣ µπορεί να θέτει ως στόχο τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων επιχειρήσεων, τη
µείωση λειτουργικών εξόδων µέσω λύσεων που στηρίζο-
νται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνίας που βασίζεται στην καινοτοµία, την αύξηση
των εσόδων µέσω της επέκτασης της πελατειακής βά-
σης, τη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και µέ-
σω επενδύσεων σε νέες επιχειρηµατικές δραστηριότη-
τες, καθώς και µε άλλους τρόπους.

12. Οποιαδήποτε ρύθµιση δυνάµει της οποίας το Ελλη-
νικό Δηµόσιο παρέχει οποιασδήποτε µορφής οικονοµική
ενίσχυση σε δηµόσια επιχείρηση, η οποία µεταβιβάζεται
στην Εταιρεία ή στις άµεσες θυγατρικές της, πρέπει να
συνάδει µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί κρατικών ενι-
σχύσεων και παραµένει σε ισχύ, εκτός εάν άλλως απο-
φασισθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο πλαί-
σιο της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. Προκει-
µένου να συνεχισθεί η παροχή οικονοµικής ενίσχυσης
µε σκοπό την υποστήριξη Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµι-
κού Συµφέροντος που παρέχονται από τη δηµόσια επι-
χείρηση, οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να εξακολουθούν
να παρέχονται µε τους ίδιους ποιοτικούς και ποσοτικούς
όρους και προϋποθέσεις. 

Άρθρο 198
Συµβάσεις παραχώρησης

Μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ αυτοδικαίως οι συµβάσεις
παραχώρησης των εταιρειών του Παραρτήµατος Δ΄. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να µεταβι-
βάζεται στην ΕΔΗΣ η δυνατότητα να συνάπτει ή να ανα-
νεώνει συµβάσεις παραχώρησης, οι οποίες σχετίζονται
µε τις δηµόσιες επιχειρήσεις, οι µετοχές των οποίων µε-
ταβιβάζονται σε αυτή.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 199
Διανοµή κερδών

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η διανοµή
των κερδών της Εταιρείας πραγµατοποιείται σύµφωνα
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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) τα λοιπά κέρδη χρησιµοποιούνται για τις επενδύ-

σεις της Εταιρείας σύµφωνα µε την πολιτική επενδύσε-
ων που περιγράφεται στο άρθρο 17 του παρόντος. Τα
κέρδη της Εταιρείας υπολογίζονται όπως προβλέπεται
στα λογιστικά πρότυπα που καθορίζονται στον Εσωτερι-
κό Κανονισµό. Η µέθοδος καθορισµού του µερίσµατος
µπορεί να εξειδικευτεί περαιτέρω στη µερισµατική πολι-
τική. Προκειµένου να διατηρηθεί η αναλογία διάθεσης
κερδών που ορίζεται µε τα ανωτέρω εδάφια α΄ και β΄
της παραγράφου 1, τα ποσοστά που διανέµονται δύνα-
νται να αναπροσαρµοστούν προκειµένου να ληφθούν υ-
πόψη ποσά που έχουν διατεθεί για επενδύσεις που
πραγµατοποιήθηκαν πριν τον υπολογισµό των κερδών
που πρόκειται να διανεµηθούν.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3864/2010 και οι
διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 ε-
ξακολουθούν να εφαρµόζονται από το ΤΧΣ και το
ΤΑΙΠΕΔ, αντίστοιχα.

Άρθρο 200
Επενδυτική Πολιτική

1. Οι επενδυτικές αποφάσεις της Εταιρείας και των ά-
µεσων θυγατρικών της λαµβάνονται σύµφωνα µε την Ε-
πενδυτική Πολιτική, η οποία αποτελεί µέρος του Εσωτε-
ρικού της Κανονισµού. Η Επενδυτική Πολιτική της Εται-
ρείας και των άµεσων θυγατρικών της (πλην του ΤΧΣ)
λαµβάνει υπόψη τις αρχές της παραγράφου 3.

2. Ποσά τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 16, χρησιµο-
ποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς µπορούν να χρησι-
µοποιηθούν για τους ακόλουθους τύπους επενδύσεων:

(α) Επενδύσεις που συµβάλλουν στην ενίσχυση της α-
νάπτυξης της εθνικής οικονοµίας, και

(β) Επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας
και των άµεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ.

3. Η Επενδυτική Πολιτική περιέχει τις ακόλουθες γενι-
κές αρχές:

(α) Ως Επενδύσεις που συµβάλλουν στην ενίσχυση
της ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας νοούνται κυρίως
επενδύσεις σε σηµαντικούς τοµείς από πλευράς κυβερ-
νητικής πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύ-
σεων σε προγράµµατα έρευνας και καινοτοµίας που α-
ποτελούν τοµείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των Ευρω-
παϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων, καθώς
και σηµαντικών συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού το-
µέα που λαµβάνουν χώρα είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3389/2005 είτε βάσει ειδικής νοµοθεσίας. Η Γενική
Συνέλευση του µοναδικού µετόχου της Εταιρείας εγκρί-
νει τους συγκεκριµένους τοµείς στους οποίους πραγµα-
τοποιούνται κατά προτεραιότητα επενδύσεις για την ενί-
σχυση της ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας. 

(β) Οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στα περιου-
σιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των άµεσων θυγατρικών
της, συµβάλλουν στην αξιοποίηση τους και στην αύξηση
των σχετικών εσόδων. Οι επενδύσεις αυτές δύνανται να
περιλαµβάνουν βελτιώσεις ή έξοδα προετοιµασίας για
πώληση ή άλλου είδους αξιοποίηση της ακίνητης περιου-
σίας, εκσυγχρονισµό του δικτύου των δηµοσίων επιχει-

ρήσεων, καθώς και ανάθεση συµβάσεων διαχείρισης α-
ναφορικά µε εταιρίες υπό αναδιάρθρωση.

4. Η Επενδυτική Πολιτική περιλαµβάνει και τη διαδικα-
σία καθορισµού των ποσοστιαίων ορίων κάθε κατηγορίας
επενδύσεων. Ο Εσωτερικός Κανονισµός ορίζει περαιτέ-
ρω τη διαδικασία επιλογής των επενδύσεων από την Ε-
ταιρεία.

5. Επενδύσεις που συµβάλλουν στην ενίσχυση της α-
νάπτυξης της εθνικής οικονοµίας µπορούν να γίνουν ε-
φόσον προβλέπεται από την Επιτροπή Επενδύσεων ότι:
α. δηµιουργούν απόδοση για την Εταιρεία ή
β. έχουν θετική επίπτωση στην ανάπτυξη της εθνικής

οικονοµίας 
και σε κάθε περίπτωση συνάδουν µε την Επενδυτική

Πολιτική.
6. Επενδύσεις στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας

ή των θυγατρικών της µπορούν να λάβουν χώρα εφόσον
προβλέπεται από την Επιτροπή Επενδύσεων ότι θα δηµι-
ουργήσουν απόδοση για την Εταιρεία που συνάδει µε
την Επενδυτική Πολιτική.

7. Τα ρευστά διαθέσιµα, τα µερίσµατα, τα αποθεµατι-
κά, τα κέρδη και γενικά τα έσοδα από κάθε λόγο και αιτία
της Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών της, τηρού-
νται σε έντοκο λογαριασµό στην Τράπεζα της Ελλάδος,
έως τη λειτουργική έναρξη του Ενιαίου Λογαριασµού
Θησαυροφυλακίου, µέσω του οποίου θα γίνεται η διαχεί-
ρισή τους. 

Άρθρο 201
Μέθοδοι και διαδικασία αξιοποίησης - Έλεγχος από το

Ελεγκτικό Συνέδριο

1. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της (εξαιρου-
µένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) µπορούν να µετέρχονται ό-
λες τις µεθόδους που κρίνονται κατάλληλες προκειµέ-
νου, κατά τρόπο επαγγελµατικό, να διαχειρίζονται, να
διατηρούν, να αυξάνουν την αξία και να αξιοποιούν τα
περιουσιακά τους στοιχεία και να επιτυγχάνουν το σκο-
πό τους.

2. Προκειµένου να προβούν σε ιδιωτικοποίηση περιου-
σιακών τους στοιχείων, η Εταιρεία και οι άµεσες θυγα-
τρικές της (εξαιρουµένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) δύναται
να προβαίνουν ενδεικτικά στην πώλησή τους, τη µεταβί-
βαση οποιωνδήποτε εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµά-
των επί αυτών ή την εισφορά των τελευταίων σε ανώνυ-
µες εταιρείες (Α.Ε.) ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρεί-
ες (Ι.Κ.Ε.) και στη συνεπακόλουθη πώληση των σχετικών
µετοχών σε τρίτους. 

3. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της (εξαιρου-
µένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) δύναται επιπλέον να προ-
βαίνουν στη µίσθωση των περιουσιακών στοιχείων, την
παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης ή αξιοποίησής
τους, την ανάθεση της διαχείρισής τους, τη σύσταση επί
αυτών οποιουδήποτε πραγµατικού η προσωπικού δικαιώ-
µατος, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων οριζό-
ντιας ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί δικαιωµάτων οποι-
ασδήποτε φύσης. Η Εταιρεία δύναται επιπλέον να προ-
βαίνει σε τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον
επιχειρηµατικό ή µη χαρακτήρα τους, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 10, 11 και 14 του ν. 3156/2003 (Α΄157), και την έκ-
δοση τίτλων ανταλλάξιµων µε µετοχές, υπό την προϋπό-
θεση ότι η έκδοση αυτών των τίτλων δεν αυξάνει το δη-
µόσιο χρέος, όπως αυτό υπολογίζεται σύµφωνα µε τους
κανόνες της Eurostat.
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4. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ή της συνα-
φούς άµεσης θυγατρικής (εξαιρουµένων των ΤΑΙΠΕΔ και
ΤΧΣ), αποφασίζει τις πρόσφορες µεθόδους αξιοποίησης
και τη διαδικασία για την επιλογή των αντισυµβαλλοµέ-
νων προκειµένου να συναφθούν οι σχετικές συµβάσεις,
λαµβάνοντας υπόψη την επιχειρηµατική πρακτική αντι-
στοίχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χα-
ρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού
στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και
τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και
όλα τα άλλα ουσιώδη κατά την κρίση του στοιχεία, τα ο-
ποία θα οδηγήσουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιου-
σιακών στοιχείων.

5. Πριν από την αξιοποίηση οποιουδήποτε περιουσια-
κού στοιχείου της Εταιρείας ή των θυγατρικών της, πλην
του ΤΧΣ, απαιτείται να γίνει τελική αποτίµηση της αξίας
του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου σύµφωνα µε τα α-
ναφερόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό. Με απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή των θυγα-
τρικών της, εκτός του ΤΧΣ, είναι δυνατόν, αντί της απο-
τίµησης που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο, να
δοθεί αιτιολογηµένη γνώµη (fairness opinion) πιστωτικού
ιδρύµατος ή τράπεζας επενδύσεων για το δίκαιο και το
εύλογο της προτεινόµενης συναλλαγής. Το Διοικητικό
Συµβούλιο υποχρεούται να αποφασίσει αναφορικά µε
τον καθορισµό των κριτηρίων βάσει των οποίων µπορεί
να γίνει η επιλογή του πιστωτικού ιδρύµατος ή της εται-
ρείας επενδύσεων που θα κληθεί να γνωµοδοτήσει σύµ-
φωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, λαµβανοµένων υπόψη
των σχετικών διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισµού.
Οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 εφαρµόζο-
νται κατ' αναλογία για τον προσυµβατικό έλεγχο των
συµβάσεων που συνάπτονται µε σκοπό την αξιοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των θυ-
γατρικών της (εκτός ΤΧΣ), εφόσον το τίµηµα ή τα έσοδα
από την αξιοποίηση υπερβαίνουν το ποσό των πεντακο-
σίων χιλιάδων (500.000), ευρώ, µε την εξαίρεση των
συµβάσεων των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρ-
θρου

6. Ο προσυµβατικός έλεγχος µπορεί να ασκηθεί συνο-
λικά για συγκεκριµένη κατηγορία συµβάσεων, εφόσον έ-
χουν υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο αναλυτικά στοι-
χεία από τα οποία προκύπτει ο τύπος της σύµβασης και η
διαδικασία για την εύρεση των αντισυµβαλλοµένων από
την αρχή της διαδικασίας αυτής µέχρι την επιλογή των
υποψηφίων και την ανάθεση της σύµβασης στους αντι-
συµβαλλοµένους. Στην περίπτωση αυτή, ο προσυµβατι-
κός έλεγχος για σύναψη συγκεκριµένης σύµβασης, η ο-
ποία εµπίπτει στην κατηγορία των ανωτέρω συµβάσεων
απαιτείται µόνο στο βαθµό που υπάρχει απόκλιση από
τον τύπο της σύµβασης ή τη διαδικασία που έχει κοινο-
ποιηθεί και εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

7. Όσον αφορά στη διάθεση µετοχών των εταιρειών
που είναι εισηγµένες σε Οργανωµένη Αγορά κατά την
έννοια του ν. 3606/2007 (Α' 195), η Εταιρεία και οι θυγα-
τρικές της (εκτός του ΤΧΣ) µπορούν να αναθέσουν σε πι-
στωτικό ίδρυµα ή τράπεζα επενδύσεων την ανεύρεση α-
γοραστή για το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα
µε τις διαδικασίες του Εσωτερικού Κανονισµού.

8. Όσον αφορά στις πωλήσεις κινητών αξιών, οι οποίες
είναι εισηγµένες ή βρίσκονται στο στάδιο της εισαγωγής
προς διαπραγµάτευση σε Οργανωµένη Αγορά κατά την
έννοια του ν.3606/2007, η Εταιρεία και οι θυγατρικές
της, εκτός του ΤΧΣ, δύνανται επίσης, σύµφωνα µε τις

διαδικασίες που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονι-
σµό, να αναθέσουν σε πιστωτικά ιδρύµατα ή τράπεζες ε-
πενδύσεων την ανεύρεση αγοραστών µέσω της διαδικα-
σίας βιβλίου προσφορών (book building), µε ή χωρίς υπο-
χρέωση του πιστωτικού ιδρύµατος ή της τράπεζας επεν-
δύσεων που θα αναλάβει την εν λόγω διαδικασία για α-
γορά του ποσοστού των κινητών αξιών που δεν θα κατα-
στεί δυνατόν να διατεθεί σε τρίτους επενδυτές. 

9. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της, εκτός του ΤΧΣ,
µπορεί να αποδεχθεί δηµόσιες προσφορές κινητών α-
ξιών που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3461/2006 (Α΄106).

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του πα-
ρόντος άρθρου, τον προσυµβατικό έλεγχο της παραγρά-
φου 5 του παρόντος άρθρου υποκαθιστά, σε σχέση µε ό-
λες τις προβλέψεις της παραγράφου 5, η γνώµη του
Συµβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ο-
ποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, ή, σε περίπτωση κωλύµατός του, από τον αρχαιό-
τερο Αντιπρόεδρο, και παρίσταται στις σχετικές συνε-
δριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και
των άµεσων θυγατρικών του, εξαιρουµένου του ΤΧΣ. Ο
Σύµβουλος ή Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα-
λείται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο να πα-
ραστεί στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου για
θέµα της παραγράφου 8 είκοσι τέσσερις (24) ώρες και
για θέµα της παραγράφου 7 σαράντα οκτώ (48) ώρες
πριν από τη σχετική συνεδρίαση αντίστοιχα. Στην περί-
πτωση δε της παραγράφου 7, ταυτόχρονα µε την κλήση
του κοινοποιείται υποχρεωτικά το σχετικό πληροφορια-
κό δελτίο και η έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς. Για θέµα της παραγράφου 8, η γνώµη του Συµ-
βούλου θα διατυπώνεται προφορικά κατά τη συνεδρίαση
του διοικητικού συµβουλίου και θα καταχωρίζεται αυτο-
λεξεί στα πρακτικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η γνώµη
του Συµβούλου θα διατυπώνεται εγγράφως εντός προ-
θεσµίας δέκα (10) ηµερών. 

11. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της (εκτός
του ΤΧΣ) δύναται, για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης
των περιουσιακών του στοιχείων, να συνάπτει οποιαδή-
ποτε σύµβαση, όπως ενδεικτικά, συµβάσεις δανείου, α-
νάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών, συµβάσεις µε-
τόχων και συµβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωµάτων
προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων,
συµβάσεις ανταλλαγής µετοχών ή άλλων περιουσιακών
στοιχείων, καθώς και να συνοµολογεί κοινές διαδικασίες
πώλησης µε άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώµατα ή
άλλα περιουσιακά στοιχεία, µε σκοπό την επαύξηση της
αξίας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Οι
συµβάσεις της παραγράφου αυτής συνάπτονται µε δια-
φανείς διαδικασίες και όρους αγοράς και το κόστος που
συνδέεται µε τη σύναψή τους περιλαµβάνεται στο λει-
τουργικό κόστος της Εταιρείας και των άµεσων θυγατρι-
κών της, εκτός του ΤΧΣ, και αφαιρείται από τα έσοδα
που εισπράττονται από την αξιοποίηση των περιουσια-
κών του στοιχείων. Οι εν λόγω συµβάσεις δεν πρέπει να
οδηγούν σε αύξηση του δηµοσίου χρέους, όπως αυτό υ-
πολογίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες της Eurostat.

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν
αιτιολογηµένου αιτήµατος της Εταιρείας, το Ελληνικό
Δηµόσιο δύναται να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ της Εται-
ρείας ή των άµεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, τη-
ρουµένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. 
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Άρθρο 202
Υποχρεώσεις Δηµοσιότητας και Διαφάνειας

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει
στη Βουλή των Ελλήνων ετήσια έκθεση ανάλυσης των
πεπραγµένων του για τη σχετική περίοδο, η οποία συζη-
τείται στην αρµόδια Επιτροπή της. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, προσκαλεί-
ται σε συνεδριάσεις ενώπιον της Βουλής για να την ενη-
µερώνει για κάθε σχετικό θέµα που ζητηθεί.

3. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εται-
ρείας, µε την ανάληψη των καθηκόντων τους, παρουσιά-
ζονται στην Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισµού
της Βουλής. 

4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και των άµε-
σων θυγατρικών της υπάγονται στις διατάξεις του µε το
ν. 3213/2003 (Α΄309).

5. Στο µέτρο που η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές
της κριθεί ότι αποτελούν Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οι
διατάξεις του ν. 4270/2014 και τα κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές
αποφάσεις αναφορικά µε την υποβολή δηµοσιονοµικών
αναφορών, εφαρµόζονται, µόνο ως προς την υποβολή:
α) ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναπρο-
σαρµογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογι-
στικά), β) µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογι-
σµού και χρηµατοδότησης (απολογιστικά), γ) µηνιαίων
µισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και δ) µηνιαίας
σύνοψης µητρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µηνι-
αία βάση, ετήσια µεγέθη).

Άρθρο 203
Θέµατα προσωπικού της Εταιρείας και θυγατρικών της

1. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της µπορούν
να προσλαµβάνουν προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ι-
διωτικού δικαίου για απασχόληση ορισµένου ή αορίστου
χρόνου, µε σχέση εντολής ή µε σύµβαση έργου.

2. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της µπορούν ε-
πίσης να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό συ-
νάπτοντας συµβάσεις δανεισµού εργαζοµένων µε εται-
ρείες του ιδιωτικού τοµέα ή εταιρίες των οποίων οι µετο-
χές έχουν µεταφερθεί στην Εταιρεία ή σε κάποια από τις
θυγατρικές της.

3. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της µπορούν
να αποφασίσουν τη µεταφορά εργαζοµένων από την Ε-
ταιρεία στις θυγατρικές ή από µία θυγατρική σε άλλη ή
στην Εταιρεία.

4. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άµε-
σες θυγατρικές της, προσωπικού από το Δηµόσιο ή νοµι-
κά πρόσωπα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
για διάστηµα τριών (3) ετών, η οποία µπορεί να παρατεί-
νεται µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα. Η απόσπαση
διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαι-
τείται η γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα
από τον οποίο αποσπάται. Το κόστος της µισθοδοσίας
βαρύνει την Εταιρεία. Επιτρέπεται επίσης, η απόσπαση
προσωπικού από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Άρθρο 204

Κυρώνεται το Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. που έχει ως εξής:

« ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1
Επωνυµία

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυµη Εταιρεία µε την
επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές στην αλλοδαπή, η
Εταιρεία θα χρησιµοποιεί την επωνυµία «HELLENIC
COMPANY OF ASSETS AND PARTICIPATIONS», και
διακριτικό τίτλο «H.C.A.P.».

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποί-
ηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δηµοσίου
που µεταβιβάζεται σε αυτήν χάριν του δηµοσίου συµφέ-
ροντος όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στις διατάξεις του
ιδρυτικού της νόµου («Νόµος»). Η Εταιρεία συστήνεται
για να εξυπηρετεί ειδικό δηµόσιο σκοπό και συγκεκριµέ-
να: (α) τη συνεισφορά πόρων για την υλοποίηση της ε-
πενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγµατο-
ποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας (β) τη συµβολή
στην αποµείωση των οικονοµικών υποχρεώσεων της Ελ-
ληνικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το ν. 4336/2015 (A΄
94).

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία: 
α) διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία αποβλέ-

ποντας στη µακροπρόθεσµη επαύξηση της αξίας τους,
σύµφωνα µε τον Εσωτερικό της Κανονισµό, µε εγγυή-
σεις πλήρους διαφάνειας σύµφωνα µε τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονοµίας,
β) προωθεί µεταρρυθµίσεις των δηµοσίων επιχειρήσε-

ων, µεταξύ άλλων, µέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης ε-
ταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και µέσω
της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύ-
νης, αειφορίας, καινοτοµίας και βέλτιστων εταιρικών
πρακτικών και 
δύναται να επιχειρεί κάθε πράξη ή ενέργεια, η οποία

αναφέρεται στον Νόµο και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται Δήµος του νοµού Αττι-
κής.
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Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται στα ενενήντα εννέα
(99) χρόνια.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχε-
ται σε σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) ευρώ και κατα-
νέµεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) µετοχές, ονοµα-
στικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ η κάθε µία.

2. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται
σε µετρητά από το Ελληνικό Δηµόσιο. 

3. Το µετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται µε από-
φαση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση για αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχι-
στον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κά-
λυψής του, τον αριθµό και το είδος των µετοχών που θα
εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυ-
τών και την προθεσµία κάλυψης.

4. Η καταβολή των µετρητών για κάλυψη του αρχικού
µετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς
και οι καταθέσεις του µοναδικού µετόχου µε προορισµό
τη µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, πραγ-
µατοποιούνται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε ειδικό λο-
γαριασµό της εταιρείας, που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές
και αµεταβίβαστες. 

2. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι πράγµατα εκτός συ-
ναλλαγής κατά το άρθρο 966 ΑΚ.

Άρθρο 7
Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του
µοναδικού µετόχου, το Εποπτικό Συµβούλιο, το Διοικητι-
κό Συµβούλιο και οι Ελεγκτές.

Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο
όργανο της Εταιρίας, λειτουργεί και έχει τις αρµοδιότη-
τες που αναφέρονται στο Άρθρο 7 παράγραφος 2 του
Νόµου για την Εταιρεία.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό
Συµβούλιο και οι προσκλήσεις για τη σύγκλησή της συ-
ντάσσονται σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία.

3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της συνέλευσης. Α-
ντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών εκδίδονται α-
πό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή από άλλο
πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρο 9
Σύνθεση και Θητεία των µελών του 

Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποτελείται
από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη. Η θητεία του Διοικητι-
κού Συµβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη. 

2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι
µόνο φυσικά πρόσωπα, εκλέγονται και παύονται από το
Εποπτικό Συµβούλιο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Νό-
µο για την Εταιρεία.

Άρθρο 10
Συγκρότηση, Συνεδριάσεις και Πρακτικά 

του Διοικητικού Συµβουλίου

1. Αφ’ής στιγµής εκλεγεί από το Εποπτικό Συµβούλιο
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Νόµου
για την Εταιρεία, το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει
και συγκροτείται σε σώµα, και καθορίζει τις εξουσίες και
τις αρµοδιότητες των µελών του.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει τις αρµοδιότητες που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Νό-
µου.

3. Η απαιτούµενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη
αποφάσεων από το διοικητικό συµβούλιο ρυθµίζονται
στο άρθρο 9 του Νόµου.

4. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την εν
όλω ή εν µέρει άσκηση της εξουσίας διαχείρισης και εκ-
προσώπησης σε σχέση µε τις τρέχουσες υποθέσεις της
Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, πέραν του διευθύνοντος συµβούλου και
µπορεί επίσης να αναθέτει µέρος των εξουσιών του σε
ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη ή όχι του Διοικητικού
Συµβουλίου, στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους,
και να καθορίζει την έκταση των ανατεθειµένων αρµο-
διοτήτων τους.

5. Ο Πρόεδρος και ο τυχόν εκλεγόµενος αναπληρωτής
του έχουν τις εξουσίες που προβλέπονται στο Νόµο,
στον κ.ν. 2190/1920, και οποιεσδήποτε άλλες αρµοδιό-
τητές τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση
όσο συχνά όσο απαιτούν οι εργασίες της Εταιρείας και
σε κάθε περίπτωση µία (1) φορά κάθε ηµερολογιακό µή-
να. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου συγκα-
λούνται από τον Πρόεδρο ή τον τυχόν αναπληρωτή του
µε ανακοίνωση του χρόνου, του τόπου και της ηµερή-
σιας διάταξης της συνεδρίασης η οποία κοινοποιείται σε
όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, µέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου (e-mail), υπηρεσίας ταχυµεταφοράς
(courier) ή τηλεοµοιοτυπίας (fax), τουλάχιστον τρεις (3)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία για την ο-
ποία έχει οριστεί η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος ή, σε περί-
πτωση απουσίας του, ο τυχόν αναπληρωτής προεδρεύει
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου. Το διοι-
κητικό συµβούλιο δύναται επίσης να συγκαλείται από
δύο (2) µέλη του σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 5 του κ.ν.
2190/1920. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται µε
σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφο-
ρετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον πα-
ρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του Διοικη-

301



τικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη α-
ποφάσεων.

7. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου που έχουν ζητήσει τη σύ-
γκλησή του, οποιοδήποτε στέλεχος της Εταιρείας, κα-
θώς επίσης και ειδικοί και εξωτερικοί σύµβουλοι µπο-
ρούν να συµµετέχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συµβουλίου. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκλη-
θεί, να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις, µέσω γραπτής
διαδικασίας ή ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, όπως
ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρίας. 

8. Στις συνεδριάσεις που λαµβάνουν χώρα µε τη φυσι-
κή παρουσία των συνευρισκοµένων, τα πρακτικά των συ-
νεδριάσεων θα υπογράφονται από όλα τα µέλη του διοι-
κητικού συµβουλίου που ήταν παρόντα. Αντίγραφα ή α-
ποσπάσµατα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοι-
κητικού Συµβουλίου θα εκδίδονται από τον Πρόεδρο, τον
τυχόν αναπληρωτή του και κάθε άλλο µέλος του Διοικη-
τικού Συµβουλίου ή άλλο πρόσωπο που µπορεί να έχει ε-
ξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συµβούλιο.
Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς

και το σχετικό υλικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων,
είναι εµπιστευτικά.

Άρθρο 11
Διευθύνων Σύµβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύµβουλος έχει τις ακόλουθες αρµο-
διότητες, καθώς και τυχόν άλλες που του ανατίθενται α-
πό το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας:
α. Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξωδικαστι-

κά, περιλαµβανοµένης της εκπροσώπησης αυτού στις
Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών της ψηφίζοντας
κατά τον τρόπο που τον έχει εξουσιοδοτήσει το Διοικητι-
κό Συµβούλιο.
β. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, δι-

ευθύνει τις δραστηριότητές της και λαµβάνει όλες τις α-
παραίτητες αποφάσεις εντός των ορίων του καταστατι-
κού και των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Ε-
ταιρείας προκειµένου να διαχειρίζεται τα καθηµερινά ζη-
τήµατα.
γ. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο προτάσεις και

συστάσεις που είναι απαραίτητες για την πραγµατοποίη-
ση των σκοπών της Εταιρείας και για τη δηµιουργία σχε-
δίου δράσης.
δ. Προετοιµάζει και υπογράφει συµβάσεις µέχρι του

ποσού που καθορίζει µε απόφασή του το Διοικητικό Συµ-
βούλιο.
ε. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου.
στ. Λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την εν-

θάρρυνση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσω-
πικού, υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο προς έγκρι-
ση τη σύνταξη οργανογραµµάτων και προγράµµατα εκ-
παίδευσης και επιµόρφωσης που κατά την κρίση του εί-
ναι απαραίτητα.
ζ. Εκτελεί όλες τις πράξεις που σχετίζονται µε τη συ-

νήθη διοίκηση της Εταιρίας.
η. Προσλαµβάνει το προσωπικό της Εταιρείας εκτός α-

πό το διορισµό των ανώτερων στελεχών της Εταιρείας
τα οποία διορίζονται µε σχετική απόφαση του Διοικητι-
κού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Νόµου. 
θ. Αξιολογεί και προτείνει στο Διοικητικό Συµβούλιο

της Εταιρείας την ανάκληση των µελών του διοικητικού

συµβουλίου των άµεσων θυγατρικών της Εταιρείας, ε-
κτός του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας του
ν. 3864/2010.
ι. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητι-

κό Συµβούλιο σε ετήσια βάση το επιχειρηµατικό σχέδιο
της Εταιρείας και φροντίζει και συντονίζει για την εφαρ-
µογή του. 
ια. Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο

προς έγκριση και υποβολή στο Εποπτικό Συµβούλιο τρι-
µηνιαίες εκθέσεις επί των πεπραγµένων της Εταιρίας και
τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 12
του Νόµου.
ιβ. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση

το σχέδιο αναδιάρθρωσης της «Εταιρείας Ακινήτων Δη-
µοσίου ΑΕ» του ν. 2636/1998 και κάθε τυχόν σχέδιο ανα-
διοργάνωσης των υπολοίπων άµεσων θυγατρικών, µε
την εξαίρεση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερό-
τητας του ν. 3864/2010.
ιγ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο προκειµένου

αυτό µε τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση
της Εταιρίας κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό
Συµβούλιο την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Ε-
ταιρείας.
ιδ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο προκειµένου

αυτό µε τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό
Συµβούλιο την τροποποίηση του καταστατικού της Εται-
ρείας. 
ιε. Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο προκειµένου

αυτό µε τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό
Συµβούλιο τη σύσταση νέων άµεσων θυγατρικών της Ε-
ταιρείας.

Άρθρο 12
Αντικατάσταση µέλους Διοικητικού Συµβουλίου

Η αντικατάσταση των µελών του Διοικητικού Συµβου-
λίου διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Νόµου.

Άρθρο 13
Εποπτικό συµβούλιο

1. Το Εποπτικό Συµβούλιο διορίζεται, λειτουργεί και έ-
χει τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 του
Νόµου.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Ε-
ποπτικού Συµβουλίου θα υπογράφονται από όλα τα µέλη
και τηρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα αντίγραφα
των πρακτικών του Εποπτικού Συµβουλίου εκδίδονται α-
πό τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συµβουλίου. Οι συνε-
δριάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου, καθώς και το σχετι-
κό υλικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, είναι εµπι-
στευτικά.

3. Το Εποπτικό Συµβούλιο θα συνεδριάζει όσο συχνά η
λειτουργία της Εταιρείας το απαιτεί. Οι συνεδριάσεις
του Εποπτικού Συµβουλίου θα συγκαλούνται από τον
Πρόεδρο του, των οποίων θα προεδρεύει ο ίδιος ή δύο α-
πό τα µέλη αυτού. Σε περίπτωση απουσίας του Προέ-
δρου, το αρχαιότερο µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου
θα προεδρεύει της συνεδρίασης.

4. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου θα συ-
γκαλούνται µε σχετική πρόσκληση προς όλα τα µέλη του
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Εποπτικού Συµβουλίου τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες προ της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης της συ-
νεδρίασης, η οποία θα περιλαµβάνει την ώρα, τον τόπο
και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης του Προέδρου ή των µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου που ζήτησαν τη σύγκληση της συνεδρίασης,
οιοδήποτε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, υπάλλη-
λος της Εταιρείας και ειδικευµένο προσωπικό ή εξωτερι-
κοί συνεργάτες µπορούν να συµµετάσχουν στη συνε-
δρίαση του Εποπτικού Συµβουλίου. Το Εποπτικό Συµβού-
λιο δύναται να συγκληθεί προκειµένου να συζητηθούν
και ληφθούν αποφάσεις µέσω έγγραφης διαδικασίας ή
ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας όπως προβλέπονται
στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας.

Άρθρο 14
Οικονοµικό Έτος

Η διάρκεια του οικονοµικού έτους είναι δώδεκα (12)
µήνες, µε αρχή την 1η Ιανουαρίου και λήξη την 31η Δε-
κεµβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 15
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις – 
Έλεγχος αυτών – Διάθεση Κερδών

1. Η σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
και ο έλεγχος αυτών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
Νόµο.

2. Τα έσοδα της Εταιρείας θα χρησιµοποιούνται σύµ-
φωνα µε το Άρθρο 16 του Νόµου. 

Άρθρο 16
Γενική Διάταξη

Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το παρόν Κα-
ταστατικό, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Νόµου και
συµπληρωµατικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 17
Κάλυψη και Καταβολή του Αρχικού 

Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η κάλυψη και η καταβολή του αρχικού µετοχικού κε-
φαλαίου της εταιρείας θα λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 4 του Νόµου.

Άρθρο 18

Κατ’ εξαίρεση, το πρώτο οικονοµικό έτος της Εταιρεί-
ας θα εκκινήσει από την καταχώρηση του παρόντος στο
ΓΕΜΗ που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και
θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεµβρίου 2016.

Άρθρο 19
Ελεγκτές

Ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων των Ελεγκτών και ο
διορισµός τους θα λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε το άρ-
θρου 10 του Νόµου.

Άρθρο 20
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Η λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας γίνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 µε την επιφύλαξη α-
ντίθετων διατάξεων του ν. 4336/2015. »

Άρθρο 205

Κυρώνεται το Καταστατικό της ΕΔΗΣ που έχει ως ε-
ξής:

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1
Επωνυµία 

Συνιστάται µε το παρόν συµβόλαιο Ανώνυµη Εταιρεία
µε την επωνυµία «Εταιρεία Δηµόσιων Συµµετοχών Ανώ-
νυµη Εταιρεία (ΕΔΗΣ)».

Άρθρο 2
Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας προβλέπεται στο άρθρο 14
παρ. 1 του Νόµου για την Ελληνική Εταιρεία Συµµετο-
χών και Περιουσίας (ο Νόµος) και έγκειται στη διαχείρι-
ση των δηµοσίων επιχειρήσεων που µεταβιβάζονται δυ-
νάµει του Νοµου στην ΕΔΗΣ 

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται Δήµος εντός του νοµού
Αττικής.

Άρθρο 4
Επωνυµία 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 έτη και αρχίζει
από την καταχώρηση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου,
του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε τριακό-
σιες χιλιάδες (300.000) ευρώ διαιρούµενο σε τρεις χιλιά-
δες (3.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) ευ-
ρώ εκάστης.

Άρθρο 6
Μετοχές

Οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές και
αµεταβίβαστες.

Άρθρο 7
Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των
µετόχων και το Διοικητικό Συµβούλιο.
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Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο
όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπό-
θεση και για οποιοδήποτε θέµα αφορά την εταιρεία, για
τα οποία σύµφωνα µε το νόµο ή το παρόν καταστατικό α-
παιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώ-
νουν και τους απόντες ή διαφωνούντες µετόχους.
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το

Διοικητικό Συµβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκλη-
ση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόµος ορίζει.

Άρθρο 9
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο που
αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) µέλη.

2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται α-
πό τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας για
θητεία τεσσάρων (4) ετών που παρατείνεται µέχρι την
πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητεί-
ας τους, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε
(5) έτη.

Άρθρο 10
Συγκρότηση Διοικητικού Συµβουλίου

Το Διοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µετά την εκλογή
του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, ορίζοντας
τον αναπληρωτή του Προέδρου που ορίζεται από τη Γε-
νική Συνέλευση και τις ιδιότητες των λοιπών µελών, πέ-
ραν του Διευθύνοντος Συµβούλου που ορίζεται από τη
Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρ-
µοδιότητές τους.

Άρθρο 11
Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρ-
χίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δε-
κεµβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 12
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - ΄Ελεγχος αυτών –

Διάθεση κερδών

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας κα-
ταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Δι-
οικητικό Συµβούλιο και δηµοσιεύονται µε επιµέλεια αυ-
τού σύµφωνα µε τα οριζόµενα κάθε φορά από το νόµο.
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων γί-

νεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα κάθε φορά στο νόµο.
Η διάθεση των κερδών γίνεται σύµφωνα µε τον Νόµο 

Γενική Διάταξη

Άρθρο 13

Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν καταστατικό, έ-
χουν εφαρµογή οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως
κάθε φορά ισχύει.

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 14
Κάλυψη και καταβολή του αρχικού 

Μετοχικού Κεφαλαίου

Το προβλεπόµενο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστα-
τικού αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκ τρια-
κοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ θα καλυφθεί από την
Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας ΑΕ τοις
µετρητοίς.

Άρθρο 15

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχί-
ζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαι-
τείται, της Διοικητικής απόφασης της αρµόδιας εποπτεύ-
ουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έ-
γκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την 31η Δεκεµ-
βρίου 2016.

Άρθρο 16
Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο που θα διοικήσει την ε-
ταιρεία ορίζεται µέσα σε 6 µήνες από τη συγκρότηση σε
σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εται-
ρείας Συµµετοχών και Περιουσίας σύµφωνα µε τον ιδρυ-
τικό της Νόµο.

Άρθρο 17
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Η λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας γίνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 µε την επιφύλαξη α-
ντίθετων διατάξεων του ν. 4336/2015. »

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 206
Φορολογικές απαλλαγές

Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της (εκτός από το
ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ για τα οποία εξακολουθούν να εφαρ-
µόζονται οι ειδικές διατάξεις των ιδρυτικών τους νό-
µων), απολαµβάνουν όλων των διοικητικών, οικονοµι-
κών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονο-
µικού δικαίου προνοµίων και ατελειών του Δηµοσίου,
πλην του ΦΠΑ. 

Άρθρο 207
Προσωρινή ρύθµιση διαφορών 

σε διακατοχή ακινήτων

Για την προσωρινή ρύθµιση των διαφορών που ανακύ-
πτουν από την αµφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων
τους έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του
ν.δ. της 22.4/16.5/1926 και του άρθρου 22 του
α.ν.1539/1938 (Α΄488).
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Άρθρο 208
Ζητήµατα χωρο.τ.α.ξικού και πολεοδοµικού δικαίου

Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων η Ε-
ταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της ή οποιαδήποτε ε-
ταιρεία, το µετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει, άµεσα
ή έµµεσα, στο σύνολό του, στην Εταιρεία, έχει την κυ-
ριότητα ή άλλα δικαιώµατα εµπραγµάτου δικαίου, ή δι-
καιώµατα διαχείρισης και εκµετάλλευσης, λογίζονται ως
δηµόσια ακίνητα για τους σκοπούς του άρθρου 10 του
ν. 3986/2011 και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
άρθρων 10-17 του ν. 3986/2011.

Άρθρο 209
Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεργασία µε

την Εταιρεία

Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που προ-
βλέπεται να εκδοθούν στην περίπτωση στ΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 192, στις παραγράφους 6 και 10
του άρθρου 196 του παρόντος νόµου, εκδίδονται κατό-
πιν γραπτού αιτήµατος που υποβάλλεται από την Εται-
ρεία. Το αίτηµα µε τον πλήρη φάκελο εξετάζεται από την
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και κάθε
άλλη αρµόδια αρχή εντός εξήντα (60) ηµερών και στη
συνέχεια διαβιβάζεται στο ΚΥΣΟΙΠ. Με απόφαση του
ΚΥΣΟΙΠ που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να
εκδώσει τις σχετικές πράξεις και να προβεί σε κάθε ανα-
γκαία πράξη για την υλοποίηση της απόφασης του
ΚΥΣΟΙΠ.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ-

ΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 210
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το πρώτο Εποπτικό Συµβούλιο διορίζεται, κατόπιν ε-
πιλογής των µελών του σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 191 του παρόντος νόµου µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών. Η υποβολή του αρχικού Καταστα-
τικού της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιου-
σίας Α.Ε. προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου και έγκριση από τις αρµόδιες υ-
πηρεσίες πραγµατοποιείται αµέσως µετά την έκδοση
της ως άνω απόφασης από το Εποπτικό Συµβούλιο, το ο-
ποίο ρητά εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από τον
παρόντα νόµο.

2. Το καταστατικό της ΕΔΗΣ υποβάλλεται προς κατα-
χώριση στο ΓΕΜΗ της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
και έγκριση από τις αρµόδιες υπηρεσίες από το Διοικητι-
κό της Συµβούλιο. Τα Διοικητικά Συµβούλια των εται-
ριών, το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων µεταβιβάζεται
δυνάµει του παρόντος νόµου στην ΕΔΗΣ, οφείλουν ως
την συγκρότηση σε σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου
της ΕΔΗΣ, να προβαίνουν µόνο σε πράξεις συνήθους
διαχείρισης και εκπροσώπησης, καθώς και να απέχουν α-
πό οποιαδήποτε πράξη εκποίησης ή µεταβίβασης ενοχι-
κών και εµπράγµατων δικαιωµάτων που δεν εντάσσεται
στο ετήσιο επιχειρηµατικό τους σχέδιο ή δεν είναι ανα-
γκαία για την προστασία των δικαιωµάτων της επιχείρη-
σης. 

3. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου που έχουν δο-
θεί υπέρ εταιριών που µεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ, προς
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παραµένουν σε ι-
σχύ και δύναται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται για
όσο διάστηµα η Εταιρεία συµµετέχει µέσω της ΕΔΗΣ
στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιριών αυτών. 

4. Οι άµεσες θυγατρικές της Εταιρείας, εκτός του ΤΧΣ,
οφείλουν να προσαρµόσουν τα καταστατικά τους εντός
έξι (6) µηνών από τη συγκρότηση σε σώµα του Διοικητι-
κού Συµβουλίου της Εταιρείας. Διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας ή των καταστατικών των ως άνω θυγατρι-
κών, που ορίζουν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας ή λή-
ψης αποφάσεων ως προς τα δικαιώµατα του µετόχου και
οι οποίες δεν καταργούνται ρητά µε τον παρόντα νόµο,
καταργούνται αυτοδικαίως από τη συγκρότηση σε σώµα
του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

5. Από την έναρξη λειτουργίας της ΕΔΗΣ, καταργείται
κάθε διάταξη που περιλαµβάνεται στον ιδρυτικό νόµο ή
τα καταστατικά των εταιριών που µεταβιβάζονται στην
ΕΔΗΣ, και η οποία προβλέπει διαφορετικό τρόπο λει-
τουργίας ή λήψης αποφάσεων ως προς τα δικαιώµατα
του µετόχου, την εκλογή µελών ΔΣ, και κάθε άλλο ζήτη-
µα σχετικό µε την εταιρία και η οποία έρχεται σε αντίθε-
ση µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου ως
προς τα ζητήµατα αυτά και του κ.ν. 2190/1920. 

6. Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται αναφορά σε εξαί-
ρεση του ΤΧΣ ή του ΤΑΙΠΕΔ από την εφαρµογή διατάξε-
ων που αφορούν την Εταιρεία και τις άµεσες θυγατρικές
της, νοείται ότι το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ εξακολουθούν για
τα θέµατα αυτά να εφαρµόζουν τις διατάξεις των ιδρυτι-
κών τους νόµων.

Άρθρο 211
Τροποποίηση του ν. 4049/2012 (Α΄ 35)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4049/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσω-
τερικών και Πολιτισµού και Τουρισµού επιτρέπεται να
παραχωρηθούν κατά κυριότητα ή κατά χρήση ή να διατε-
θούν δωρεάν σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθµού περιουσιακά στοιχεία ο-
ποιασδήποτε φύσεως, που ανήκουν στoν «Ελληνικό Ορ-
γανισµό Τουρισµού» (Ε.Ο.Τ.), ύστερα από απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. αντίστοιχα. Με την ί-
δια απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για
την παραχώρηση ή τη διάθεση, καθώς και οι συνέπειες
που συνεπάγεται η µη τήρησή τους.»

Άρθρο 212
Τροποποίηση του ν. 2636/1998 (Α΄ 198)

1. Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 13 του
ν. 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 

« Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί
να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα, να χρησι-
µοποιήσει οποιαδήποτε µέθοδο αξιοποίησης προβλέπε-
ται στο άρθρο 18 του νόµου για την Ελληνική Εταιρεία
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε., όπως και τις ακόλου-
θες πράξεις.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 1, ισχύει από την ηµερο-
µηνία συγκρότησης σε σώµα του Διοικητικού Συµβουλί-
ου της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας
Α.Ε..
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Άρθρο 213
Τροποποίηση του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Δυνάµει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του
µοναδικού µετόχου του Ταµείου η διάρκειά του µπορεί
να παραταθεί, εάν ο σκοπός του δεν έχει επιτευχθεί».

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής: 

« Στο µέτρο που το ΤΑΙΠΕΔ κριθεί ότι αποτελεί Φορέα
Γενικής Κυβέρνησης, εφαρµόζει τις διατάξεις του άρ-
θρου 19 του νόµου για την ίδρυση της Ελληνικής Εται-
ρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. οι διατάξεις του
ν. 4270/2014, και τα κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέ-
ντα προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις α-
ναφορικά µε την υποβολή δηµοσιονοµικών αναφορών, ε-
φαρµόζονται, µόνο ως προς την υποβολή: α) ετήσιου
προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναπροσαρµογής
του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β)
µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού και χρη-
µατοδότησης (απολογιστικά), γ) µηνιαίων µισθολογικών
στοιχείων (απολογιστικά) και δ) µηνιαίας σύνοψης µη-
τρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µηνιαία βάση, ετή-
σια µεγέθη).»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως α-
κολούθως: 

«3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδι-
κού µετόχου του Ταµείου το µετοχικό του κεφάλαιο µπο-
ρεί να αυξηθεί µέσω της έκδοσης ονοµαστικών µετοχών
τις οποίες αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου η Ελληνική Εται-
ρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.»

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 οι λέξεις « Εντός
έξι µηνών» αντικαθίστανται από τη λέξη « Μετά».

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος
Συµβούλου και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
πριν από τη λήξη της θητείας τους επιτρέπεται µε από-
φαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία λαµ-
βάνεται µε σύµφωνη γνώµη του Εποπτικού Συµβουλίου
της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας
Α.Ε..»

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου
3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Το Καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου του Τα-
µείου.»

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η µεταφορά πραγµατοποιείται µέσω σύµβασης δα-
νεισµού εργαζοµένου, σύµφωνα µε την επόµενη παρά-
γραφο.» 

Άρθρο 214
Καταργούµενες διατάξεις

1. Οι Εσωτερικοί Κανονισµοί λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ
και της ΕΤΑΔ καταργούνται από την ηµεροµηνία που τί-
θεται σε ισχύ ο Εσωτερικός Κανονισµός της Ελληνικής
Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε., ο οποίος ε-
φαρµόζεται και σε αυτές. 

2. Καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος νόµου, οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 3986/2011:
α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 3. 
β. Η παρ. 8 του άρθρου 3. 
γ. Η υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 (γ) του άρθρου 4. 
3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 και οι παραρά-

γραφοι 13 έως 16 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 καταρ-
γούνται από την έναρξη ισχύος του Εσωτερικού Κανονι-
σµού της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιου-
σίας Α.Ε..

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 24 του
ν. 4321/2015 καταργούνται. 

5. Από την ηµεροµηνία συγκρότησης σε σώµα του Δι-
οικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετο-
χών και Περιουσίας Α.Ε., καταργούνται οι ακόλουθες
διατάξεις: 
α) Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του

ν. 2636/1998.
β) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 και η παρ. 17

του άρθρου 9 του ν. 2837/2000. 
γ) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του

ν. 3270/2004.
δ) Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004.
ε) Οι παράγραφοι 1 και 2 και η περίπτωσης β΄ της παρ.

7 του άρθρου 49 του ν. 3220/2004.
στ) Η περίπτωση 6 της παρ. 2 και η περίπτωση 8 της

παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 3943/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΚΡΗΤΗΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 215
Κύρωση της από 14.12.2015 Σύµβασης Παραχώρησης

για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και 
λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Κρήτης, 

Ηπειρωτικής Ελλάδας

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η Σύµβαση Παραχώ-
ρησης για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και
λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Κρήτης, Ηπει-
ρωτικής Ελλάδας και Ιονίου που υπογράφτηκε στην Αθή-
να στις 14 Δεκεµβρίου 2015 µεταξύ : α) του Ελληνικού
Δηµοσίου, β) της ελληνικής ανώνυµης εταιρίας µε την ε-
πωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δη-
µοσίου Α.Ε.», γ) της ελληνικής ανώνυµης εταιρίας µε
την επωνυµία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟ-
ΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ) των
µετόχων της εν λόγω ανώνυµης εταιρίας, ήτοι (α) της
γερµανικής ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία
«FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES
WORLDWIDE» και (β) της κυπριακής εταιρίας µε την ε-
πωνυµία «SLENTEL LIMITED», η οποία προσαρτάται
στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ στην Ελληνική και
Αγγλική γλώσσα.
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Άρθρο 216
Κύρωση της από 14.12.2015 Σύµβασης Παραχώρησης

για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και 
λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Αιγαίου

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η Σύµβαση Παραχώ-
ρησης για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και
λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Αιγαίου, που υ-
πογράφτηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεµβρίου 2015 µετα-
ξύ : α) του Ελληνικού Δηµοσίου, β) της ελληνικής ανώ-
νυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ι-
διωτικής Περιουσίας Δηµοσίου Α.Ε.», γ), της ελληνικής
ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «FRAPORT ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ) των µετόχων της εν λόγω ανώνυµης ε-
ταιρίας, ήτοι (α) της γερµανικής ανώνυµης εταιρίας µε
την επωνυµία «FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
SERVICES WORLDWIDE» και (β) της κυπριακής εται-
ρίας µε την επωνυµία «SLENTEL LIMITED», η οποία
προσαρτάται στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ στην
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 217
Τέλη Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίων

στα παραχωρούµενα περιφερειακά αεροδρόµια

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης
νόµου ή κανονιστικής διάταξης τα εισπραττόµενα σχετι-
κά µε τα περιφερειακά αεροδρόµια Τέλη Εκσυγχρονι-
σµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίων (Τ.Ε.Α.Α.), τα οποία ε-
πιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ν. 2065/1992
(Α΄ 113), όπως ισχύει, κατατίθενται / πιστώνονται εντός
των πρώτων είκοσι (20) ηµερών του µήνα που έπεται των
αναχωρήσεων των επιβατών σε δεκατέσσερις (14) ειδι-
κούς λογαριασµούς µε τίτλο «Ταµείο Ανάπτυξης και Εκ-
συγχρονισµού Αερολιµένα» που συµπληρώνονται µε το
όνοµα του αντίστοιχου αερολιµένα και τηρούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδος για καθένα από τα δεκατέσσερα
(14) περιφερειακά αεροδρόµια των Συµβάσεων Παραχώ-
ρησης που κυρώνονται µε τον παρόντα νόµο. Η Υπηρε-
σία Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνη για την χρέω-
ση των αεροµεταφορέων µε τα ποσά των Τ.Ε.Α.Α. που
εισπράττονται από τους επιβάτες και ελέγχει την απόδο-
σή τους στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασµούς. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται
εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, ρυθµίζεται κάθε τεχνικό θέµα και αναγκαία
λεπτοµέρεια αναφορικά µε : α) τη διαδικασία χρέωσης,
είσπραξης και ελέγχου των Τ.Ε.Α.Α. σχετικά µε τα περι-
φερειακά αεροδρόµια των Συµβάσεων Παραχώρησης
που κυρώνονται µε τον παρόντα νόµο, β) την ανάπτυξη
και λειτουργία από τους παραχωρησιούχους ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας, στην οποία θα έχει πρόσβαση η Υπηρε-
σία Πολιτικής Αεροπορίας και στην οποία οι αεροµετα-
φορείς θα καταχωρούν αναλυτικά στοιχεία κίνησης επι-
βατών ανά πτήση, γ) τη διαδικασία ενηµέρωσης των αε-
ροµεταφορέων από τους παραχωρησιούχους στο τέλος
κάθε µήνα για τα οφειλόµενα Τ.Ε.Α.Α., δ) τη διαδικασία
διαβούλευσης µεταξύ των αεροµεταφορέων, της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας και των παραχωρησιούχων
από την 21η και µέχρι την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα

για την επίλυση σχετικών διαφορών σχετικά µε τα κατα-
βλητέα Τ.Ε.Α.Α., ε) τη διαδικασία διευθέτησης κάθε επό-
µενο µήνα των σχετικών διαφορών και επιστροφής α-
χρεωστήτως καταβληθέντων ποσών µέσω συµψηφι-
σµού, στ) τη διαδικασία ελέγχου από τους παραχωρησι-
ούχους των στοιχείων των πτήσεων για την επαλήθευση
της ακρίβειας των χορηγηθεισών από τους αεροµεταφο-
ρείς κινήσεων επιβατών µε τη δυνατότητα πλήρους πρό-
σβασης σε όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε την άνω
διαδικασία, ζ) την επιβολή από την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας τόκου υπερηµερίας εις βάρος των αεροµε-
ταφορέων σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλόµενων
Τ.Ε.Α.Α., η) την προσκόµιση στην Υπηρεσία Πολιτικής Α-
εροπορίας εγγυητικών επιστολών από τους αεροµετα-
φορείς ποσού ίσου µε τα αναλογούντα στο µήνα µε την
υψηλότερη κίνηση επιβατών τέλη και τη διαδικασία κα-
τάπτωσης αυτών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας για ποσό ίσο µε το οφειλόµενο Τ.Ε.Α.Α. µετά την
πάροδο προθεσµίας που θα συµφωνείται κατά περίπτω-
ση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τους πα-
ραχωρησιούχους. 

3. Τα συνολικά ποσά των εισπραχθέντων Τ.Ε.Α.Α. µε-
ταφέρονται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα από
την πίστωση στους αναφερόµενους στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου τραπεζικούς λογαριασµούς, σε
τραπεζικούς λογαριασµούς των παραχωρησιούχων, τους
οποίους αυτοί υποχρεούνται προηγουµένως να κοινο-
ποιήσουν στο Υπουργείο Οικονοµικών και στην Υπηρε-
σία Πολιτικής Αεροπορίας. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται
εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, ρυθµίζεται κάθε τεχνικό θέµα και αναγκαία
λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία µεταφοράς στους
τραπεζικούς λογαριασµούς των παραχωρησιούχων των
συνολικών ποσών των εισπραχθέντων Τ.Ε.Α.Α., κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.

Άρθρο 218
Τέλη και φόροι για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα 

παραχωρούµενα περιφερειακά αεροδρόµια

Σε εφαρµογή των εγγυοδοτικών δηλώσεων του Ελλη-
νικού Δηµοσίου που περιλαµβάνονται στο άρθρο
5.2.1(ιβ) κάθε Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται
µε τον παρόντα νόµο και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
ή ειδικής διάταξης νόµου, συµπεριλαµβανοµένων και
των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 82
του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171) και του
ν. 1080/1980 (Α΄ 246), όπως ισχύει, δεν επιβάλλονται
στους παραχωρησιούχους οποιουδήποτε είδους τέλη ή
φόροι, από οποιαδήποτε δηµοτική ή άλλη τοπική αρχή,
για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα έργα που θα ε-
κτελεστούν και στις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στα
περιφερειακά αεροδρόµια των Συµβάσεων Παραχώρη-
σης, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των υπηρε-
σιών φωτισµού, ασφάλειας, καθαρισµού, αποκοµιδής α-
πορριµµάτων και αποχέτευσης, στο βαθµό που οι υπηρε-
σίες αυτές πράγµατι παρέχονται στους χρήστες των πε-
ριφερειακών αεροδροµίων από τους παραχωρησιού-
χους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Συµβάσεις Πα-
ραχώρησης.
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Άρθρο 219
Υφιστάµενες Άδειες Κατασκευαστικών Έργων και 

Υφιστάµενες Άδειες Λειτουργίας

Οι Άδειες που ορίζονται στο άρθρο 17.6.1. περίπτωση
β΄κάθε Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον
παρόντα νόµο, οι οποίες δεν έχουν τυχόν εκδοθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, θεωρείται ότι έ-
χουν χορηγηθεί από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος νόµου.

Άρθρο 220
Μη καταβολή αεροναυτικών τελών από αεροπορικές 

εταιρίες στα παραχωρούµενα περιφερειακά 
αεροδρόµια

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία εκδίδεται
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 28.12 έκαστης Σύµβασης Πα-
ραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, θα
ρυθµίζεται το κατώτατο όριο οφειλών προς τους παρα-
χωρησιούχους των περιφερειακών αεροδροµίων, πέραν
των οποίων θα έχουν αυτοί το δικαίωµα να ζητήσουν α-
πό την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την απαγόρευση
απογείωσης οποιουδήποτε αεροσκάφους οποιουδήποτε
φυσικού ή νοµικού προσώπου λόγω της µη καταβολής Α-
εροναυτικών Τελών, όπως ορίζονται σε έκαστη Σύµβαση
Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, κα-
θώς και κάθε άλλο τεχνικό θέµα και λεπτοµέρεια σχετικά
µε την άσκηση του δικαιώµατος αυτού.

Άρθρο 221
Υπηρεσίες πυρόσβεσης στα παραχωρούµενα 

περιφερειακά αεροδρόµια

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης
νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων των άρ-
θρων 1 και 2 του ν.3511/2006 (Α΄ 258), όπως ισχύει, ο
παραχωρησιούχος κάθε Σύµβασης Παραχώρησης που
κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο δύναται να παρέχει, µε
δικό του εξοπλισµό, µέσα και προσωπικό, υπηρεσίες πυ-
ρόσβεσης και διάσωσης στους χώρους των περιφερεια-
κών αεροδροµίων, διατηρουµένου σε κάθε περίπτωση
του δικαιώµατός του να λαµβάνει υπηρεσίες πυρόσβε-
σης και διάσωσης από το Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδος. 

2. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, που θα εκδίδεται µετά από απλή γνώµη των
αρµοδίων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από
την υποβολή από τους παραχωρησιούχους προς την Υ-
πηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετικού σχεδίου ειδικού
κανονισµού πυρασφάλειας, εγκρίνεται Ειδικός Κανονι-
σµός Πυρασφάλειας, µε τον οποίον θα ρυθµίζονται, µε-
ταξύ άλλων, θέµατα συγκρότησης οµάδων πυροπροστα-
σίας από το προσωπικό των παραχωρησιούχων, θέµατα
εκπαίδευσης των οµάδων πυροπροστασίας την οποία α-
ναλαµβάνουν είτε οι ίδιοι οι παραχωρησιούχοι είτε εξει-
δικευµένος ανάδοχος αυτών, η διαδικασία πιστοποίησης
της αρτιότητας της εν λόγω εκπαίδευσης για τις ανά-
γκες παροχής των ως άνω υπηρεσιών στα περιφερειακά
αεροδρόµια, τα ειδικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες
των οµάδων πυροπροστασίας και ο τρόπος δράσης τους,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με την άπρα-
κτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, ο Ειδικός Κα-

νονισµός Πυρασφαλείας θεωρείται εγκεκριµένος όπως
υποβλήθηκε από τον παραχωρησιούχο έκαστης Σύµβα-
σης Παραχώρησης.

Άρθρο 222
Εφαρµογή διαδικασίας άρθρου 7Α 

του ν. 2882/2001 (Α΄ 17)

Για την υλοποίηση των απαλλοτριώσεων που προβλέ-
πονται στο άρθρο 14.1.7 έκαστης Σύµβασης Παραχώρη-
σης, εφαρµόζεται και ακολουθείται η διαδικασία του άρ-
θρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), όπως ισχύει. 

Άρθρο 223
Συµµετοχή παραχωρησιούχων στην επιτροπή 
του άρθρου 17 παρ. 2 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17)

Για τα καταστήµατα πωλήσεως αφορολογήτων και α-
δασµολογήτων ειδών που λειτουργούν εντός των περι-
φερειακών αεροδροµίων κάθε Σύµβασης Παραχώρησης
που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, η επιτροπή της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17) α-
παρτίζεται από τον προϊστάµενο της οικείας Τελωνεια-
κής Αρχής, έναν υπάλληλο που ορίζεται από τον αρµό-
διο Υπουργό και έναν εκπρόσωπο του παραχωρησιού-
χου.

Άρθρο 224
Υπαγωγή επένδυσης στο ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317)

Η επένδυση, που συνεπάγεται η υλοποίηση έκαστης
Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα
νόµο και τα σχετικά κεφάλαια που θα εισαχθούν για το
σκοπό αυτό από το εξωτερικό υπάγονται στις διατάξεις
του ν.δ. 2687/1953 «περί επενδύσεως και προστασίας
κεφαλαίων εξωτερικού» (Α΄ 317) δια της εκδόσεως Προ-
εδρικού Διατάγµατος, σύµφωνα µε σχετικό αίτηµα του
παραχωρησιούχου έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης και
σε πλήρη συµµόρφωση µε τους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 225
Πρώτη έγκριση Ανώτατου Ορίου Χρεώσεων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δια του παρόντος
άρθρου εγκρίνει το Ανώτατο Όριο Χρεώσεων για τη Μέ-
γιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη, σε ε-
φαρµογή του άρθρου 6.2.1(α)(viii) κάθε Σύµβασης Παρα-
χώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, και σύµ-
φωνα µε το Άρθρο 28.4.2(α) εκάστης Σύµβασης Παρα-
χώρησης, συµπεριλαµβανοµένου του Πίνακα Β΄ αυτού,
η οποία Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επι-
βάτη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών (13) ευ-
ρώ.

Άρθρο 226
Διαδικασία αύξησης Ανώτατου Ορίου Χρεώσεων

Με την επίτευξη της Ηµεροµηνίας Λήξης των Επικεί-
µενων Έργων σε κάθε περιφερειακό αεροδρόµιο σύµφω-
να µε τη διάταξη του άρθρου 18.9 έκαστης Σύµβασης
Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, η
Μέγιστη Μέση Απόδοση Ανά Αναχωρούντα Επιβάτη ανά
περιφερειακό αεροδρόµιο, όπως αυτή ορίζεται στις Συµ-
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βάσεις Παραχώρησης, θα αυξηθεί για πρώτη φορά στα
ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 28.4.3 ή/ και 28.4.4 ε-
κάστης Σύµβασης Παραχώρησης για το αντίστοιχο περι-
φερειακό αεροδρόµιο. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας θα εγκρίνει, µε την έκδοση σχετι-
κής πράξης του Διοικητή της που εκδίδεται µέσα σε 20
µέρες, την αύξηση, αποδεχόµενη τους υπολογισµούς
σχετικά µε την τιµαριθµική αναπροσαρµογή της Μέγι-
στης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη που
θα της υποβάλει ο παραχωρησιούχος σύµφωνα µε τη
διαδικασία και εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο
άρθρο 28.4.5(β) - (ε) έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης,
εκτός εάν έχει εµφιλοχωρήσει στους ως άνω υπολογι-
σµούς µαθηµατικό ή άλλο πρόδηλο σφάλµα υπολογι-
σµού σχετικό µε την τιµαριθµική αναπροσαρµογή της
Μέγιστης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθε-
σµίας από την υποβολή σε αυτήν από τον παραχωρησι-
ούχο των σχετικών στοιχείων υπολογισµού, οι υποβλη-
θέντες υπολογισµοί του παραχωρησιούχου θα θεωρού-
νται εγκεκριµένοι από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας. Σε περίπτωση µαθηµατικού σφάλµατος ή άλλου
πρόδηλου σφάλµατος στους υπολογισµούς του παρα-
χωρησιούχου, η σχετική διαπιστωτική πράξη θα εκδίδε-
ται εντός δέκα (10) ηµερών µετά από τη διόρθωση των
σφαλµάτων αυτών και την επανυποβολή των στοιχείων
υπολογισµού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Άρθρο 227
Συµβάσεις παραχωρούµενων 
περιφερειακών αεροδροµίων

Κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης έκα-
στης Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον πα-
ρόντα νόµο, ο παραχωρησιούχος υπεισέρχεται αυτοµά-
τως, και χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των αντισυµ-
βαλλοµένων, στα συµβατικά δικαιώµατα και υποχρεώ-
σεις του Δηµοσίου ή/ και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-
πορίας που απορρέουν από τις Μεταβιβασθείσες Συµβά-
σεις Αεροδροµίου, όπως αυτές ορίζονται στις Συµβάσεις
Παραχώρησης. Οι συµβάσεις, στα δικαιώµατα και υπο-
χρεώσεις των οποίων δεν υπεισέρχεται ο παραχωρησι-
ούχος έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης, καταγγέλλο-
νται από το Ελληνικό Δηµόσιο µε κοινοποιούµενη µε δι-
καστικό επιµελητή προειδοποίηση δύο µηνών ή συντο-
µότερη, όταν προβλέπεται τέτοια από το νόµο ή την ό-
ποια άλλη έχει συµβατικά µεταξύ των εν λόγω µερών
συµφωνηθεί. Τυχόν δικαίωµα αποζηµίωσης του αντισυµ-
βαλλοµένου ή/και είσπραξης οποιασδήποτε άλλης χρη-
µατικής απαίτησης εκ της καταγγελθείσας συµβάσεως
γεννάται αποκλειστικά και µόνο κατά του Ελληνικού Δη-
µοσίου.

Άρθρο 228
Περίοδοι υπολογισµού Μέγιστης Μέσης Απόδοσης 

ανά Αναχωρούντα Επιβάτη

Για την περίοδο από την Ηµεροµηνία Έναρξης Παρα-
χώρησης έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνε-
ται µε τον παρόντα νόµο µέχρι την αµέσως επόµενη 31η
Οκτωβρίου και εν συνέχεια για την περίοδο από την 1η
Νοεµβρίου µέχρι την 31η Οκτωβρίου του επόµενου έ-

τους, καθώς και σε κάθε αντίστοιχη περίοδο από 1ης Νο-
εµβρίου µέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε επόµενου έτους, ο
παραχωρησιούχος έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης
πρέπει να αποδεικνύει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας ότι δεν σηµειώνεται υπέρβαση της Μέγιστης Μέ-
σης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη για την αντί-
στοιχη περίοδο. Ο σχετικός υπολογισµός πρέπει να υπο-
βάλλεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το αργό-
τερο έως το τέλος του Δεκεµβρίου εκάστου έτους, τρο-
ποποιουµένων αντιστοίχως των δύο πρώτων εδαφίων
του άρθρου 28.4.5 (στ) έκαστης Σύµβασης Παραχώρη-
σης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο.

Άρθρο 229
Λοιπές διατάξεις

1. Το άρθρο 19.3.8 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης
που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο τροποποιείται έτσι
ώστε η αναφορά να γίνεται στο Πρωτόκολλο Οριστικής
Παράδοσης αντί του εσφαλµένα αναφεροµένου Πρωτο-
κόλλου Προσωρινής Παραλαβής.

2. Το άρθρο 6.2.1(α)(viii) έκαστης Σύµβασης Παραχώ-
ρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο τροποποιεί-
ται προς διόρθωση προδήλου σφάλµατος δια της αντικα-
τάστασης των λέξεων «το οποίο» µε τις λέξεις «η ο-
ποία» και διαµορφώνεται ως εξής:

«Η ΥΠΑ θα εγκρίνει το Ανώτατο Όριο Χρεώσεων για
τη Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη
σύµφωνα µε το Άρθρο 28.4.2(α) συµπεριλαµβανοµένου
του Πίνακα Β΄ αυτού, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό
των δεκατριών (13) ευρώ.»

3. Η πρώτη πρόταση του άρθρου 28.4.2(β)(ii) έκαστης
Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα
νόµο τροποποιείται προς διόρθωση προδήλου σφάλµα-
τος δια της αντικατάστασης των λέξεων «το οποίο» µε
τις λέξεις «η οποία» και διαµορφώνεται ως εξής:

«Η ΥΠΑ, είτε κατά την ή πριν από την Ηµεροµηνία Έ-
ναρξης Παραχώρησης, θα εγκρίνει το Ανώτατο Όριο
Χρεώσεων για τη Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχω-
ρούντα Επιβάτη σύµφωνα µε το άρθρο 28.4.2(α) συµπε-
ριλαµβανοµένου του Πίνακα Β΄ αυτού, η οποία δεν θα υ-
περβαίνει το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ σύµφωνα µε
το άρθρο 6.2.1(α)(viii).»

4. Το άρθρο 39.3.10 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης
που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο τροποποιείται έτσι
ώστε η αναφορά να γίνεται στην ορθή ΠΟΛ 1022/2012 α-
ντί της εσφαλµένα αναφερόµενης ΠΟΛ 1022/3012.

Άρθρο 230
Τελικές διατάξεις

1. Καµία αξίωση δεν έχει ο Παραχωρησιούχος για κά-
θε ποσό που καταβλήθηκε ή έπρεπε να καταβληθεί και
είναι ληξιπρόθεσµο σε σχέση µε τις Μεταβιβασθείσες
Συµβάσεις Αεροδροµίου µέχρι και την ηµεροµηνία Έναρ-
ξης Παραχώρησης, τροποποιουµένου αντιστοίχως του ε-
δαφίου β΄ του άρθρου 4.9.3 της Σύµβασης Παραχώρη-
σης.

2. Το Δηµόσιο δεν θα εµποδίζεται να αναπτύσσει, κα-
τασκευάζει ή και να παραχωρεί υποδοµές και δραστηριό-
τητες εκµετάλλευσης για την εξυπηρέτηση υδροπλά-
νων, τροποποιούµενης αντίστοιχα της περίπτωσης (iii)
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του άρθρου 4.10.3 κάθε Σύµβασης Παραχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 231

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν.
4111/2013 (Α΄18) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Εται-
ρίας καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συµβούλιο. Μέ-
χρι τη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας σε ιδιώτη
επενδυτή και για όσο χρονικό διάστηµα αυτή παραµένει
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ο Εσωτερικός Κανονι-
σµός Λειτουργίας περιλαµβάνει τουλάχιστον τα προβλε-
πόµενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3429/2005 (Α΄314) και
τίθεται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.

O Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της υπό απο-
κρατικοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ µε την υπ΄
αριθµ. Φ38/οικ.24323/2406/21.5.2013 (Β΄1319) απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μετα-
φορών και Δικτύων, καταργείται και παύει να ισχύει από
τη µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας σε ιδιώτη ε-
πενδυτή. 
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από

συµβάσεις εργασίας και εργασιακές σχέσεις υφιστάµε-
νες κατά το χρόνο της µεταβίβασης των µετοχών της
Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. σε ιδιώτη επενδυτή διέπονται από τις
διατάξεις του π.δ.178/2002 (Α΄162) και την ισχύουσα ε-
νωσιακή νοµοθεσία.»

Άρθρο 232

1. Οι παράγραφοι 14 και 16 του άρθρου 2 του
ν. 3986/2011 (Α΄152) τροποποιούνται ως εξής:

«14. Το τίµηµα που εισπράττει το Ταµείο από την αξιο-
ποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, µεταφέρεται το
αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες από την είσπραξη του, σε
πίστωση του ειδικού λογαριασµού της παρ. 5 του άρθρου
4 του ν. 4063/2012 (Α΄ 71) µε την ονοµασία «Ελληνικό
Δηµόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωµές για την εξυπη-
ρέτηση του Δηµοσίου χρέους», αφού αφαιρεθούν λει-
τουργικά έξοδα και διοικητικές δαπάνες του Ταµείου για
την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, σύµ-
φωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στην απόφαση που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 16, και
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους. 

16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδί-
δεται ύστερα από γνώµη του Ταµείου και εισήγηση της
αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, καθο-
ρίζονται ο ειδικότερος τρόπος προσδιορισµού και λογι-
στικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των
διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίµηµα
σύµφωνα µε την παράγραφο 14, ο ειδικότερος τρόπος
λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίη-
ση των περιουσιακών στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία
µεταφοράς του τιµήµατος στον ειδικό λογαριασµό, η ει-
δικότερη διαδικασία και ο τρόπος µεταφοράς του τιµή-
µατος, όταν αυτό προέρχεται από αξιοποίηση περιουσια-
κού στοιχείου δηµόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της ο-

ποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµε-
σα ή έµµεσα, στο Ταµείο και κάθε αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή των δύο προηγούµενων παραγράφων. Με την
ίδια απόφαση δύναται, επίσης, να καθορίζεται το ανώτε-
ρο ποσοστό επί του εισπραχθέντος τιµήµατος, κατά το
οποίο αφαιρούνται δαπάνες για έργα που η ολοκλήρωσή
τους δεν κατέστη εφικτή ή για έργα που είναι ακόµα σε
εξέλιξη, η ειδικότερη διαδικασία τεκµηρίωσης για τη
συνδροµή των ανωτέρω περιστάσεων και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 53 του
ν. 3283/2004 (Α΄210) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις συναφθείσες συµβάσεις της παραγράφου 1, υ-
πεισέρχεται αυτοδικαίως, από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιο-
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.»
(ΤΑΙΠΕΔ), η οποία κατ' αυτόν τον τρόπο καθίσταται διά-
δοχος του συµβαλλοµένου Ελληνικού Δηµοσίου, ανα-
φορικά µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
τελευταίου, που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν από
τις εν λόγω συµβάσεις. Όπου στις συµβάσεις αυτές ανα-
φέρεται το Δηµόσιο, νοείται εφεξής το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., το
οποίο έχει αρµοδιότητα για την κατάρτιση κάθε συνα-
φούς εγγράφου και τη ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος
προκύψει από την εκτέλεση και λύση των συµβάσεων ή
εν γένει σχετίζεται µε την πραγµατοποίηση του σκοπού
αυτών, συµπεριλαµβανοµένης ακόµα και της λύσης και
εκκαθάρισης των νοµικών προσώπων που συστάθηκαν ή
λειτουργούν χάριν των εν λόγω συµβάσεων. Από την ε-
φαρµογή της παρούσας παραγράφου εξαιρείται η από
1.8.2010 Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της υπό ειδική εκκαθάριση τελούσας εταιρίας «Ολυµπια-
κές Αερογραµµές ΑΕ» για την παροχή υπηρεσιών
CAMO, τεχνικής υποστήριξης και σχετικών διοικητικών
υπηρεσιών, υπηρεσιών ασφάλισης, στάθµευσης και συ-
ντήρησης σε κατάσταση καθήλωσης των τεσσάρων αε-
ροσκαφών τύπου AIRBUS A340-300 µε αριθµούς κατα-
σκευαστή MSN 235, 239, 280 και 292. Οποιαδήποτε δα-
πάνη, στην οποία θα υποβληθεί το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για τη
διενέργεια των προαναφεροµένων πράξεών του θεωρεί-
ται συναφής µε την αξιοποίηση των προαναφερθέντων
αεροσκαφών και εκκαθαρίζεται σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις του ν.3986/2011 (Α΄152) και τις υπουργικές α-
ποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού.»

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 233

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.

(Παρεµβάλλονται τα Παραρτήµατα Α΄και Β΄)
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Αθήνα, 18 Μαΐου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Κουρουµπλής Γ. Σταθάκης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν. Παρασκευόπουλος Γ. Κατρούγκαλος

ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. Ξανθός Ευκλ. Τσακαλώτος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΚΤΥΩΝ

Π. Σκουρλέτης Χρ. Σπίρτζης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θ. Δρίτσας Ευάγ. Αποστόλου

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Α. Φλαµπουράρης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Χρ. Βερναρδάκης Π. Πολάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τρ. Αλεξιάδης Γ. Χουλιαράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Τσιρώνης Δ. Παπαγγελόπουλος

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ουρ. Αντωνοπούλου

Αριθµ. 165/24/2016

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Ε-
πείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
µίσεων και άλλες διατάξεις»

Α. Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου ρυθµίζονται τα α-
κόλουθα θέµατα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή µε την επω-
νυµία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
ως διάδοχος φορέας της καταργούµενης Γενικής Γραµ-
µατείας Δηµοσίων Εσόδων, µε σκοπό τον προσδιορισµό,
τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελω-
νειακών και λοιπών δηµοσίων εσόδων.

2. Ορίζεται ο σκοπός σύστασης της Αρχής και οι αρµο-
διότητές της.

3. Αναφέρονται τα όργανα διοίκησής της (Συµβούλιο
Διοίκησης και Διοικητής) και ορίζονται τα σχετικά µε τις
αρµοδιότητες τους, τη διαδικασία εκλογής διορισµού,
παύσης, παραίτησης, αναπλήρωσης αυτών, το ύψος των
αποδοχών τους κ.λπ. Επίσης, προβλέπεται ότι, κατά τα
πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της Αρχής, ειδικός ε-
µπειρογνώµονας θα παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες
στο Συµβούλιο Διοίκησης.

4. Ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε την οργανική δο-
µή της Αρχής, το προσωπικό που θα στελεχώσει αυτή,
το µισθολογικό καθεστώς που θα διέπει το εν λόγω προ-
σωπικό κ.λπ. (άρθρα 1 – 43)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

1.α. Αυξάνεται, για τα εισοδήµατα που αποκτώνται α-
πό το φορολογικό έτος 2016 και µετά, η αγοραία αξία
της παραχώρησης οχήµατος από φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο ή νοµική οντότητα προς εργαζόµενο ή εταίρο ή µέ-
τοχο στο 80% (από 30%) του κόστους του οχήµατος που
εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη. 

β. Η προβλεπόµενη µείωση φόρου για τους ασκού-
ντες αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα εφαρµόζε-
ται µόνο για τους κατ’ επάγγελµα αγρότες, όπως αυτοί
ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία. 

γ. Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή παρακρά-
τησης φόρου επί των µερισµάτων (από 10% σε 15%) ε-
φαρµόζεται για τα εισοδήµατα από 1-1-2017 και µετά. 

(άρθρο 44)
2.α. Προβλέπεται ότι, ο οφειλόµενος από τις εταιρείες

επενδύσεων χαρτοφυλακίου φόρος, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005, κάθε εξαµήνου
δεν µπορεί να είναι µικρότερος από το 0,375% του εξα-
µηνιαίου µέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των
διαθεσίµων σε τρέχουσες τιµές.
Αντίστοιχη διάταξη για τον ελάχιστο οφειλόµενο φό-

ρο τίθεται και για τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία, για τις οποίες επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν
απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου επί των
µερισµάτων ηµεδαπής. 

β. Επίσης, ο φόρος επί των κερδών των αµοιβαίων κε-
φαλαίων ακινήτων δεν µπορεί να είναι µικρότερος από
το 0,375% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ε-



νεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου, ενώ ως προς τους
Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
(ΟΣΕΚΑ) ο ελάχιστος οφειλόµενος φόρος κυµαίνεται α-
πό 0,025% έως 0,375% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του
καθαρού ενεργητικού τους, ανάλογα µε την κατηγορία
αυτών. 

γ. Τα ανωτέρω ισχύουν από 1-1-2016.
(άρθρα 45 - 49)

3. Τροποποιούνται διατάξεις σχετικά µε τον Ενιαίο Φό-
ρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και τη δήλωση στοιχεί-
ων ακινήτων. Ειδικότερα:

α. Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισµό
του κύριου φόρου φυσικών και νοµικών προσώπων επί
των οικοπέδων. 

β. Αυξάνονται επίσης οι συντελεστές για τον υπολο-
γισµό του συµπληρωµατικού φόρου που επιβάλλεται στα
φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας των δικαιωµά-
των, στην οποία πλέον συνυπολογίζεται και η αξία των
δικαιωµάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οι-
κισµού. 

γ. Ως προς τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότη-
τες γενικά αυξάνεται ο συντελεστής του συµπληρωµατι-
κού ΕΝΦΙΑ από το 5 ‰ στο 5,5 ‰, ενώ για τα οριζόµενα
νπδδ και νπιδ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και
τις Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιου-
σία αυξάνεται ο ίδιος συντελεστής από 2,5 ‰ στο 3,5 ‰. 
Τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγω-

γή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηµατικής δραστη-
ριότητας παύουν να απαλλάσσονται από τον συµπληρω-
µατικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται µε συντελεστή
1 ‰.

δ. Οι κατά τα ανωτέρω νέοι συντελεστές ισχύουν από
1.1.2016. 

ε. Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοι-
χείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόµενων, που υπο-
βλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31-12-2014 µέχρι
και την 29-7-2016, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρό-
στιµο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ή το πρόστιµο του
άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά περίπτωση. 

(άρθρα 50 - 51)
4.α. Από 1-6-2016 αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής

ΦΠΑ από το 23% στο 24%. 
β. Επαναλαµβάνονται στον Κώδικα ΦΠΑ τα νησιά (Θή-

ρα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ρόδος και Σκιάθος) για τα
οποία η µείωση των συντελεστών καταργήθηκε από 1-
10-2015, σύµφωνα µε σχετική κ.υ.α. (πρώτη οµάδα νη-
σιών) και ορίζονται τα νησιά (δεύτερη οµάδα) για τα ο-
ποία η µείωση των συντελεστών καταργείται από 1-6-
2016 (Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος,
Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος).

(άρθρο 52)
5. Επιβάλλεται, από 1-1-2018, φόρος υπέρ του Δηµο-

σίου, µε την ονοµασία «Φόρος Διαµονής» στα κύρια ξε-
νοδοχειακά καταλύµατα και στα ενοικιαζόµενα επιπλω-
µένα δωµάτια – διαµερίσµατα. Το ποσό του φόρου ανά
ηµερήσια χρήση του δωµατίου, σουίτας, διαµερίσµατος
ή ενιαίας κατοικίας ορίζεται στο ποσό των 0,50 € για ξε-
νοδοχεία 1 – 2 αστέρων, 1,5 € για ξενοδοχεία 3 αστέ-
ρων, στο ποσό των 3,00 € για ξενοδοχεία 4 αστέρων,
στο ποσό των 4,00 € για ξενοδοχεία 5 αστέρων, στο πο-
σό του 0,25 € για δωµάτια – διαµερίσµατα 1 – 2 κλει-
διών, 0,50 € για δωµάτια – διαµερίσµατα 3 κλειδιών και
στο ποσό του 1,00 € για δωµάτια – διαµερίσµατα 4 κλει-
διών. (άρθρο 53)

6. Επιβάλλονται, από: α. 1-6-2016 τέλος στη συνδρο-
µητική τηλεόραση ύψους 10% και β. από 1-7-2017 τέλος
συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας ύψους 5%. Τα τέλη
αυτά υπολογίζονται επί του συνολικού µηνιαίου λογα-
ριασµού περιλαµβανοµένου και του παγίου τέλους υπέρ
της επιχείρησης προ του ΦΠΑ. Απαλλαγές από φόρους
και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
υπέρ ορισµένων προσώπων δεν καταλαµβάνουν τα εν
λόγω τέλη. (άρθρα 54 - 55)

7.α. Αυξάνεται, από 1-1-2016, η συµµετοχή του Ελλη-
νικού Δηµοσίου στα τυχερά παίγνια από το 30% (επί του
µικτού κέρδους από την εκµετάλλευση της δραστηριότη-
τας του κατόχου της άδειας) κλιµακωτά έως το 35%. Ει-
δικότερα παραµένει στο 30% για µικτό κέρδος ποσού
µέχρι 100 εκατ. ευρώ, ενώ αυξάνεται στο 32,5% για το
τµήµα του µικτού κέρδους που υπερβαίνει το ποσό των
100 εκατ. ευρώ και µέχρι 200 εκατ. ευρώ και στο 35% για
το τµήµα του µικτού κέρδους που υπερβαίνει το ποσό
των 200 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δη-
µόσιο εντός δεκαέξι (16) ηµερών από το τέλος του ηµε-
ρολογιακού µήνα που αφορούν (αντί για κάθε τρίµηνο
που ισχύει σήµερα). 

β. Καταργείται ο φόρος (3%) επί του πωλούµενου στο
εσωτερικό ζύθου. (άρθρα 56 - 57)

8. Με τις ρυθµίσεις του ανωτέρω Κεφαλαίου τροποποι-
ούνται – συµπληρώνονται – καταργούνται διατάξεις του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001). Ειδικότερα:

α. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόµενα
από τρίτες χώρες, προερχόµενα από άλλα Κράτη – Μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόµενα προϊ-
όντα, ως ακολούθως:

-Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα η-
λεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασµένης Ονοµα-
τολογίας 85437090 ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλή-
ρωσης ή φιαλίδια µίας χρήσης που προορίζονται να εν-
σωµατωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα ο-
ποία κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο. 38249092, µε συ-
ντελεστή δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊ-
όντος.

- Στον καβουρδισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 21
00 και 0901 22 00, µε συντελεστή τρία (3) ευρώ ανά κιλό
καθαρού βάρους. 

- Στον µη καβουρντισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο.
0901 11 00 και 0901 12 00, µε συντελεστή δύο (2) ευρώ
ανά κιλό καθαρού βάρους 

- Στον στιγµιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11
00, µε συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού
βάρους. 

- Στα παρασκευάσµατα µε βάση τα εκχυλίσµατα, απο-
στάγµατα ή συµπυκνώµατα του καφέ ή µε βάση τον κα-
φέ των κωδικών Σ.Ο. ΕΧ 2101 1292 και 2101 12 98, µε
συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.

β. Τα εν λόγω προϊόντα δύνανται να τίθενται σε καθε-
στώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστη-
µα που παραµένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε ανα-
στολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του
Φ.Π.Α.

γ. Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊό-
ντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονι-
κή στιγµή, ο αναλογών Φ.Π.Α.

δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ά-
δειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριµένου αποθη-
κευτή των ανωτέρω προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής
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του Φόρου Κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγ-
χος των προϊόντων, καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες ε-
φαρµογής των προαναφερόµενων ρυθµίσεων.

ε. Ορίζεται η 1-1-2017 ως χρόνος έναρξης ισχύος των
διατάξεων αυτών. (άρθρο 58)

9.α. Ορίζονται νέοι συντελεστές για την επιβολή του
τέλους ταξινόµησης στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής
χρήσης, οι οποίοι κυµαίνονται από 4% έως 32%, ανάλο-
γα µε τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων και καταρ-
γείται το κριτήριο του κυλινδρισµού.
β. Οι ως άνω συντελεστές διαφοροποιούνται περαιτέ-

ρω ανάλογα µε την εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του
άνθρακα (CO2). Συγκεκριµένα για τα επιβατικά αυτοκίνη-
τα ιδιωτικής χρήσης των οποίων η εκπεµπόµενη µάζα
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι:

- µικρότερη ή ίση των 100 γρ./χλµ, οι συντελεστές µει-
ώνονται κατά 5%,

- µεγαλύτερη από 120 και µικρότερη ή ίση από 140
γρ./χλµ, οι συντελεστές αυξάνονται κατά 10%,

- µεγαλύτερη από 140 και µικρότερη ή ίση από 160
γρ./χλµ, οι συντελεστές αυξάνονται κατά 20%,

- µεγαλύτερη από 160 και µικρότερη ή ίση από 180
γρ./χλµ, οι συντελεστές αυξάνονται κατά 30%,

- µεγαλύτερη από 180 και µικρότερη ή ίση από 200
γρ./χλµ, οι συντελεστές αυξάνονται κατά 40%,

- µεγαλύτερη από 200 και µικρότερη ή ίση από 250
γρ./χλµ, οι συντελεστές αυξάνονται κατά 60%,

- µεγαλύτερη από 250 γρ./χλµ, οι συντελεστές αυξά-
νονται κατά 100%.

γ. Για επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία δεν πληρούν εκ
κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς
την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύ-
πων (Euro), καθώς και του αµέσως προηγούµενου προ-
τύπου και δεν είναι συµβατικής τεχνολογίας, οι προανα-
φερόµενοι συντελεστές αυξάνονται κατά 200%, ενώ για
αυτοκίνητα οχήµατα συµβατικής τεχνολογίας και για τα
οποία δεν αποδεικνύονται οι εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα, οι συντελεστές αυξάνονται κατά 500%, σε
συνδυασµό µε την οριζόµενη περίπτωση.

δ. Υπόκεινται εφεξής και τα υβριδικά αυτοκίνητα σε
τέλος ταξινόµησης περιοριζόµενο στο 50% του προβλε-
πόµενου. (Σήµερα τα οχήµατα αυτά δεν υπόκεινται σε
τέλος ταξινόµησης).

ε. Προβλέπονται νέοι συντελεστές τέλους ταξινόµη-
σης φορτηγών αυτοκινήτων, ως εξής:

- 10% και 8% για κλειστά και ανοιχτά φορτηγά µικτού
βάρους µέχρι και 3,5 τόνους αντίστοιχα, ανεξάρτητα κυ-
λινδρισµού,

- 5% για όλες τις βάσεις φορτηγών ανεξάρτητα του
µικτού βάρους,

- 8% για επιβατικά διπλοκάµπινα οχήµατα µε µικτό βά-
ρος µέχρι 3,5 τόνους που διαθέτουν χωριστό ανοιχτό
χώρο φόρτωσης εµπορευµάτων.

στ. Τα ποσά του τέλους ταξινόµησης στα οποία υπο-
βάλλονται τα ανοικτά ή κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα µι-
κτού βάρους άνω των 3,5 τόνων που προέρχονται από
διασκευή ελκυστήρων της δασµολογικής κλάσης (δ.κ.)
87.01, επιβατικών αυτοκινήτων (λεωφορείων) της δ.κ.
87.02, φορτηγών αυτοκινήτων ψυγείων της δ.κ. 87.04
για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος
ταξινόµησης αυτοκινήτων οχηµάτων ειδικών χρήσεων
της δ.κ. 87.05 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, προ-
σαυξάνονται κατά πεντακόσια (500) ευρώ στις περιπτώ-
σεις που από τη µετασκευή προκύπτει ανατρεπόµενο ή

βυτιοφόρο όχηµα.
ζ. Προβλέπεται ότι, η φορολογητέα αξία για την επι-

βολή του τέλους ταξινόµησης των επιβατικών αυτοκινή-
των διαµορφώνεται εφεξής, µε βάση τη λιανική τιµή πώ-
λησης προ φόρων του αυτοκινήτου, κατά τύπο, παραλ-
λαγή και έκδοση αυτού. (Σήµερα διαµορφώνεται από την
άθροιση της τιµής χονδρικής πώλησης από τον κατα-
σκευαστή οίκο του αυτοκινήτου και τα έξοδα ασφάλισης
και µεταφοράς του αυτοκινήτου στη χώρα).
Η φορολογητέα αξία των µεταχειρισµένων επιβατικών

αυτοκινήτων µειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία µε χρήση
συντελεστή 0,10 αντί 0,30 που ισχύει για κάθε 500 επι-
πλέον χιλιόµετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο µέ-
σο όρο. Η αποµείωση βάσει διανυθέντων χιλιοµέτρων
δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% από 30% που είναι σήµε-
ρα, της αξίας που προσδιορίζεται µετά την ως άνω απο-
µείωση.

η. Επανακαθορίζονται τα είδη στα οποία επιβάλλεται
ο ειδικός φόρος πολυτελείας.

θ. Ορίζεται ως χρόνος ισχύος των προαναφερόµενων
ρυθµίσεων η 1-6-2016 και καταλαµβάνει αυτοκίνητα για
τα οποία το τέλος ταξινόµησης καθίσταται απαιτητό από
την ηµεροµηνία αυτή και µετά. (άρθρο 59)

10.α. Αυξάνεται:
- σε 26% από 20% που είναι σήµερα ο συντελεστής

του αναλογικού φόρου των τσιγάρων, ο οποίος υπολογί-
ζεται στην τιµή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεµα-
χίων τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα),

- σε 170 ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους από
156,70 που ισχύει σήµερα, ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ.
που επιβάλλεται στο λεπτοκοµµένο καπνό για την κατα-
σκευή χειροποίητων τσιγάρων.

β.αα) Καταργούνται οι ρυθµίσεις που προβλέπουν την
εφαρµογή µειωµένου συντελεστή Ε.Φ.Κ. για την αιθυλι-
κή αλκοόλη στην περιοχή Δωδεκανήσου.

ββ) Αυξάνεται:
- ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στη µπύρα σε

5 ευρώ ανά βαθµό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο µπύ-
ρας, από 2,60 ευρώ που είναι σήµερα και

- σε 2,5 ευρώ ανά βαθµό PLATO κατά όγκο και εκατό-
λιτρο µπύρας, από 1,30 ευρώ που είναι σήµερα, ο µειω-
µένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής
Ε.Φ.Κ., έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή,
που επιβάλλεται στην µπύρα που παράγεται στη χώρα
µας ή στα άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από ανεξάρτητα µικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή
τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα µπύρας ετη-
σίως.

γ. Αυξάνονται οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. ορισµένων ενερ-
γειακών προϊόντων της παρ.1 του άρθρου 73, του
ν.2960/2001. Ειδικότερα, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ.:

- της βενζίνης των περιπτώσεων β΄ και γ΄, από 670 σε
700 ευρώ ανά 1000 λίτρα,

- του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινη-
τήρων, θέρµανσης και λοιπών χρήσεων, από 330 σε 410
ευρώ ανά 1000 λίτρα,

- του φωτιστικού πετρελαίου κινητήρων, θέρµανσης
και λοιπών χρήσεων, από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λί-
τρα, 

- των υγραερίων (LPG) που χρησιµοποιούνται ως καύ-
σιµα κινητήρων, από 330 σε 430 ανά 1000 χιλιόγραµµα,
και

- του βιοντήζελ της περίπτωσης κστ΄, από 330 σε 410
ευρώ ανά 1000 λίτρα. 
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δ. Αυξάνεται από 230 ευρώ το χιλιόλιτρο, σε 280 ευ-
ρώ το χιλιόλιτρο, ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. του πετρε-
λαίου θέρµανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηρο-
ζίνη) θέρµανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονι-
κή περίοδο από την 15η Οκτωβρίου µέχρι και την 30η Α-
πριλίου κάθε έτους.

ε. Καθορίζεται η έναρξη ισχύος των προαναφερόµε-
νων ρυθµίσεων. (άρθρο 60)

11.α. Απαλλάσσεται από τον Ε.Φ.Κ. το φυσικό αέριο
των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, που χρησι-
µοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ε-
νέργειας.
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει από 1-6-2016.
β. Αναπροσαρµόζονται οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. του φυ-

σικού αερίου των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21
00, των περιπτώσεων ιζ) και ιη), του άρθρου 73, του
ν.2960/2001. Ειδικότερα:

- Στην περίπτωση ιζ) που αφορά στο φυσικό αέριο που
χρησιµοποιείται ως καύσιµο θέρµανσης, γίνεται διαχωρι-
σµός µεταξύ της οικιακής χρήσης και της χρήσης από
τους λοιπούς καταναλωτές. Όσον αφορά την οικιακή
χρήση ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. µειώνεται από 1,5 σε 0,30
€/Gigajoule.

- Στην περίπτωση ιη) που αφορά στο φυσικό αέριο που
χρησιµοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που
χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων και ως καύσιµο
θέρµανσης, αναπροσαρµόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ.
και πλέον επιβάλλεται κλιµακωτά, αναλόγως της κατα-
νάλωσης που πραγµατοποιείται. 
Οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις ισχύουν από 1-1-2017.

(άρθρο 61)
12. Δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου

εισοδήµατος η ωφέλεια νοµικού προσώπου, νοµικής ο-
ντότητας καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά ει-
σόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία
προκύπτει από τη διαγραφή µέρους ή του συνόλου του
χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή εται-
ρεία του ν.4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συµβι-
βασµού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, κ.λπ.

(άρθρο 62)
13.α. Συνιστάται στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα

της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)
µία επιπλέον θέση ειδικού συνεργάτη, µε σύµβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, καθώς και θέ-
ση Διευθυντή, ο οποίος προΐσταται αυτού και η οποία κα-
λύπτεται από ένα εκ των ειδικών συνεργατών.

Για τις αποδοχές των υπηρετούντων στις εν λόγω θέ-
σεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.4354/2015, που α-
φορούν στους µετακλητούς υπαλλήλους, οι οποίοι υπη-
ρετούν στα πολιτικά γραφεία των µελών της Κυβέρνη-
σης και των Υφυπουργών.
β. Προβλέπεται ότι, για το έτος 2017, ο αριθµός των ε-

τήσιων προσλήψεων και διορισµών του µόνιµου προσω-
πικού και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του
άρθρου 1 του ν.3812/2009 δεν µπορεί να είναι µεγαλύτε-
ρος συνολικά από το λόγο ένα προς τέσσερα (µια πρό-
σληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις) και για το έτος 2018
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο
ένα προς τρία (µια πρόσληψη ανά τρεις αποχωρήσεις),
στο σύνολο των φορέων, υπό τις οριζόµενες εξαιρέσεις.

(άρθρα 63 – 64)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ειδικότε-
ρα:

1. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει
σωρευτικά να πληροί το ενήλικο φυσικό πρόσωπο για να
θεωρηθεί επαγγελµατίας αγρότης. Συγκεκριµένα, µετα-
ξύ άλλων θα πρέπει:

- Το ποσοστό του συνολικού εισοδήµατος που λαµβά-
νεται από αγροτική δραστηριότητα, να ανέρχεται στο
50% από 35% που είναι σήµερα. 

-  Να τηρεί λογιστικά βιβλία σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, κλπ. 

2.  Παύει, από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, η
ισχύς του διορισµού και οι εξουσίες των εκκαθαριστών
της Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε (ΑΓΡΟΓΗ
Α.Ε.) οι αρµοδιότητες των οποίων περιέρχονται στη Γενι-
κή Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανατίθε-
ται εφεξής στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους η δικα-
στική και εξώδικη εκπροσώπηση της και ορίζεται νέα κα-
ταληκτική προθεσµία διενέργειας της απογραφής όλων
των κινητών και ακινήτων της λυθήσας και υπό εκκαθάρι-
ση ανωτέρω εταιρίας, η 31-12-2016. 

3.α. Παρατείνονται από τη λήξη τους:
- µέχρι και τις 30-9-2016, οι συµβάσεις µίσθωσης έρ-

γου που συνήφθησαν από τις Οµάδες Τοπικής Δράσης
(ΟΤΔ), στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηµατοδοτού-
µενου προγράµµατος LEADER 2007-2013. 

- έως 30-6-2016, οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που
συνήφθησαν από τους Υποστηρικτικούς Μηχανισµούς
για την υλοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων του Προ-
γράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). 

β. Με υπουργική απόφαση, εκδίδεται πρόσκληση για
την υποβολή και επιλογή σχεδίων τοπικών προγραµµά-
των στο πλαίσιο CLDD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και
του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, κλπ. (άρθρο 65)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

1.α. Μειώνεται από 15.000 σε 10.000 λίτρα ανύδρου
αλκοόλης το όριο ηµερήσιας παραγωγικής δυναµικότη-
τας των οινοπνευµατοποιείων Β΄ κατηγορίας, προκειµέ-
νου να αδειοδοτηθούν,.

β. Με την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου
9 του ν.δ. της 29-12-1923 καθορίζονται οι τηρητέες δια-
δικασίες για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων
(κατασχέσεις, δηµεύσεις, πρόστιµα κ.λπ.) στις περιπτώ-
σεις παραβάσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας στον το-
µέα του ζύθου και των προϊόντων ζύθου.
Επιπλέον, εξαιρείται ο τοµέας του ζύθου και των προϊ-

όντων ζύθου από το πεδίο εφαρµογής του ν. 4235/2014.
(άρθρο 66)

2. Τροποποιείται το άρθρο 6 του ν. 4303/2014 σχετικά
µε την παραγωγή και διάθεση ξυδιού και καθορίζονται οι
αρµόδιες Αρχές, οι έλεγχοι, οι διαδικασίες και οι κυρώ-
σεις για τις σχετικές παραβάσεις, αναφορικά µε την πα-
ραλαβή και χρήση από τα οξοποιεία πρώτων υλών (εκτός
της αιθυλικής αλκοόλης) που έχουν µη µηδενικό συντε-
λεστή Ε.Φ.Κ. σύµφωνα µε τον ν. 4346/2015. 

(άρθρο 67)
3.α. Φάρµακα, τα οποία κατά τις κείµενες διατάξεις

πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία
των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή
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O.T.C.), µπορούν να καταταγούν περαιτέρω στην υποκα-
τηγορία των φαρµακευτικών προϊόντων γενικής διάθε-
σης (γενικής διάθεσης φάρµακα ή ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), εφόσον
πληρούνται επιπροσθέτως και σωρευτικά τα αναφερόµε-
να κριτήρια.

β. Τα φάρµακα, τα οποία κατατάσσονται στην υποκα-
τηγορία των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. διατίθενται λιανικώς στο κοινό
µόνο από τα νοµίµως λειτουργούντα φαρµακεία και από
σηµεία πώλησης (καταστήµατα χωρίς την παρουσία φαρ-
µακοποιού ή βοηθού φαρµακοποιού) πλην των φαρµα-
κείων.

γ. Απαγορεύεται η λιανική πώληση των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. από
κατόχους άδειας κυκλοφορίας, παραγωγούς, αντιπρο-
σώπους και εισαγωγείς φαρµάκων. Κάτοχοι άδειας κυ-
κλοφορίας ή άδειας χονδρικής πώλησης φαρµάκων, πα-
ραγωγοί, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς φαρµάκων µπο-
ρούν να πωλούν χονδρικώς ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. και στα σηµεία
πώλησης πλην των φαρµακείων που ορίζονται µε από-
φαση του Υπουργού Υγείας.

δ. Όποιος χωρίς να έχει το εκ του νόµου δικαίωµα,
πωλεί ή διαθέτει προς πώληση λιανικώς ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. τιµω-
ρείται µε τις οριζόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώ-
σεις. (άρθρο 68)

4. Με κ.υ.α., µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα
που αφορούν στις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους
όρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη
διαχείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίη-
ση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται µε την υλο-
ποίηση πράξεων, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται στο
πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προγραµµάτων
του ΕΟΧ, άλλων ευρωπαϊκών ταµείων ή διεθνών ή δια-
κρατικών προγραµµάτων. (άρθρο 69)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

1. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των Ε-
ταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώ-
σεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) και Εταιριών Απόκτησης Απαιτήσεων
από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.). (άρθρα 70 – 71)

2. Επαναπροσδιορίζεται το νοµικό πλαίσιο που διέπει
το Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους (Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Χ.). Μεταξύ άλλων, ρυθµίζονται τα κάτωθι:

- Η προεδρία του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Χ. µεταφέρεται από τον Υ-
πουργό Οικονοµικών στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού.

- Η Οµάδα Υποστήριξης του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Χ., η οποία συ-
στήθηκε µε το άρθρο 2 της π.υ.σ. 6/2014 µετονοµάζεται
σε Συντονιστική Επιτροπή για τη Διαχείριση του Ιδιωτι-
κού Χρέους.

- Προσδιορίζονται τα σχετικά µε την αποστολή, αρµο-
διότητες και διάρθρωση της Ειδικής Γραµµατείας Διαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

- Συνιστώνται 79 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία της
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., οι οποίες καλύπτονται µε µετατάξεις, µεταφο-
ρές και αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων κ.λπ., κατά πα-
ρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται
απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών
Συµβουλίων. Οι θέσεις των νοµικών συνεργατών καλύ-
πτονται µε πρόσληψη δικηγόρων στο Εφετείο.

- Στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
συνιστάται µία θέση δηµοσιογράφου.

- Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων σε θέσεις
προϊσταµένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία
από την οποία προέρχονται για κάθε συνέπεια και καλύ-

πτει και τον τυχόν προβλεπόµενο, από τις διατάξεις που
διέπουν την υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων
προϊσταµένου, ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόµε-
νο βαθµό ή για επιλογή σε θέση προϊσταµένου, οπότε
λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµέ-
νου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων
προϊσταµένου στο επίπεδο της οργανικής µονάδας για
την οποία γίνεται η επιλογή.

- Τα Κέντρα Ενηµέρωσης Δανειοληπτών µετονοµάζο-
νται σε Κέντρα Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειολη-
πτών (Κ.Ε.Υ.Δ.). Αναφέρονται οι αρµοδιότητες των
Κ.Ε.Υ.Δ.

- Οι θέσεις του προσωπικού των Κ.Ε.Υ.Δ. ανέρχονται
σε 200 και καλύπτονται µε µετατάξεις, µεταφορές και α-
ποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου τοµέα κατά πα-
ρέκκλιση των κείµενων διατάξεων χωρίς να απαιτείται α-
πόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών
Συµβουλίων. Όσες θέσεις δεν καλυφθούν µε τον προα-
ναφερθέντα τρόπο, καταλαµβάνονται από εξειδικευµέ-
νους εξωτερικούς συµβούλους, µε σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισµένου χρόνου. (άρθρα 72 – 99)

3. Προβλέπεται ότι, από την 1-5-2016 τυχόν δικαιώµα-
τα ψήφου που αντιστοιχούν ή απορρέουν από τίτλους
που ανήκουν στο ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου, α-
νήκουν αποκλειστικά στην αρµοδιότητα και ασκούνται α-
πό τους φορείς που συµµετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο
δια των αρµοδίων οργάνων τους και κατά τον λόγο συµ-
µετοχής τους σε αυτό.
Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζηµιών των Ν.Π.Δ.Δ. και

Α.Φ. από την για οποιονδήποτε λόγο µη προσήκουσα και
ιδίως µη έγκαιρη ή µη ολοσχερή εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου ως αντισυµβαλλο-
µένου σε συµβάσεις αγοράς ή πώλησης µε σύµφωνα ε-
παναφοράς, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη ζηµία έ-
χει απευθείας αξίωση αποζηµίωσης κατά του Ελληνικού
Δηµοσίου. (άρθρο 100)

4. Απογράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα
που µισθοδοτούνται ή λαµβάνουν πάσης φύσεως αποδο-
χές ή πρόσθετες αµοιβές ή αποζηµιώσεις ή µε οποιαδή-
ποτε άλλη ονοµασία απολαβές και συνδέονται µε οποια-
δήποτε σχέση ή σύµβαση εργασίας ή έργου µε τους φο-
ρείς του δηµόσιου τοµέα, καθώς και µε τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης που περιλαµβάνονται στο οικείο
Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. (άρθρο 101)

5. Καταργείται η θέση Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Τα-
µείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι αρµοδιότητες του
Αντιπροέδρου ασκούνται, εφεξής, από τον Προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης του Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων. (άρθρο 102)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

1. Ορίζεται ότι ο Πρόεδρος και τα µέλη του Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου, απολαύουν πλήρους ανεξαρτησίας, κα-
τά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Επανακαθορίζονται διατάξεις που προβλέπουν τα πει-

θαρχικά παραπτώµατα και τις επιβαλλόµενες ποινές και
αποσαφηνίζονται ζητήµατα της πειθαρχικής διαδικασίας.

(άρθρο 103)

2. Δύναται να αναπροσαρµόζεται µε κ.υ.α., η συνολική
ετήσια αµοιβή έκαστου εξωτερικού δικηγόρου.

(άρθρο 104)
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3. Προβλέπεται η δυνατότητα της Επιτροπής Ανταγω-
νισµού να θεσπίσει (µε απόφαση της Ολοµέλειας), διαδι-
κασία διευθέτησης διαφορών, για τις επιχειρήσεις που
παραδέχονται τη συµµετοχή τους σε οριζόντια σύµπρα-
ξη κατά παράβαση των άρθρων 1 ή / και 101 της Συνθή-
κης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζοντα τα σχετικά θέµατα,

µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η δυνατότητα, σε
περίπτωση διευθέτησης της διαφοράς, µείωσης των επι-
βαλλόµενων προστίµων έως 15%. (άρθρο 105)

4. Παρέχεται η διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής
των επιβαλλόµενων προστίµων µε αποτέλεσµα την ανα-
στολή της ποινικής δίωξης του οφειλέτη για όσο χρόνο
διαρκεί η ρύθµιση και υπό την προϋπόθεση ότι αυτός εί-
ναι συνεπής µε τους όρους της. (άρθρο 106)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Α. Ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιοτήτων της Γενικής
Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλια-
κών Επενδύσεων. (άρθρο 107) 

Β. Επανακαθορίζεται το θεσµικό πλαίσιο της Ρυθµιστι-
κής Αρχής Λιµένων (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει συσταθεί και
λειτουργεί ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία και ως δια-
κριτό νοµικό πρόσωπο, διέπεται δε από τις διατάξεις του
άρθρου 43 του ν. 4150/2013 και του π.δ/τος 19/2016 (Κα-
νονισµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών ΡΑΛ.).
Ειδικότερα: 

1.α. Συνιστάται, από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση
νόµου, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή µε την επωνυµία
«Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (Ρ.Α.Λ.)», η οποία υποκαθί-
σταται στο σύνολο των εννόµων σχέσεων και περιουσια-
κών στοιχείων της προαναφερόµενης δηµόσιας υπηρε-
σίας που καταργείται. 
β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τη ρύθµιση, µε

π.δ/γµα, όλων των θεµάτων που συνεπάγεται η µεταβο-
λή της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, καθώς και
για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο όλων των σχετι-
κών ρυθµίσεων. 
γ. Στην Ρ.Α.Λ., ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, µετα-

τάσσεται αυτοδικαίως το σύνολο του προσωπικού που υ-
πηρετεί στην καταργούµενη Αρχή, µε το ίδιο νοµικό κα-
θεστώς. Η ιδρυόµενη Ρ.Α.Λ. αναδέχεται τις σχετικές
συµβάσεις και ο χρόνος προϋπηρεσίας στην καταργού-
µενη Ρ.Α.Λ. προσµετράται ως πραγµατικός χρόνος. 
δ. Ρυθµίζονται, µε την επανάληψη κατά βάση ισχυου-

σών διατάξεων αλλά και τη θέσπιση νέων, όλα τα θέµατα
που αφορούν: 

- στη συγκρότηση και λειτουργία της Ρ.Α.Λ. [η οποία
απαρτίζεται, όπως και η καταργούµενη, από εννέα (9)
µέλη], 

- στα ασυµβίβαστα, στα κωλύµατα και στις υποχρεώ-
σεις των µελών της Ρ.Α.Λ., καθώς και στον τρόπο απα-
σχόλησης αυτών (κατά βάση πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης), 

- στις αποδοχές των µελών και του προσωπικού της
Ρ.Α.Λ.. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, οι αποδοχές των µε-
λών της Ρ.Α.Λ. που είναι πλήρους και αποκλειστικής α-
πασχόλησης, καθορίζονται µε κ.υ.α. Το ύψος της ηµερή-
σιας αποζηµίωσης, των δαπανών µετακίνησης και διανυ-
κτέρευσης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των ειση-
γητών και λοιπών µελών της, καθώς και του προσωπικού
της, καθορίζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία

και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010
- στην πειθαρχική ευθύνη των µελών της Ρ.Α.Λ., (µεί-

ωση κατά δύο του αριθµού των µελών του πειθαρχικού
συµβουλίου)

- στις κανονιστικές, ρυθµιστικές και άλλες αρµοδιότη-
τες της Ρ.Α.Λ. (διερεύνηση καταγγελιών κ.λπ.), η οποία
µπορεί να επιβάλλει πρόστιµα κατά τα ειδικότερα οριζό-
µενα, 

- στην εκπροσώπηση της Ρ.Α.Λ., στις αρµοδιότητες
του Προέδρου και στη διαδικασία λήψης απόφασης, 

- στην οργάνωση της Ρ.Α.Λ. (διάρθρωση υπηρεσιών,
στελέχωση), 

- στους πόρους, τον προϋπολογισµό και την οικονοµι-
κή διαχείριση της Ρ.Α.Λ. (άρθρα 108 – 126) 

2.α. Ιδρύεται Δηµόσια Αρχή Λιµένων (ΔΑΛ), ως αποκε-
ντρωµένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή µονά-
δα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, και καθορίζο-
νται ο σκοπός και οι αρµοδιότητες αυτής. 

β. Η ΔΑΛ διοικείται από Συµβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.)
και από Διοικητή. Το ΣΔ είναι πενταµελές, µετέχουν δε
σε αυτό και άλλα πρόσωπα χωρίς δικαίωµα ψήφου, ενώ
η θέση του Διοικητή ανήκει στην κατηγορία ειδικών θέ-
σεων µε βαθµό 1 και είναι πλήρους και αποκλειστικής α-
πασχόλησης. Η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης
Διοικητή δηµοσιεύεται σε 2 ηµερήσιες εφηµερίδες και
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής. 

- Οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές του Διοικητή
καθορίζονται, µε κ.υ.α.

γ. Καθορίζονται οι πόροι της ΔΑΛ, στους οποίους πε-
ριλαµβάνονται µεταξύ άλλων: 

- επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό, ύστε-
ρα από σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

- έσοδα από τη διαχείριση και εκµετάλλευση της περι-
ουσίας της, καθώς και οποιοδήποτε εισπραττόµενο ποσό
βάσει οποιασδήποτε σύµβασης.
Έκτακτοι πόροι της ΔΑΛ αποτελούν:
- χρηµατοδοτήσεις από προγράµµατα ΠΔΕ ή της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης και από διεθνείς οργανισµούς, 
- έσοδα από ναυάγια (ν. 2881/2001), 
- χορηγίες, δωρεές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα

κ.λπ.. 
δ. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

συνιστάται και λειτουργεί ειδικός λογαριασµός στον ο-
ποίο κατατίθενται ή αποδίδονται κατά περίπτωση οι προ-
αναφερόµενοι πόροι. Τα θέµατα είσπραξης, διαχείρισης
και απόδοσης των εσόδων του ειδικού λογαριασµού κα-
θορίζονται µε κ.υ.α. 

ε. Στη ΔΑΛ συνιστάται Γενική Διεύθυνση, η οποία α-
ποτελείται από δύο (2) Διευθύνσεις 

στ. Συνιστώνται τριάντα (30) οργανικές θέσεις προ-
σωπικού (25 ι.δ.α.χ. και 5 ειδικού επιστηµονικού προσω-
πικού) για τη στελέχωση της ΔΑΛ. Η πλήρωση των θέσε-
ων γίνεται µε διορισµό ή πρόσληψη, µετάταξη ή απόσπα-
ση προσωπικού κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. 

ζ. Όλα τα ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διάρθρωση
και τη στελέχωση των υπηρεσιών της ΔΑΛ καθορίζονται
µε το π.δ/γµα για τον Κανονισµό Λειτουργίας της. 

η. Επιτρέπεται η απόσπαση ή η µετάταξη /µεταφορά
προσωπικού που υπηρετεί στον ΟΛΠ ΑΕ και ΟΛΘ ΑΕ στη
ΔΑΛ. και ρυθµίζονται θέµατα µε το καθεστώς τους. Στην
περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις η µετάταξη
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/µεταφορά προσωπικού, µπορεί να γίνει και σε συνιστώ-
µενες θέσεις. 

θ. Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο ΔΑΛ Πειραιά
(ΔΑΛ-Π) µε έδρα στο Δήµο Πειραιά και τις οριζόµενες
αρµοδιότητες. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το
οργανόγραµµα της ΔΑΛ –Π, ενώ µπορεί να συνιστώνται
και άλλα Περιφερειακά Γραφεία της ΔΑΛ (έδρα, αρµο-
διότητες, διάρθρωση κ.λπ.). (άρθρα 127 – 132) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
α. Θεσπίζεται µηχανισµός πώλησης ηλεκτρικής ενέρ-

γειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., µέσω δηµοπρασιών προθεσµια-
κών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παρά-
δοση.
β. Καταργούνται διατάξεις του ν.4273/2014, σχετικά

µε τη δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλε-
κτρικής ενέργειας.
γ. Εισάγονται νέες ρυθµίσεις σχετικά µε τον πλήρη ι-

διοκτησιακό διαχωρισµό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ
ΑΕ και συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, προβλέπεται:

- Η άµεση ή έµµεση συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσί-
ου ή νοµικών προσώπων στα οποία συµµετέχει κατά
πλειοψηφία ή ελέγχει άµεσα ή έµµεσα το Ελληνικό Δη-
µόσιο στο εκάστοτε µετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
δεν δύναται να υπολείπεται του 51%. Η διαµόρφωση της
νέας σύνθεσης του µετοχικού κεφαλαίου γίνεται µέσω i)
της µεταβίβασης µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ,
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του µετοχικού κεφα-
λαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία συµµετοχών, η
οποία πρόκειται να συσταθεί µε επιµέλεια και δαπάνη
της ΔΕΗ ΑΕ και να εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά και
της οποίας µοναδικός µέτοχος αρχικώς θα είναι η ΔΕΗ
ΑΕ και εν συνεχεία οι µέτοχοι της ΔΕΗ ΑΕ, ii) της πώλη-
σης και µεταβίβασης, µε µία ή περισσότερες συναλλα-
γές, µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοι-
χούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του µετοχικού κεφα-
λαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία της οποίας µο-
ναδικός µέτοχος θα είναι το Ελληνικό Δηµόσιο (στο ε-
ξής «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ») και iii) της πώλησης και µεταβί-
βασης µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοι-
χούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του µετοχικού κεφα-
λαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε στρατηγικό επενδυτή.

- Ο τρόπος υλοποίησης του σχεδίου Διαχωρισµού της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ καθώς και οι προδιαγραφές και η διαδικασία
διενέργειας διεθνούς διαγωνισµού για την ανάδειξη
στρατηγικού επενδυτή.

- Η σύσταση της Ανώνυµης Εταιρείας «Δηµόσια Εται-
ρεία Συµµετοχών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ)», µε
µοναδικό µέτοχο το Ελληνικό Δηµόσιο και µετοχικό κε-
φάλαιο 200 χιλ. ευρώ που καταβάλλεται από το Ελληνι-
κό Δηµόσιο άπαξ σε µετρητά και για το οποίο εκδίδεται
µία µόνο µετοχή υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.

- Σκοπός της συνιστώµενης εταιρείας είναι η απόκτη-
ση από την ΔΕΗ ΑΕ µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του µε-
τοχικού κεφαλαίου αυτής.
δ. Θεσπίζεται «Μεταβατικός Μηχανισµός Αποζηµίω-

σης Ευελιξίας», ο οποίος τίθεται σε εφαρµογή από 1-5-
2016 και έχει διάρκεια 12 µήνες, µε τον οποίο νοείται η
καταβολή στις επιλεγείσες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής
ανταλλάγµατος για τη διαθεσιµότητά τους προς παροχή
της «υπηρεσίας ευελιξίας» στο Σύστηµα Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας. (άρθρα 133-152)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

1. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται οι διατάξεις των
άρθρων 13 έως 24 του ν.3889/2010, όπως ισχύουν, και
προβλέπονται µεταξύ άλλων:

α. Συµπεριλαµβάνονται στην έννοια του δασικού χάρ-
τη, εκτός από τις δασικές εκτάσεις και αυτές των χορτο-
λιβαδικών και των βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων των
ηµιορεινών, ορεινών και ανώµαλων εδαφών. 

β. Επαναφέρεται στη Διεύθυνση Δασών της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης του οικείου νοµού, η αρµοδιότητα
για την κατάρτιση και την πραγµατοποίηση όλων των ερ-
γασιών µέχρι την κύρωση του δασικού χάρτη, η οποία εί-
χε υπαχθεί στην εταιρεία Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρ-
τογράφηση Ανώνυµη Εταιρεία (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.). 

- Οι εν λόγω εργασίες εκτελούνται είτε µε προσωπικό
της Διεύθυνσης Δασών, συνεπικουρούµενο, εφόσον
χρειαστεί και από το οριζόµενο προσωπικό των δασαρ-
χείων και των λοιπών υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, είτε µε αναθέσεις µε απόφαση του Συντονι-
στή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης σε ιδιωτικά
γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών. 

- Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα, µε κ.υ.α., κα-
τά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, να προσλαµβά-
νεται εποχιακό ή µε σύµβαση έργου προσωπικό, το ο-
ποίο κατανέµεται στις Αποκεντρωµένης Διοικήσεις. 

- Σε περίπτωση µη εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών
από τη Διεύθυνση Δασών, οι εργασίες αυτές εκτελού-
νται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., µε αναθέσεις σε ιδιωτικά γρα-
φεία εκπόνησης δασικών µελετών επί τη βάσει κριτη-
ρίων κατόπιν υπουργικής έγκρισης. 

- Για τις ανάγκες επίβλεψης και ελέγχου των µελετών
που ανατίθενται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., µπορεί, κατά πα-
ρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, να ανατίθενται εργα-
σίες µε σύµβαση έργου ή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
σε προσωπικό των οριζοµένων ειδικοτήτων ή να απο-
σπάται προσωπικό των εν λόγω ειδικοτήτων από το δη-
µόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

γ. Συνιστάται Τµήµα Δασικών Χαρτών στη Διεύθυνση
Δασικών Έργων και Υποδοµών του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και καθορίζονται οι αρµοδιότητές
του. Η στελέχωση της συνιστώµενης Υπηρεσίας καθορί-
ζεται µε τροποποίηση του Οργανισµού του Υπουργείου. 

δ. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης ή της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., κατά περίπτω-
ση, συγκροτείται αρµόδιο Γραφείο Υποστήριξης της Α-
νάρτησης του Δασικού Χάρτη, στο οποίο µπορούν να υ-
παχθούν περισσότερες της µιας τοπικές ή δηµοτικές κοι-
νότητες του ιδίου ή διαφορετικών Δήµων του ιδίου νο-
µού.

- Ορίζεται η έδρα του Γραφείου και ρυθµίζονται ζητή-
µατα σχετικά µε το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπι-
κό του, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού και λεπτο-
µερειακού χαρακτήρα, σχετικά µε τη λειτουργία του. 

ε. Επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε την ανάρτη-
ση των δασικών χαρτών, το δικαίωµα άσκησης αντίρρη-
σης, τη διαδικασία υποβολής και την επεξεργασία αντιρ-
ρήσεων, καθώς και την κύρωση δασικών χαρτών.

στ. Τροποποιούνται διατάξεις που διέπουν τη λειτουρ-
γία των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) και
συγκεκριµένα: 

- Εξαιρούνται της καταβολής του προβλεπόµενου τέ-



λους, αντιρρήσεις που υποβάλλονται, στις περιπτώσεις
που διαπιστώνεται ότι στον δασικό χάρτη που αναρτήθη-
κε παραλήφθηκαν να απεικονιστούν σε αυτόν ισχύουσες
διοικητικές πράξεις, που οφείλονταν να είναι αποτυπω-
µένες σε αυτόν και µε την προϋπόθεση ότι ο δασικός
χάρτης δεν έχει κυρωθεί ολικώς κατά τα οριζόµενα. 

- Παρέχεται η δυνατότητα στην ΕΠ.Ε.Α. να ζητεί γνω-
µοδότηση από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή το
Τεχνικό Συµβούλιο Δασών, για την επίλυση νοµικών και
τεχνικών ζητηµάτων µείζονος σηµασίας.

ζ. Δεν επιτρέπεται η αναµόρφωση του δασικού χάρτη,
µετά τη µερική ή ολική κύρωση του, πλην των οριζόµε-
νων εξαιρέσεων. 

- Για τις εκτάσεις του δασικού χάρτη, που προστίθε-
νται σύµφωνα µε την εν λόγω εξαιρετική διαδικασία και
δεν υπάγονταν στο δασικό νόµο κατά το χρόνο κύρωσης
αυτού, δεν διεκδικούνται δικαιώµατα από το Ελληνικό
Δηµόσιο κατά τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Ο-
µοίως, µετά την κύρωση του δασικού χάρτη, για τις εκτά-
σεις που σύµφωνα µε αυτόν δεν διέπονται από τις διατά-
ξεις της δασικής νοµοθεσίας, δεν προβάλλονται δικαιώ-
µατα από το Ελληνικό Δηµόσιο. 
Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, είναι άκυρη και

ανίσχυρη κάθε µεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενι-
κά κάθε µεταβολή των εµπραγµάτων δικαιωµάτων στις
δασικές εν γένει εκτάσεις, αν δεν συνοδεύεται από σχε-
τικό πιστοποιητικό του οικείου κτηµατολογικού γραφεί-
ου, για τη χορήγηση του οποίου καταβάλλεται ειδικό τέ-
λος υπέρ του εκδότη του πιστοποιητικού ή αν η περιοχή
δεν έχει κτηµατογραφηθεί, της αρµόδιας υπηρεσίας της
οικείας Διεύθυνσης Δασών. 

η. Το ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων, το οποίο κα-
τατίθεται σε λογαριασµό της εταιρείας Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., α-
ποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο, σε ειδικό κωδικό, απο-
κλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης κατάρτισης έως
και κύρωσης των δασικών χαρτών. Μετά την ολοκλήρω-
ση της κύρωσης των δασικών χαρτών, τυχόν διαθέσιµο
υπόλοιπο του τέλους διατίθεται για τους λοιπούς σκο-
πούς του Ειδικού Φορέα Δασών/ Πράσινο Ταµείο. 

θ. Συγκροτούνται, µε απόφαση του Συντονιστή, στις
οικείες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, µία ή περισσότερες
Επιτροπές, µε την οριζόµενη σύνθεση και έργο την εξέ-
ταση µετά από αυτοψία, όπου απαιτείται, για την διερεύ-
νηση των αιτίων µεταβολής της δασικής µορφής εκτάσε-
ων. (άρθρο 153) 

2. Τροποποιούνται λοιπές διατάξεις της δασικής κατά
βάση νοµοθεσίας και µεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής: 

α. Δεν χαρακτηρίζονται, ως δάση ή δασικές εκτάσεις
και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες, εκτάσεις που έχουν
απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11-6-1975,
λόγω επεµβάσεων που έλαβαν χώρα µε βάση σχετική δι-
οικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκµήριο νο-
µιµότητας. 

β. Τίθεται προθεσµία για τη σύνταξη του Δασολογίου
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα.

- Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης, µε υπουργική α-
πόφαση και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, των
σχετικών εργασιών σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δα-
σικών µελετών (π.δ.54/1978), υπό τις οδηγίες, την επί-
βλεψη και τον έλεγχο της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. 

- Ορίζεται ρητά ότι, την επιτελική αρµοδιότητα για την
κατάρτιση, τήρηση, έκδοση τεχνικών προδιαγραφών και

οδηγιών, τη γενική υποστήριξη σε µέσα και τον έλεγχο
της προόδου των εργασιών σύνταξης του Δασολογίου έ-
χει η αρµόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. 

γ. Συνιστάται, µέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασο-
λογίου, άµισθη Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ε-
νότητας, στην έδρα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης, µε την οριζόµενη σύνθεση και αρµοδιότητα. 

δ. Προστίθεται ρητά στους πόρους του Ειδικού Φορέα
Δασών/ Πράσινο Ταµείο και το ειδικό τέλος υποβολής α-
ντιρρήσεων, κατά τη διαδικασία κύρωσης των δασικών
χαρτών. (άρθρο 154) 

3. Παρατίθενται µεταβατικής ισχύος διατάξεις, σχετι-
κά µε την εφαρµογή επιµέρους ρυθµίσεων του υπό ψή-
φιση σχεδίου νόµου. (άρθρο 155)

4. Τροποποιούνται διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας
(ν.4030/2011 και 4042/2012), σχετικά µε τους ελεγκτές
δόµησης και µε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η-
ΜΑ). Μεταξύ άλλων:

α. Επανακαθορίζεται η ιδιότητα του ελεγκτή δόµησης,
οι προϋποθέσεις εγγραφής στη οικείο Μητρώο και η λει-
τουργία του Εποπτικού Συµβουλίου.

β. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε την κατα-
χώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

γ. Καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης των Αστικών Στε-
ρεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δήµων των αντίστοιχων
Διαχειριστικών Ενοτήτων Περιφερειών, στις οποίες δεν
υπάρχει νόµιµος σε λειτουργία ΧΥΤΑ ούτε νόµιµος χώ-
ρος αποθήκευσης. (άρθρα 156-158)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
1.α. Συνιστάται Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτι-

κής, που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και
προσδιορίζονται η αποστολή και οι επιµέρους αρµοδιό-
τητες αυτής.

β. Συνιστάται, επίσης, θέση Γενικού Γραµµατέα, µε
βαθµό 1ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, µε πεντα-
ετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί µόνο µια φορά, ο ο-
ποίος διορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού ή µε α-
νάθεση καθηκόντων σε ανώτατο δηµόσιο υπάλληλο ή
λειτουργό και προΐσταται της ως άνω συνιστώµενης Γε-
νικής Γραµµατείας.

- Καθορίζονται τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και τα
ασυµβίβαστα του Γενικού Γραµµατέα (αναστολή άσκη-
σης οποιασδήποτε δραστηριότητας, δήλωση περιουσια-
κής κατάστασης κ.λπ.), καθώς και ο τρόπος αναπλήρω-
σης και λήξης της θητείας αυτού. Παρέχεται δε η δυνα-
τότητα σύστασης οµάδων εργασίας, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα. (άρθρα 159 – 161)

2. Ρυθµίζονται θέµατα διάρθρωσης και στελέχωσης
της συνιστώµενης Γενικής Γραµµατείας. Συγκεκριµένα:

α. Η εν λόγω Υπηρεσία διαρθρώνεται σε έξι (6) συνο-
λικά οργανικές µονάδες (Γραφείο Γ. Γραµµατέα και 5
Μονάδες), επιπέδου Διεύθυνσης και ορίζονται οι επιµέ-
ρους αρµοδιότητες αυτών.

β. Συνιστώνται συνολικά πενήντα δύο (52) θέσεις προ-
σωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µεταξύ των οποίων: 

- µία (1) θέση µετακλητού υπαλλήλου, προϊσταµένου
του Γραφείου του Γ. Γραµµατέα και δύο (2) θέσεις διοι-
κητικών υπαλλήλων για το εν λόγω Γραφείο, 

- πέντε (5) θέσεις ειδικών συµβούλων στο Γραφείο, ε-
πίσης, του Γ. Γραµµατέα, µε συµβάσεις εργασίας ι.δ.ο.χ.,
εξάµηνης διάρκειας που µπορούν να ανανεώνονται, 

- σαράντα ένα (41) θέσεις για τη στελέχωση των Μο-
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νάδων, 
- δύο (2) θέσεις Νοµικών Συµβούλων και 
- µία (1) θέση για το Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέ-

σεων.
γ. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων γίνεται και µε α-

ποσπάσεις από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που διενεργούνται κατά πα-
ρέκκλιση των κειµένων διατάξεων.

δ. Η δαπάνη µισθοδοσίας των αποσπασµένων υπαλ-
λήλων επιβαρύνει τον φορέα προέλευσης, εφαρµόζο-
νται δε οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τους
δηµοσίους υπαλλήλους όσον αφορά την υπερωριακή
τους απασχόληση ή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώ-
ρες ή εξαιρέσιµες ηµέρες ή αργίες, την υπηρεσιακή τους
κατάσταση και τη βαθµολογική εξέλιξή τους. 

(άρθρα 162 – 164)
3.α. Στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής, συνι-

στώνται Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο, τα οποία
συγκροτούνται και λειτουργούν κατά τις ισχύουσες γενι-
κές διατάξεις.

β. Ρυθµίζονται δηµοσιονοµικής φύσεως θέµατα και
θέµατα ελέγχου της συνιστώµενης Υπηρεσίας και µετα-
ξύ άλλων, ορίζεται ότι, οι δαπάνες λειτουργίας αυτής
βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό και οι σχετικές πι-
στώσεις εγγράφονται κατ’ έτος σε ειδικό φορέα του π/υ
του Υπ. Οικονοµικών, διατάκτης των οποίων είναι ο Γενι-
κός Γραµµατέας. (άρθρα 165 – 166)

4.α. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις,
καθώς οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας τροποποι-
ούνται ή καταργούνται. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:

- Ο Οργανισµός της Γενικής Γραµµατεία Ψηφιακής
Πολιτικής καταρτίζεται µε π. δ/γµα, µε το οποίο καθορί-
ζονται οι κατηγορίες, οι κλάδοι, τα προσόντα και τα κα-
θήκοντα του προσωπικού αυτής.

- Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής ορίζεται
µέλος της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας, αντί του
Ειδικού Γραµµατέα Ψηφιακού Συντονισµού του Υπουρ-
γείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 
β. Τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 60 του ν.

3979/2011 και επανακαθορίζονται θέµατα υπηρεσιακής
κατάστασης του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας
του Πρωθυπουργού (συγκρότηση, λειτουργία Υπηρεσια-
κού Συµβουλίου κ.λπ.). (άρθρα 167 – 169)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 
Τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις του ν. 4369/

2016, για την επιλογή επιτελικών στελεχών της Δηµό-
σιας Διοίκησης και συγκεκριµένα: 
α. Προβλέπεται η σύσταση θέσεων, µε βαθµό 1ο της

κατηγορίας των ειδικών θέσεων: i) Αναπληρωτών Διοικη-
τικών Γραµµατέων Υπουργείων που υπάγονται σε κάθε
Αναπληρωτή Υπουργό, (οι Διοικητικοί Γραµµατείς έχουν
ήδη συσταθεί και υπάγονται σε κάθε Υπουργό µε τον α-
νωτέρω νόµο), και ii) Τοµεακών Γραµµατέων και Ειδικών
Τοµεακών Γραµµατέων, ως προϊσταµένων των Γενικών
Γραµµατειών και των Ειδικών Γραµµατειών και Ενιαίων
Διοικητικών Τοµέων, αντίστοιχα. 

- Οι ανωτέρω επιλέγονται από το Εθνικό Μητρώο Επι-
τελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, οι αρµοδιότητες
των οποίων και ο τρόπος άσκησης αυτών θα καθορι-
στούν µε π. δ/γµα. 

- Οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόµατα των ανωτέ-
ρω θέσεων καθορίζονται µε κ.υ.α. 

- Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο προκήρυ-

ξης (30/9/2016) και πλήρωσης (31/12/2016) των προανα-
φερόµενων θέσεων και τίθεται απώτατο χρονικό όριο
(31/12/2017 και 30/6/2018 κατά περίπτωση), για την παύ-
ση, µε απόφαση του Πρωθυπουργού, των υπηρετούντων
Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων, Αναπληρωτών Γενι-
κών Γραµµατέων Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραµ-
µατέων, προϊσταµένων Γενικών και Ειδικών Γραµµατει-
ών, εκτός και αν οι θέσεις αυτές έχουν ήδη καταργηθεί
κατά την αναµόρφωση της νοµοθεσίας περί Κυβέρνησης
και κυβερνητικών οργάνων. 

- Σε περίπτωση που οι θητείες των επιλεγµένων στις
θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραµ-
µατέων, Τοµεακών και ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων
συµπέσουν χρονικά µε τις θητείες των Γενικών Γραµµα-
τέων Υπουργείων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων
Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων, προϊστα-
µένων Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών, οι αρµοδιότη-
τες των τελευταίων συνίστανται στην εξασφάλιση του
πολιτικού συντονισµού και στην αποτελεσµατική υιοθέ-
τηση της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζε-
ται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της. 

β. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις και
επανακαθορίζεται η συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συµ-
βουλίων έως την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µο-
νάδων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου.

(άρθρα 170-171)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 

Τροποποιείται η νοµοθεσία, σχετικά µε τη δήλωση και
τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών,
δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων
(κατά βάση ν. 3213/2003 και ν.4281/2014) και επέρχονται
οι ακόλουθες µεταβολές : 

1.α. Επανακαθορίζεται η κατηγοριοποίηση των υπό-
χρεων σε δήλωση, 

β. Θεσπίζεται η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµά-
των να χορηγούν τις απαιτούµενες βεβαιώσεις χωρίς ε-
πιβάρυνση. 

γ. Επανακαθορίζεται το περιεχόµενο της δήλωσης πε-
ριουσιακής κατάστασης (µίσθωση θυρίδων σε τράπε-
ζες/πιστωτικά ιδρύµατα, κινητά µεγάλης αξίας, δανεια-
κές υποχρεώσεις, οφειλές από πρόστιµα /ποινές/φό-
ρους/ τέλη προς το Δηµόσιο, Ο.Τ.Α., εισφορές Ο.Κ.Α.
κ.λπ.). 

δ. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα αναφορικά µε τη δηµο-
σίευση στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής στοιχείων
των δηλώσεων συγκεκριµένων υπόχρεων, τα οποία κα-
θορίζονται µε κ.υ.α. (άρθρα 172 – 173) 

2.α. Επανακαθορίζονται, επίσης, τα όργανα ελέγχου
των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Ειδικότερα,
προσδιορίζονται εκ νέου οι υπόχρεοι, οι δηλώσεις των ο-
ποίων: i) εξακολουθούν να εξετάζονται από την Επιτρο-
πή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της
Βουλής (άρθρο 3Α του ν.3213/2003),οι υπόχρεοι, ii) ε-
λέγχονται, εφεξής, από τη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δη-
λώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπο-
λέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
Δραστηριότητες, iii) ελέγχονται από το Γενικό Επιθεωρη-
τή Δηµόσιας Διοίκησης. 

β. Ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα αναφορικά µε τη
διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων από τα αρµόδια όρ-
γανα. Μεταξύ άλλων, θεσπίζεται πρόστιµο (από 50 – 300
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ευρώ), για τους υπόχρεους που δεν ανταποκρίνονται
στην κλήση των αρµοδίων οργάνων ελέγχου και παρέχε-
ται η εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση, µε κ.υ.α., όλων των
συναφών θεµάτων. 

γ. Αυξάνεται, κατά δύο (2) και ανέρχεται συνολικά σε
εννέα (9), ο αριθµός των µελών της Επιτροπής του άρ-
θρου 3Α του ν. 3213/2003 και ρυθµίζονται θέµατα σχετι-
κά µε τη λειτουργία της (έκθεση πεπραγµένων κ.λπ.).

(άρθρα 174 – 176) 
3.α. Θεσπίζεται διοικητικό πρόστιµο (από 150 – 400 ευ-

ρώ), για τους υπόχρεους που υποβάλλουν τη δήλωση
περιουσιακής κατάστασης µετά την πάροδο της προβλε-
πόµενης προθεσµίας (90 ηµέρες από την απόκτηση της ι-
διότητας), ενώ οι ισχύουσες ποινικές κυρώσεις επιβάλ-
λονται µόνο σε όσους παραλείπουν να υποβάλλουν δή-
λωση µετά την πάροδο 30 ηµερών από την παρέλευση
της ανωτέρω προθεσµίας. 

β. Προσαρµόζονται προς την ισχύουσα φορολογική
νοµοθεσία (ν. 4172/2013), οι διατάξεις για την απαγό-
ρευση συγκεκριµένων προσώπων – υπόχρεων σε εται-
ρείες µε έδρα µη συνεργάσιµο φορολογικό κράτος. 

γ. Στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονί-
κης και στις Εισαγγελίες Πληµµελειοδικών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης ορίζονται τουλάχιστον ένας Αντεισαγγε-
λέας Εφετών και ένας Αντεισαγγελέας Πληµµελειοδι-
κών, οι οποίοι χειρίζονται τις δικογραφίες για τις αξιό-
ποινες πράξεις του ν. 3213/2003. 

δ. Η δήλωση οικονοµικών συµφερόντων (άρθρο 229
του ν.4281/2014) υποβάλλεται από τους υπόχρεους ηλε-
κτρονικά µέσω ενιαίας ειδικής εφαρµογής. 

(άρθρα 177 – 180) 
4. Ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης της Αρχής Καταπο-

λέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
Δραστηριότητες (άρθρα 7επ. του ν.3691/2008) και συ-
γκεκριµένα: 

α. Αυξάνεται κατά δύο (2) ο αριθµός των µελών της α-
νωτέρω Αρχής, τα οποία µαζί µε τον Πρόεδρο αυτής α-
νέρχονται συνολικά σε δεκαπέντε (15). Επανακαθορίζο-
νται η συγκρότηση της Γ΄ Μονάδας Ελέγχου των Δηλώ-
σεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής και οι αρµο-
διότητές της 

β. Αυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) και ανέρχεται συνο-
λικά σε τριάντα (30) ο αριθµός των θέσεων προσωπικού
της προαναφερόµενης Μονάδας, εκ των οποίων οι δέκα
(10) είναι ειδικού επιστηµονικού προσωπικού [σήµερα οι
εν λόγω θέσεις είναι επτά (7)]. 

γ. Εισάγονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις ως προς
τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης υ-
πόχρεων προσώπων.                            (άρθρα 181 – 183)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

1.α. Συνιστάται, ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.»
(εφεξής Εταιρεία). Η Εταιρεία δεν ανήκει στον δηµόσιο
ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζε-
ται και δεν εφαρµόζονται σε αυτήν οι διατάξεις του ν.
3429/2005 (περί δηµοσίων επιχειρήσεων), εκτός αν αυτό
προβλέπεται ρητά στον υπό ψήφιση νόµο.

β. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέ-
ροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονο-
µίας. Συστήνεται, για να εξυπηρετεί ειδικό δηµόσιο σκο-
πό. Ειδικότερα, διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσια-
κά της στοιχεία προκειµένου να: i) συνεισφέρει πόρους

για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας
και για την πραγµατοποίηση επενδύσεων που συµβάλ-
λουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικο-
νοµίας, ii) συµβάλει στην αποµείωση των οικονοµικών υ-
ποχρεώσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε
το νόµο 4336/2015.

γ. Η διάρκεια της ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη
µε δυνατότητα παράτασης µε απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης του µοναδικού µετόχου. 

δ. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) ευρώ, διαιρείται σε
σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης και κα-
λύπτεται στο σύνολό του από το Ελληνικό Δηµόσιο.
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι µη µεταβιβάσιµες. Ενό-

ψει του ότι η λειτουργία της και των άµεσων θυγατρικών
της, εξυπηρετεί ειδικό δηµόσιο σκοπό, οι µετοχές της Ε-
ταιρείας, οι µετοχές των άµεσων θυγατρικών της, καθώς
και οι τίτλοι που ενσωµατώνουν το κεφάλαιο του Ταµεί-
ου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αποτελούν
πράγµατα εκτός συναλλαγής, κατά την έννοια της διά-
ταξης του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα. 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να αυξά-

νεται, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδι-
κού µετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβου-
λίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο. 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατατίθεται, µε α-

πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σε έντοκο λογαρια-
σµό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνοµα
της Εταιρείας. (άρθρα 184 – 187)

2.α. Από την απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας
της Εταιρείας τα κατωτέρω νοµικά πρόσωπα, των οποί-
ων το µετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το ενσωµατώ-
νουν µεταβιβάζονται στην Εταιρεία ή συστήνονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, θεωρούνται άµε-
σες θυγατρικές:

-  Το ΤΧΣ, 
-  Το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του

Δηµοσίου του ν. 3986/2011 (ΤΑΙΠΕΔ), 
-  Η Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε. του ν. 2636/

1998 (ΕΤΑΔ), 
-  Η Εταιρεία Δηµοσίων Συµµετοχών Α.Ε., που συστή-

νεται µε τον υπό ψήφιση νόµο. 
β. Η Εταιρεία δύναται, µε απόφαση της Γενικής Συνέ-

λευσης του µοναδικού µετόχου που λαµβάνεται κατόπιν
πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου και η οποία προ-
συπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο, να ιδρύει και
άλλες άµεσες θυγατρικές προκειµένου να εκπληρώνει
τον εταιρικό της σκοπό. 

γ. Η πλήρης κυριότητα, νοµή και κατοχή του συνόλου
του κεφαλαίου του ΤΧΣ, όπως αυτό ενσωµατώνεται σε
τίτλους, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3864/2010, µετα-
βιβάζεται από το Ελληνικό Δηµόσιο, άνευ ανταλλάγµα-
τος, στην Εταιρεία. Παρά τη µεταβίβαση αυτή, εκτός αν
ρητά ορίζεται διαφορετικά στον υπό ψήφιση νόµο, οι
διατάξεις του ν. 3864/2010 (συµπεριλαµβανοµένων εν-
δεικτικά και όχι περιοριστικά των διατάξεων που αφο-
ρούν την εταιρική διακυβέρνηση του ΤΧΣ) εξακολουθούν
να ισχύουν. Οι αποφάσεις για την εξυπηρέτηση του σκο-
πού του ΤΧΣ σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3864/2010
λαµβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του
ΤΧΣ. 
Μεταβιβάζεται, επίσης, από το Ελληνικό Δηµόσιο στην
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Εταιρεία άνευ ανταλλάγµατος, η πλήρης κυριότητα, νο-
µή και κατοχή του συνόλου των µετοχών: i) του ΤΑΙΠΕΔ
(το οποίο εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του
ν. 3986/2011) και ii) της ΕΤΑΔ, (η οποία εξακολουθεί να
διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2636/1998).

δ. Συστήνεται από την Εταιρεία ανώνυµη εταιρεία µε
εταιρική επωνυµία «Εταιρεία Δηµοσίων Συµµετοχών
Α.Ε.» (ΕΔΗΣ). (άρθρο 188)

3.α. Η Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου υιο-
θετεί Εσωτερικό Κανονισµό που ρυθµίζει τη λειτουργία
της Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών της, πλην του
ΤΧΣ, και περιλαµβάνει (ενδεικτικά) θέµατα σχετικά µε
την εταιρική διακυβέρνηση, τον κώδικα δεοντολογίας,
τα λογιστικά πρότυπα, την πολιτική επενδύσεων και δια-
χείρισης κινδύνων, την πολιτική µερισµάτων κ.λπ.

β. Ρυθµίζονται τα σχετικά µε τα όργανα της Εταιρείας
Θέµατα. Ειδικότερα, αυτά είναι:

- Η Γενική Συνέλευση (το ανώτατο όργανο) του µονα-
δικού µετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως
αυτό εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό Οικονοµι-
κών. 

- Το Εποπτικό Συµβούλιο, που είναι υπεύθυνο για την
εποπτεία του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, και
αποτελείται από πέντε (5) µέλη που διορίζονται από τη
Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου, σύµφωνα µε
τα κατωτέρω: i) τρία (3) µέλη επιλέγονται από τον µονα-
δικό µέτοχο, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθε-
ρότητας που ενεργούν από κοινού, ii) δύο (2) µέλη, µε-
ταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συµβουλί-
ου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, ενεργώντας από
κοινού, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Υπουργού Οικο-
νοµικών. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου
είναι πέντε (5) έτη.

- Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται
από πέντε έως επτά (5-7) µέλη τα οποία εκλέγονται για
τετραετή θητεία, µε απόφαση του Εποπτικού Συµβουλί-
ου και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο Εσωτερικός Κα-
νονισµός. Το Εποπτικό Συµβούλιο διορίζει µεταξύ των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου τον Πρόεδρο και τον
Διευθύνοντα Σύµβουλο. 

- Ως Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση του µοναδικού µετόχου οποιαδήποτε ελε-
γκτική εταιρία διεθνούς φήµης, βάσει καταλόγου υποψη-
φίων εταιριών που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο. Ο ίδιος ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρία δεν µπορεί
να εκλεγεί για περισσότερα από τρία (3) συναπτά έτη. 

(άρθρα 189 – 193)
4.α. Τίθενται κανόνες για την επιλογή και τον καθορι-

σµό των αµοιβών των µελών των οργάνων της Εταιρείας
και των άµεσων θυγατρικών της. 
Ο καθορισµός της αµοιβής µέλους οργάνου της Εται-

ρείας, καθώς και των εµπειρογνωµόνων θυγατρικών
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προ-
βλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό κατά τρόπο που
να διασφαλίζει ότι η αµοιβή κυµαίνεται σε ανταγωνιστι-
κά επίπεδα και είναι δυνατό να προσελκύσει άριστους ε-
παγγελµατίες. Για το σκοπό αυτό, i) ο Υπουργός Οικονο-
µικών, ενεργώντας ως µοναδικός µέτοχος της Εταιρεί-
ας, αναφορικά µε τη αµοιβή των µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου, ii) το Εποπτικό Συµβούλιο αναφορικά µε τη
αµοιβή του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και iii)
το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αναφορικά µε την

αµοιβή των Διοικητικών Συµβουλίων των άµεσων θυγα-
τρικών της, αναθέτουν σε διεθνή σύµβουλο να συνδρά-
µει στην προετοιµασία της πολιτικής αποδοχών. Οι αµοι-
βές και αποζηµιώσεις των µελών του Διοικητικού Συµ-
βουλίου δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών της Ε-
ταιρείας ή των άµεσων θυγατρικών της αλλά συνδέονται
εν µέρει µε την επίτευξη στόχων, όπως αυτοί καθορίζο-
νται στο εκάστοτε Επιχειρηµατικό Σχέδιο.

β. Προβλέπεται η έγκριση των οικονοµικών καταστά-
σεων από τη Γενική Συνέλευση κ.λπ. (άρθρα 194 – 195)

5.α.  Η κυριότητα και νοµή όλων των κινητών και ακί-
νητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο
Ελληνικό Δηµόσιο και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, σύµφω-
να µε το ν. 2636/1998, µεταβιβάζονται αυτοµάτως στην
ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγµα, µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις
(αιγιαλοί, περιοχές Natura, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.). 
Στην ΕΤΑΔ δύναται να µεταβιβαστούν µε απόφαση

του Υπουργού Οικονοµικών και άλλα περιουσιακά στοι-
χεία, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό
Δηµόσιο.

β. Η κυριότητα και νοµή επί όλων των ακίνητων του
ΤΑΙΠΕΔ, µε την εξαίρεση των ακινήτων που περιλαµβά-
νονται στο παράρτηµα Γ του υπό ψήφιση νόµου, µεταβι-
βάζονται αυτοδικαίως από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΤΑΔ χωρίς
αντάλλαγµα.

γ. Η µεταβίβαση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχεί-
ων και η καταχώρηση ή εγγραφή της µεταβίβασης αυτής
στα αρµόδια κτηµατολόγια ή υποθηκοφυλακεία απαλ-
λάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αµοιβή ή δι-
καίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συ-
µπεριλαµβανοµένου του φόρου εισοδήµατος για το κάθε
µορφής εισόδηµα που προκύπτει από τη δραστηριότητα
της ΕΤΑΔ, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του
φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δι-
καιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε ν.π.δ.δ.,
Ασφαλιστικών Οργανισµών ή τρίτων, δικαιωµάτων συµ-
βολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και
αµοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και
πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών ή άλλων δαπανών
που επιβάλλονται για την καταχώρηση του αποσπάσµα-
τος της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου στα αρ-
µόδια κτηµατολόγια.

δ. Εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων µπορεί να κηρύσ-
σονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ της Εταιρεί-
ας ή θυγατρικής της και µε κόστος της Εταιρείας ή του
ειδικού διαδόχου κατά περίπτωση, µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, για λόγους µείζονος σηµασίας
δηµοσίου συµφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία για την
αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή των
θυγατρικών της ή αν κρίνονται αναγκαία για την πραγµα-
τοποίηση επενδυτικού σχεδίου ειδικού διαδόχου της Ε-
ταιρείας ή θυγατρικής της. Οποιοδήποτε κόστος της Ε-
ταιρείας για αυτόν τον σκοπό θα καλυφθεί από τα ποσά
που προορίζονται για επενδύσεις αυτής. (άρθρο 196)

6. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ε-
ταιρία Δηµοσίων Συµµετοχών» (ΕΔΗΣ), µε σκοπό την κα-
τοχή των συµµετοχών του κράτους σε δηµόσιες επιχει-
ρήσεις και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του υπό
ψήφιση σχεδίου νόµου και συµπληρωµατικά από αυτές
του ν. 2190/1920. 
Κατά την ηµεροµηνία καταχώρισης της ΕΔΗΣ στο Γε-

νικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µεταβιβάζονται σε αυ-
τήν, αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγµα, οι µετοχές των
δηµοσίων επιχειρήσεων που απαριθµούνται στο παράρ-
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τηµα Β του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου. Αυτοδίκαια µε-
ταβιβάζονται και οι συµβάσεις παραχώρησης των εν λό-
γω εταιρειών και µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών µπορεί να µεταβιβάζεται στην ΕΔΗΣ η δυνατότητα
να συνάπτει ή να ανανεώνει τις εν λόγω συµβάσεις. 
Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΔΗΣ εκλέγεται από τη

Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου της (που είναι
η µητρική Εταιρεία). 
Οι δηµόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από την συ-

νιστώµενη εταιρεία, µεταξύ άλλων, αναλαµβάνουν, κα-
τόπιν ανάθεσης, παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµι-
κού Συµφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), όπως µέσω της εκτέλεσης
υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας. Καθορίζεται η ύπαρ-
ξη ειδικού πλαισίου υποχρεώσεων στον Εσωτερικό Κα-
νονισµό εκάστης επιχείρησης που περιλαµβάνει και µη-
χανισµούς µε τους αντικειµενικούς και λειτουργικούς
στόχους καθώς και τους δείκτες απόδοσής τους για την
επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Κράτους, ενώ υ-
πάρχει πρόβλεψη για την κοστολόγηση και τη χρηµατο-
δότηση των ειδικών υποχρεώσεων. Η ΕΔΗΣ δύναται να
θέτει ως στόχους την µείωση των λειτουργικών εξόδων
ή την αύξηση των εσόδων των ανωτέρω επιχειρήσεων,
ενώ οποιαδήποτε µορφής ενίσχυση παρέχει το Ελληνικό
Δηµόσιο (ΕΔ) προς αυτές ή τις θυγατρικές τους, συνάδει
µε την νοµοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων πλην της α-
ναφερόµενης περίπτωσης. 
Κυρώνεται το Καταστατικό της ΕΔΗΣ όπου προβλέπο-

νται κατά βάση η διάρκειά της (99 έτη), το ύψος του µε-
τοχικού της κεφαλαίου σε τριακόσιες (300.000) χιλιάδες
ευρώ, τα όργανα διοίκησής της κ.λπ. 

(άρθρα 197, 198 και 205) 
7.α.  Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων για το

ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ, 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:

- ποσοστό 50% των κερδών της Εταιρείας καταβάλλε-
ται ως µέρισµα στο Ελληνικό Δηµόσιο και διατίθεται
σύµφωνα µε τον ν. 4336/2015, και 

- τα λοιπά κέρδη χρησιµοποιούνται για τις επενδύσεις
της Εταιρείας σύµφωνα µε την πολιτική επενδύσεων
που περιγράφεται στον υπό ψήφιση νόµο.

β. Καθορίζονται οι µέθοδοι και η διαδικασία αξιοποίη-
σης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των
άµεσων θυγατρικών της, καθώς και η διαδικασία ελέγ-
χου των σχετικών συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο.
Επίσης προβλέπεται ότι, µε απόφαση του Υπουργού

Οικονοµικών, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος της Ε-
ταιρείας, το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να χορηγεί εγ-
γυήσεις υπέρ της Εταιρείας ή των άµεσων θυγατρικών
της, πλην του ΤΧΣ, τηρουµένων των κανόνων κρατικών
ενισχύσεων. (άρθρα 199 – 201)

8.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις υποχρεώσεις
δηµοσιότητας και διαφάνειας της Εταιρείας και των άµε-
σων θυγατρικών της.

β. Ορίζεται ότι οι ανωτέρω εταιρείες µπορούν να προ-
σλαµβάνουν προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου, µε σχέση ε-
ντολής ή µε σύµβαση έργου. Μπορούν επίσης να καλύ-
πτουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό συνάπτοντας
συµβάσεις δανεισµού εργαζοµένων µε εταιρείες του ι-
διωτικού τοµέα ή εταιρίες των οποίων οι µετοχές έχουν
µεταφερθεί στην Εταιρεία ή σε κάποια από τις θυγατρι-

κές της.
Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άµε-

σες θυγατρικές της, προσωπικού από το Δηµόσιο ή νοµι-
κά πρόσωπα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
για διάστηµα τριών ετών, η οποία µπορεί να παρατείνε-
ται µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα. Το κόστος της µι-
σθοδοσίας βαρύνει την Εταιρεία. Επιτρέπεται επίσης, η
απόσπαση προσωπικού από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ορ-
γανισµούς. 

γ. Κυρώνεται το καταστατικό της «Ελληνικής Εταιρεί-
ας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.».  (άρθρα 202 – 204)

9. Ορίζεται ότι η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της
(πλην ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) απολαµβάνουν όλα τα αναφερό-
µενα προνόµια του Δηµοσίου, πλην του ΦΠΑ κ.λπ.

(άρθρα 206-209)
10. Τίθενται µεταβατικές διατάξεις σε σχέση µε τον

διορισµό του πρώτου Εποπτικού Συµβουλίου και τα κατα-
στατικά της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περι-
ουσίας Α.Ε., της ΕΔΗΣ και των επιχειρήσεων που µετα-
βιβάζονται στην τελευταία, καθώς και σε σχέση µε τα α-
ναφερόµενα θέµατα λειτουργίας και λήψης αποφάσεων
των µεταβιβαζόµενων επιχειρήσεων. Ορίζεται ότι οι εγ-
γυήσεις του ΕΔ προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων, που έχουν δοθεί προς τις µεταβιβαζόµενες στην
ΕΔΗΣ επιχειρήσεις, παραµένουν σε ισχύ και δύνανται να
ανανεώνονται ή να παρατείνονται υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις. (άρθρο 210) 

11. Τροποποιούνται διατάξεις κατά βάση ως εξής: 
- Απαλείφεται η, µε κοινή υπουργική απόφαση, δυνα-

τότητα παραχώρησης κατά κυριότητα ή κατά χρήση ή η
δωρεάν διάθεση σε ο.τ.α., των ακινήτων της ΕΤΑΔ ΑΕ. 

- Δύναται: i) να παρατείνεται η διάρκεια του ΤΑΙΠΕΔ, ii)
να αυξάνεται το µετοχικό του κεφάλαιο µε την έκδοση
ονοµαστικών µετοχών που αναλαµβάνονται εξ΄ ολοκλή-
ρου από την Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιου-
σίας και iii) να τροποποιείται το Καταστατικό του ΤΑΙΠΕΔ
µε απόφαση της γενικής συνέλευσης του µοναδικού µε-
τόχου του (αντί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
που ισχύει σήµερα).

- Τίθενται οι κανόνες που εφαρµόζονται ως προς τις υ-
ποχρεώσεις δηµοσιότητας και διαφάνειας του ΤΑΙΠΕΔ,
σε περίπτωση που κριθεί ότι αποτελεί φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης, καθώς και οι περιπτώσεις υποβολής δηµο-
σιονοµικών αναφορών σε εφαρµογή του δηµοσίου λογι-
στικού. (άρθρα 211 – 214)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

1. Προτείνεται η κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρη-
σης δεκατεσσάρων (14) Περιφερειακών Αεροδροµίων
και συγκεκριµένα:
α. Κυρώνονται και αποκτούν την ισχύ νόµου οι δύο (2)

Συµβάσεις Παραχώρησης για την αναβάθµιση, συντήρη-
ση, διαχείριση και λειτουργία δεκατεσσάρων (14) Περι-
φερειακών Αεροδροµίων (των Αεροδροµίων Κρήτης, Η-
πειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και των Αεροδρο-
µίων Αιγαίου), που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 14 Δε-
κεµβρίου 2015 µεταξύ: i) του Ελληνικού Δηµοσίου, ii) του
Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου
Α.Ε., iii) των ελληνικών ανωνύµων εταιρειών µε την επω-
νυµία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «FRAPORT ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αντίστοιχα και iv) των µετόχων αυτών, ή-
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τοι (α) της γερµανικής ανώνυµης εταιρείας µε την επω-
νυµία «FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
SERVICES WORLDWIDE» και (β) της κυπριακής εταιρεί-
ας µε την επωνυµία «SLENTEL LIMITED».

β. Με τις διατάξεις των κυρούµενων Συµβάσεων Πα-
ραχώρησης καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώ-
σεις των αντισυµβαλλόµενων, κατά τα ειδικότερα οριζό-
µενα. (άρθρα 215, 216)

2. Ρυθµίζονται λοιπά συναφή θέµατα, που προκύπτουν
από την εφαρµογή των κυρούµενων Συµβάσεων Παρα-
χώρησης. Ειδικότερα:
α. Προβλέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της

κείµενης νοµοθεσίας, η κατάθεση/πίστωση των εισπρατ-
τόµενων, σχετικά µε τα περιφερειακά αεροδρόµια, Τε-
λών Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίων
(Τ.Ε.Α.Α.), εντός του οριζόµενου χρονικού διαστήµατος,
σε δεκατέσσερις (14) ειδικούς λογαριασµούς µε τίτλο
«Ταµείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού Αερολιµέ-
να….» που συµπληρώνονται µε το όνοµα του αντίστοι-
χου αερολιµένα και θα τηρούνται στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος, για καθένα από τα δεκατέσσερα (14) περιφερεια-
κά αεροδρόµια των κυρούµενων Συµβάσεων Παραχώρη-
σης.

- Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) έχει την
ευθύνη για τη χρέωση των αεροµεταφορέων µε τα ποσά
των Τ.Ε.Α.Α. που εισπράττονται από τους επιβάτες, κα-
θώς και τον έλεγχο για την απόδοσή τους στους αντί-
στοιχους ειδικούς λογαριασµούς.
β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση, µε

κ.υ.α., κάθε τεχνικού θέµατος και αναγκαίας λεπτοµέρει-
ας σχετικά µε τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ε-
λέγχου των προαναφερόµενων Τ.Ε.Α.Α., καθώς και της
µεταφοράς των συνολικά εισπραχθέντων ποσών στους
ανωτέρω τραπεζικούς λογαριασµούς των παραχωρησι-
ούχων.

- Με την εν λόγω κ.υ.α., ρυθµίζονται επίσης θέµατα,
µεταξύ άλλων, σχετικά µε: i) τη διαδικασία διευθέτησης
των σχετικών διαφορών και επιστροφής αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών µέσω συµψηφισµού, ii) την επι-
βολή από την Υ.Π.Α. τόκου υπερηµερίας σε βάρος των α-
εροµεταφορέων, σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλό-
µενων Τ.Ε.Α.Α., iii) την προσκόµιση στην Υ.Π.Α. εγγυητι-
κών επιστολών από τους αεροµεταφορείς και της διαδι-
κασίας κατάπτωσης αυτών κ.λπ. (άρθρο 217)

3.α. Προβλέπεται, επίσης, κατά παρέκκλιση των διατά-
ξεων της κείµενης νοµοθεσίας, η µη επιβολή στους πα-
ραχωρησιούχους οποιουδήποτε είδους τελών ή φόρων
από οποιαδήποτε δηµοτική ή άλλη τοπική αρχή, για τις υ-
πηρεσίες κοινής ωφέλειας στα έργα που θα εκτελε-
στούν και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στα περι-
φερειακά αεροδρόµια των Συµβάσεων Παραχώρησης.

β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις Υφιστάµενες Ά-
δειες Κατασκευαστικών Έργων και τις Υφιστάµενες Ά-
δειες Λειτουργίας, που δεν έχουν εκδοθεί, οι οποίες θε-
ωρείται έχουν χορηγηθεί από την έναρξη ισχύος του υπό
ψήφιση νόµου. (άρθρα 218, 219)

4. Με κ.υ.α., ρυθµίζεται το κατώτατο όριο οφειλών
προς τους παραχωρησιούχους των περιφερειακών αερο-
δροµίων, πέραν των οποίων θα έχουν αυτοί το δικαίωµα
να ζητήσουν από την Υ.Π.Α. την απαγόρευση απογείω-
σης οποιουδήποτε αεροσκάφους οποιουδήποτε φυσικού
ή νοµικού προσώπου, λόγω της µη καταβολής Αεροναυ-
τικών Τελών, όπως ορίζονται σε κάθε κυρούµενη Σύµβα-

ση Παραχώρησης. (άρθρο 220)
5.α. Κατά παρέκκλιση, επίσης, των κειµένων διατάξε-

ων, επιτρέπεται στον παραχωρησιούχο κάθε Σύµβασης
Παραχώρησης να παρέχει υπηρεσίες πυρόσβεσης και
διάσωσης στους χώρους των περιφερειακών αεροδρο-
µίων, µε δικό του εξοπλισµό, µέσα και προσωπικό. 

β. Ορίζεται ότι, για την υλοποίηση των απαλλοτριώσε-
ων κάθε κυρούµενης Σύµβασης Παραχώρησης, εφαρµό-
ζεται και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7Α του
ν.2882/2001 (πραγµατοποίηση εργασιών και πριν από
τον προσδιορισµό και την καταβολή της αποζηµίωσης, η
οποία κηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβου-
λίου). (άρθρο 221, 222)

6. Προβλέπεται: α) η συµµετοχή ενός υπαλλήλου που
ορίζεται από τον αρµόδιο Υπουργό και ενός εκπροσώ-
που του παραχωρησιούχου κάθε Σύµβασης Παραχώρη-
σης στην επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί σχετικά µε την
εγκατάσταση και λειτουργία καταστηµάτων πωλήσεως
αφορολόγητων και αδασµολόγητων ειδών που λειτουρ-
γούν εντός των περιφερειακών αεροδροµίων κάθε κυ-
ρούµενης Σύµβασης Παραχώρησης, 

β) η υπαγωγή, στις διατάξεις του ν.δ/τος 2687/1953
περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερι-
κού, µε την έκδοση π.δ/τος, της επένδυσης που συνεπά-
γεται η υλοποίηση κάθε κυρούµενης Σύµβασης Παραχώ-
ρησης και των σχετικών κεφαλαίων που θα εισαχθούν
για το σκοπό αυτό από το εξωτερικό.  (άρθρα 223, 224)

7.α. Ορίζεται ότι, η Υ.Π.Α. εγκρίνει το Ανώτατο Όριο
Χρεώσεων για τη Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχω-
ρούντα Επιβάτη από την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώ-
ρησης έως την Ηµεροµηνία Λήξης Επικείµενων Έργων
στο συγκεκριµένο Περιφερειακό Αεροδρόµιο (Τέλη σε
ευρώ), η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκα-
τριών ευρώ (13€). 

β. Όταν επιτευχθεί Ηµεροµηνία Λήξης των επικείµε-
νων έργων σε κάθε περιφερειακό αεροδρόµιο, η Μέγι-
στη Μέση Απόδοση Ανά Αναχωρούντα Επιβάτη ανά περι-
φερειακό αεροδρόµιο, θα αυξηθεί για πρώτη φορά στα
οριζόµενα ποσά εκάστης Σύµβασης Παραχώρησης, για
το αντίστοιχο περιφερειακό αεροδρόµιο. Η Υ.Π.Α. εγκρί-
νει την προτεινόµενη αύξηση, κατά τα ειδικότερα οριζό-
µενα. (άρθρα 225, 226)

8.α. Ορίζεται ότι, κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Παρα-
χώρησης κάθε κυρούµενης Σύµβασης Παραχώρησης, ο
παραχωρησιούχος υπεισέρχεται, αυτοµάτως και χωρίς
τη συναίνεση των αντισυµβαλλοµένων, στα συµβατικά
δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Δηµοσίου ή / και της
Υ.Π.Α. που απορρέουν από τις Μεταβιβασθείσες Συµβά-
σεις Αεροδροµίου.

- Οι συµβάσεις, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των ο-
ποίων δεν υπεισέρχεται ο παραχωρησιούχος κάθε Σύµ-
βασης Παραχώρησης, καταγγέλλονται από το Ελληνικό
Δηµόσιο.

- Τυχόν δικαίωµα αποζηµίωσης του αντισυµβαλλόµε-
νου ή / και είσπραξης οποιασδήποτε άλλης χρηµατικής
απαίτησης από την καταγγελθείσα Σύµβαση, γεννάται α-
ποκλειστικά και µόνο κατά του Ελληνικού Δηµοσίου.

β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις περιόδους υπο-
λογισµού Μέγιστης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα
Επιβάτη. (άρθρα 227, 228)

9. Περιλαµβάνονται τροποποιούµενες, στο ορθόν, επι-
µέρους ρυθµίσεις των κυρούµενων Συµβάσεων Παραχώ-
ρησης. (άρθρα 229, 230)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄

1. Τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 23
ν.4111/2013 και επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε
την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας
της υπό αποκρατικοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. (ΕΕΣΣΤΥ
ΑΕ). (άρθρο 231)

2.α. Ορίζεται ότι, αναφορικά µε το τίµηµα που εισπράτ-
τει το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη-
µοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε.) από την αξιοποίηση των
περιουσιακών του στοιχείων, µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών δύναται να καθορίζεται ποσοστό επί του ει-
σπραχθέντος τιµήµατος, από το οποίο αφαιρούνται δα-
πάνες για έργα των οποίων η ολοκλήρωση δεν κατέστη
εφικτή ή για έργα τα οποία είναι ακόµα σε εξέλιξη η ειδι-
κότερη διαδικασία τεκµηρίωσης εκ µέρους του
Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε. 

β. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε. υπεισέρχεται στη θέση του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου στις συναφθείσες συµβάσεις του άρ-
θρου 53 του ν. 3283/2004 (πρόκειται για συµβάσεις µε
τις οποίες το Δηµόσιο είχε υπεισέλθει στη θέση της Ο-
λυµπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε. στις χρηµατοδο-
τικές µισθώσεις που είχε αυτή καταρτίσει αναφορικά µε
τέσσερα αεροσκάφη τύπου ΑΙRBUS Α340300). 
Επίσης, προβλέπεται ότι η εκκαθάριση των δαπανών

που προκαλούνται από την ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών αναφορικά µε τις ανωτέρω συµβάσεις από το
Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε., διενεργείται σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις του ν. 3986/2011 και τις υπουργικές αποφά-
σεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

(άρθρο 232)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις και σύµφωνα µε το
επισπεύδον Υπουργείο (αρµόδιες, κατά περίπτωση,
ΓΔΟΥ), προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέ-
σµατα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 176 χιλ. ευρώ περίπου, από
την καταβολή αποζηµιώσεων και αποδοχών στα µέλη
του Συµβουλίου Διοίκησης, τον Διοικητή και τον προϊ-
στάµενο της Γενικής Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
της ΑΑΔΕ. (άρθρα 8, 13 και 19)

2. Ετήσια δαπάνη ποσού 36,5 χιλ. ευρώ περίπου, η ο-
ποία αναλύεται σε: 

α) 31 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση µιας (1) θέ-
σης ειδικού συνεργάτη στο γραφείο του Γενικού Γραµ-
µατέα της ΓΓΔΕ, (άρθρο 63)

β) 5,5 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή του επι-
δόµατος θέσης ευθύνης, στον Δ/ντή του γραφείου Γενι-
κού Γραµµατέα της ΓΓΔΕ. (άρθρο 63)

3. Ετήσια δαπάνη ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για τη λει-
τουργία του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης Ιδιω-
τικού Χρέους, της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Δια-
χείριση του Ιδιωτικού Χρέους και της κεντρικής Υπηρε-
σίας της Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

(άρθρο 78-91)
4. Ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση της Γενικής Γραµ-

µατείας Ψηφιακής Πολιτικής, για την αντιµετώπιση των
εξόδων λειτουργίας και την κάλυψη της µισθοδοσίας

του Γενικού Γραµµατέα και των λοιπών υπαλλήλων που
θα στελεχώσουν τις οργανικές µονάδες αυτής. (άρθρα
159, 161, 162 και 164). Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα µε
το επισπεύδον Υπουργείο εκτιµάται ότι, θα ανέρχεται,
κατ’ έτος, στο ποσό των 1,6 εκατ. ευρώ, περίπου, η ο-
ποία αναλύεται ως ακολούθως:

- 1,260 εκατ. ευρώ, για την καταβολή αποδοχών στο
Γενικό Γραµµατέα και το προσωπικό, στην περίπτωση
πλήρωσης του συνόλου των θέσεων µε νέους διορι-
σµούς, συµπεριλαµβανοµένων και επιδοµάτων θέσης ευ-
θύνης στους προϊσταµένων των οργανικών µονάδων,

- 60 χιλ. ευρώ, για την κάλυψη του κόστους στέγασης
της νέας Υπηρεσίας, 

- 280 χιλ. ευρώ, για την αντιµετώπιση των λειτουργι-
κών εξόδων αυτής.

5. Ετήσια δαπάνη ύψους 124 χιλ. ευρώ περίπου, η ο-
ποία αναλύεται ως ακολούθως: 

α) 23 χιλ. ευρώ, από την αύξηση κατά δύο (2) του α-
ριθµού των µελών της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµι-
µοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες,
(άρθρο 11 παρ. 2) 

β) 101 χιλ. ευρώ, από την αύξηση κατά δεκαπέντε (15)
του αριθµού των θέσεων προσωπικού της Γ’ Μονάδας,
της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων
από Εγκληµατικές Δραστηριότητες, (άρθρο 180 παρ. 3). 

6. Ετήσια δαπάνη, από την αύξηση, καταβολή αποζη-
µίωσης στο πρόσθετο µέλος της Επιτροπής του άρθρου
3Α του ν. 3213/2003, για τη συµµετοχή του στις συνε-
δριάσεις αυτής (άρθρο 174 παρ. 1). Η εν λόγω δαπάνη ε-
ξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό συνεδριάσε-
ων κ.λπ.).

7. Δαπάνη ποσού 15 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 2016-
2020 για τη λειτουργία των Κέντρων Ενηµέρωσης – Υ-
ποστήριξης Δανειοληπτών, η οποία θα βαρύνει το συγ-
χρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµο-
σίων Επενδύσεων. (άρθρο 92-94)

8. Δαπάνη, από την παράταση µέχρι 30-6-2016, των
συµβάσεων µίσθωσης έργου, που συνήφθησαν από τις
Οµάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και από τους Υποστηρι-
κτικούς Μηχανισµούς, για την υλοποίηση συγκεκριµέ-
νων Προγραµµάτων. (άρθρο 65 παρ.6)

9. Δαπάνη, από την καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύ-
νης στον προϊστάµενο και την κάλυψη των λειτουργικών
εξόδων του συνιστώµενου Τµήµατος Δασικών Χαρτών
στην αρµόδια Διεύθυνση Δασικών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Το ύψος της δαπάνης αυτής
δεν έχει προσδιορισθεί από το επισπεύδον Υπουργείο.
[άρθρο 153 του νοµοσχεδίου, 

(άρθρο 13 παρ.8 του ν.3889/2010)]
10. Εφάπαξ δαπάνη από την: α) κάλυψη του µετοχικού

κεφαλαίου της συνιστώµενης Α.Ε. Δηµόσιας Εταιρείας
Συµµετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ., ύψους 200 χιλ. ευρώ, µε αντί-
στοιχη αύξηση του χαρτοφυλακίου του Δηµοσίου 

(άρθρο 145 παρ.4),
β) προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού της συνιστώ-

µενης Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής, για το
ύψος της οποίας δεν εστάλησαν στοιχεία από το αρµό-
διο Υπουργείο                                               (άρθρο 159),

γ) καταβολή ποσού ύψους 20 χιλ. ευρώ, για την προ-
µήθεια κατάλληλης ηλεκτρονικής υποδοµής για την ε-
γκατάσταση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ)                                           (άρθρο 157),

δ) κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου της συνιστώµε-
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νης «Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας
Α.Ε.», ποσού 40 εκατ. ευρώ µε αντίστοιχη αύξηση του
χαρτοφυλακίου του Δηµοσίου.                       (άρθρο 187)

11. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από τη δυνατότητα
καθορισµού ειδικού µισθολογικού καθεστώτος για το
προσωπικό της Αρχής και επιπλέον ανταµοιβής σε περί-
πτωση επίτευξης των προβλεπόµενων στόχων. 

(άρθρα 13 και 29)
12. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την καταβολή αποζηµιώ-

σεων: i) στα µέλη των οµάδων εργασίας που µπορεί να
συγκροτεί ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής

(άρθρο 161 παρ.7) 
ii) στους υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Ψη-

φιακής Πολιτικής για υπερωριακή απασχόληση ή απα-
σχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ή εξαιρέσιµες ηµέρες
ή αργίες (άρθρο 164 παρ.8) 
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονό-

τα (αριθµός υπαλλήλων, µελών, συνεδριάσεων κ.λπ.) και
από την έκδοση σχετικών αποφάσεων. 

13. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την: α) ανάθεση από τη
Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σε ι-
διωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών όλων των
εργασιών, µέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη, κα-
θώς και εργασιών για τη σύνταξη Δασολογίου [άρθρο
153 του νοµοσχεδίου, (άρθρο 13 παρ.3 του ν.3889/2010)
και άρθρο 154 του νοµοσχεδίου], 
β) πρόσληψη εποχιακού ή µε σύµβαση έργου προσωπι-

κού, από τη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης, για την υποστήριξη του έργου της κατάρτισης,
του ελέγχου, της θεώρησης και γενικά των εργασιών µέ-
χρι την κύρωση του δασικού χάρτη. [άρθρο 153 του νο-
µοσχεδίου,                 (άρθρο 13 παρ.7 του ν.3889/2010)]
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγο-

νότα και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α.
14. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την τυχόν κατάπτωση

των εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ της «Ελ-
ληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» και
των άµεσων θυγατρικών της.             (άρθρο 201 παρ. 12)

15. Ετήσια απώλεια δηµοσίων εσόδων από:
α) την κατάργηση του φόρου επί του πωλούµενου στο

εσωτερικό ζύθου, το ύψος της οποίας εκτιµάται στα 7 ε-
κατ. ευρώ,                                                         (άρθρο 57)

β) την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου
των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00 που χρησι-
µοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κα-
θώς και την αναπροσαρµογή των συντελεστών Ε.Φ.Κ.
του φυσικού αερίου των οριζόµενων κωδικών που χρησι-
µοποιείται ως καύσιµο θέρµανσης ή για άλλες χρήσεις,
το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 95 εκατ. ευ-
ρώ, (άρθρο 61)

γ) τη µη φορολόγηση της ωφέλειας που αποκτούν τα
νοµικά πρόσωπα, οι νοµικές οντότητες και τα φυσικά
πρόσωπα από τη διαγραφή µέρους ή του συνόλου του
χρέους τους. (άρθρο 62)

16. Απώλεια εσόδων του Δηµοσίου, από τη µη διεκδί-
κηση δικαιωµάτων από το Ελληνικό Δηµόσιο, στις οριζό-
µενες περιπτώσεις. [άρθρο 153 του νοµοσχεδίου, 

(άρθρο 20 του ν.3889/2010)]
17. Ενδεχόµενη απώλεια δηµοσίων εσόδων, από τη

δυνατότητα µείωσης των επιβαλλόµενων προστίµων,
στις περιπτώσεις διευθέτησης των διαφορών µε τις επι-
χειρήσεις που παραδέχονται τη συµµετοχή τους σε ορι-
ζόντια σύµπραξη. (άρθρο 105)

18. Εξοικονόµηση δαπάνης, από:

α) τη µείωση των χορηγούµενων ενισχύσεων από τα
προγράµµατα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (ΠΑΑ και ΕΠΑΛΘ), στους αγρότες, ως επακό-
λουθο της αυστηροποίησης των προϋποθέσεων της έν-
νοιας του επαγγελµατία αγρότη, (άρθρο 65)

β) τη µη συνέχιση καταβολής: i) µισθοδοσίας των εκ-
καθαριστών της εταιρίας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. (3.000 €/ µηνιαί-
ως) εξαιτίας αντικατάστασης αυτών µε υφιστάµενο προ-
σωπικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, ii) εξόδων δικαστικής εκπροσώπησης (αµοιβές δικη-
γόρων) για τις εκκρεµείς υποθέσεις στις οποίες αυτή ε-
µπλέκεται, εξαιτίας της ανάθεσής τους στο Νοµικό Συµ-
βούλιο του Κράτους. (άρθρο 65)

19. Ετήσια αύξηση δηµοσίων εσόδων από:
α) την αλλαγή του τρόπου υπολογισµού της αγοραίας

αξίας της παραχώρησης οχήµατος από φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα προς εργαζόµενο ή εταίρο
ή µέτοχο, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 91
εκατ. ευρώ, (άρθρο 44)

β)  τη θέσπιση ελάχιστου ποσού φόρου για τις εται-
ρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, τις εταιρείες επενδύ-
σεων σε ακίνητη περιουσία, των αµοιβαίων κεφαλαίων
ακινήτων και των Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων
σε Κινητές Αξίες, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο πο-
σό των 33 εκατ. ευρώ, (άρθρα 45 - 49)

γ) την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ στο
24%, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 437 ε-
κατ. ευρώ (και περιορίζεται στο ποσό των 255 εκατ. ευ-
ρώ για το τρέχον έτος), (άρθρο 52)

δ) την επιβολή (από το έτος 2018 και µετά) φόρου δια-
µονής σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόµενα δωµάτια – δια-
µερίσµατα, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των
74 εκατ. ευρώ, (άρθρο 53)

ε) την επιβολή τέλους στη συνδροµητική τηλεόραση
καθώς και τέλους συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας,
το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 90 εκατ. ευ-
ρώ,                                                         (άρθρα 54 και 55)

στ) την αύξηση της συµµετοχής του Ελληνικού Δηµο-
σίου στα τυχερά παίγνια (για µικτά κέρδη ποσού άνω
των 100 εκατ. ευρώ), το ύψος της οποίας εκτιµάται στο
ποσό των 54 εκατ. ευρώ,                                 (άρθρο 56)

ζ) την επιβολή, από 1-1-2017 και εφεξής, φόρου κατα-
νάλωσης στα υγρά που περιέρχονται στα ηλεκτρονικά
τσιγάρα καθώς και στον καφέ, το ύψος της οποίας εκτι-
µάται στο ποσό των 84 εκατ. ευρώ,                  (άρθρο 58)

η) τον επανακαθορισµό του τέλους ταξινόµησης επι-
βατικών αυτοκινήτων, φορτηγών, κ.λπ., το ύψος της ο-
ποίας εκτιµάται στο ποσό των 30 εκατ. ευρώ, (άρθρο 59)

θ) την αύξηση των συντελεστών Ε.Φ.Κ. στα τσιγάρα,
το λεπτοκοµµένο καπνό, τη µπύρα και τα ενεργειακά
καύσιµα, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των
699 εκατ. ευρώ,                                              (άρθρο 60)

ι) την κατάργηση, από 1-1-2018, του µειωµένου συ-
ντελεστή Ε.Φ.Κ. για την αιθυλική αλκοόλη στα Δωδεκά-
νησα, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 13 ε-
κατ. ευρώ, (άρθρο 60)

20. Ενδεχόµενη αύξηση δηµοσίων εσόδων από:
α) τη διάθεση των κατασχεθέντων και από την επιβο-

λή προστίµων στις περιπτώσεις παραβάσεων στον τοµέα
του ζύθου και των προϊόντων ζύθου,              (άρθρο 66)

β) την επιβολή προστίµων στο πλαίσιο των κυρώσεων
αναφορικά µε την παραλαβή και χρήση από τα οξοποιεία
πρώτων υλών (εκτός της αιθυλικής αλκοόλης) που έχουν
µη µηδενικό συντελεστή Ε.Φ.Κ.,                       (άρθρο 67)
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γ) τη δυνατότητα επιβολής χρηµατικών κυρώσεων
στους παραβάτες των οριζόµενων για την πώληση ή διά-
θεση προς λιανική πώληση ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ,             (άρθρο 68)

δ) την είσπραξη των προβλεπόµενων προστίµων που
επιβάλλονται στα ελεγχόµενα πρόσωπα, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 173 παρ. 4 και 176 παρ.1. Το ύ-
ψος της αύξησης αυτής εξαρτάται από πραγµατικά περι-
στατικά (αριθµός και ύψος προστίµων κ.λπ.). 

21. Από την κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης
των Περιφερειακών Αεροδροµίων, σύµφωνα µε στοιχεία
του επισπεύδοντος Υπουργείου, προκαλούνται τα ακό-
λουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
α. Αύξηση των δηµοσίων εσόδων, από την είσπραξη

του καταβαλλόµενου, από την κοινοπραξία FRAPORT
AG-SLENTEL LID (ανακηρύχτηκε Προτιµητέος Επενδυ-
τής και για τις δύο Οµάδες Περιφερειακών Αεροδρο-
µίων): i) εφάπαξ τιµήµατος, συνολικά, 1.234 εκατ. ευρώ
[609 εκατ. ευρώ για τα Περιφερειακά Αεροδρόµια Κρή-
της, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου (Οµάδα Α) και 625
εκατ. ευρώ για τα Περιφερειακά Αεροδρόµια Αιγαίου (Ο-
µάδα Β)], ii) ετήσιου εγγυηµένου καταβλητέου µισθώµα-
τος ύψους 22,9 εκατ. ευρώ (11,3 ευρώ για την οµάδα Α
και 11,6 ευρώ για την Οµάδα Β), αναπροσαρµοζόµενου
ετησίως µε τον πληθωρισµό και iii) κυµαινόµενη µετα-
βλητή αµοιβή, που υπολογίζεται κατ’ έτος ως ποσοστό
28,2% των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων
των Περιφερειακών Αεροδροµίων της Οµάδας Α και
28,94% των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων
των Περιφερειακών Αεροδροµίων της Οµάδας Β. (άρθρα
215-216)

β. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την καταβολή αποζηµιώ-
σεων στους δικαιούχους για απαλλοτριώσεις ακινήτων,
το ύψος των οποίων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονό-
τα (ανάγκες επέκτασης αεροδροµίων, τίµηµα κ.λπ.). (άρ-
θρα 215, 216 και 222) Αναµένονται, όµως, οφέλη της ε-
θνικής οικονοµίας λόγω της αναβάθµισης των αεροδρο-
µίων, της αύξησης των επενδύσεων κ.λπ.). 

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού φορέων Γενικής Κυβέρνη-
σης

1. Ετήσια δαπάνη, από την: α) κάλυψη των εξόδων λει-
τουργίας της συνιστώµενης, στο Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Δηµόσιας Αρχής Λιµένων
(ΔΑΛ) και την καταβολή των επιδοµάτων θέσης ευθύνης
στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της
ΔΑΛ, όπως αυτές προβλέπονται στις προτεινόµενες δια-
τάξεις (άρθρα 127 και 130), 

β) καταβολή αποδοχών στο Διοικητή και το προσωπι-
κό της ΔΑΛ (άρθρο 127), 

γ) σύσταση στη ΔΑΛ, τριάντα (30) θέσεων προσωπι-
κού (µόνιµου και ι.δ.αχ.) (άρθρο 130). 
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης δεν έχει προσδιορισθεί

από το επισπεύδον Υπουργείο, εξαρτάται δε από πραγ-
µατικά στοιχεία και από την έκδοση των σχετικών κανο-
νιστικών πράξεων (κ.υ.α. και π. δ/γµα, κατά περίπτωση).
Πάντως, στο βαθµό, που οι συνιστώµενες θέσεις αυτές
καλυφθούν µε µετατάξεις / αποσπάσεις προσωπικού φο-
ρέων εντός της Γενικής Κυβέρνησης, το αποτέλεσµα θα
είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο. 

2. Δαπάνη, από την: α) κάλυψη του κόστους δηµοσίευ-
σης σε εφηµερίδες της προκήρυξης για την πλήρωση

της θέσης του Διοικητή της ΔΑΛ, (άρθρο 127 παρ. 7) 
β) σύσταση Περιφερειακού Γραφείου ΔΑΛ Πειραιά.

(άρθρο 131 παρ. 5) 
Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν έχει προσδιορισθεί α-

πό το επισπεύδον Υπουργείο, εξαρτάται δε από πραγµα-
τικά στοιχεία και από την έκδοση των σχετικών υπουργι-
κών αποφάσεων. 

3. Ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη, από τον επανακαθο-
ρισµό του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Ρ.ΑΛ.,
ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής (Α.Δ.Α.). (άρθρα 107-
126)

4. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν χρηµατοδότηση
της ΔΑΛ, µέσω τακτικού προϋπολογισµού ή ΠΔΕ. (άρ-
θρο 128 παρ. 2) 
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγ-

µατικά στοιχεία και από την έκδοση των σχετικών κανο-
νιστικών πράξεων (κ.υ.α. και π. δ/γµα, κατά περίπτωση). 

5. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την καταβολή µισθοδο-
σίας στους επιλεγµένους στις θέσεις Διοικητικών και Α-
ναπληρωτών Διοικητικών Γραµµατέων, Τοµεακών και ει-
δικών Τοµεακών Γραµµατέων, στους Γενικούς Γραµµα-
τείς Υπουργείων, Αναπληρωτές Γενικούς Γραµµατείς Υ-
πουργείων, Γενικoύς και Ειδικούς Γραµµατείς, προϊστα-
µένους Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών, για το διάστη-
µα που οι θητείες τους θα συµπέσουν χρονικά. Το ύψος
της δαπάνης αυτής εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. (άρ-
θρο 170 παρ. 8)

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου
(ν.π.δ.δ. στο οποίο αποδίδονται πόροι από τον κρατικό
προϋπολογισµό – φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

1. Απώλεια εσόδων, από τη: α) µη καταβολή του προ-
βλεπόµενου τέλους της αντίρρησης στις περιπτώσεις
που διαπιστώνεται ότι στο δασικό χάρτη που αναρτήθη-
κε παρελήφθηκαν να απεικονιστούν σε αυτόν ισχύουσες
διοικητικές πράξεις, [άρθρο 153 του νοµοσχεδίου, (άρ-
θρο 18 παρ.2 του ν.3889/2010)]

β) κατάργηση των προβλεποµένων από την κείµενη
νοµοθεσία προστίµων στις περιπτώσεις µικρών παραβά-
σεων δόµησης. (άρθρο 156 παρ. Α4)

2. Αύξηση εσόδων, από την περιέλευση, µετά το πέ-
ρας της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων, του ειδικού
τέλους υποβολής αντιρρήσεων σε ειδικό κωδικό µε την
ονοµασία «Ταµείο Δασικών Χαρτών». [άρθρο 153 του νο-
µοσχεδίου, (άρθρο 22 του ν.3889/2010)] 

- Αντίστοιχα, επέρχεται απώλεια εσόδων της ανώνυ-
µης εταιρείας Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 

ΙV. Επί του προϋπολογισµού της ανώνυµης εταιρείας
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (ν.π.ι.δ. µη επιχορηγούµενο από τον κρατι-
κό προϋπολογισµό-Φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

Δαπάνη, από την, κατά παρέκκλιση των κείµενων δια-
τάξεων, ανάθεση εργασιών µε σύµβαση έργου ή µε σύµ-
βαση ορισµένου χρόνου, στο οριζόµενο προσωπικό, για
τις ανάγκες επίβλεψης και ελέγχου των µελετών που α-
νατίθενται από την ανωτέρω Α.Ε. [άρθρο 153 του νοµο-
σχεδίου, (άρθρο 13 παρ.7 του ν.3889/2010)] 

V. Πάντως, σύµφωνα µε την αρµόδια ΓΔΟΥ, από την α-
νάληψη της υποχρέωσης κατάρτισης των δασικών χαρ-
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τών από το Ελληνικό Δηµόσιο, επέρχεται εξοικονόµηση
δαπάνης, που εκτιµάται στο ποσό των 11 εκατ. ευρώ πε-
ρίπου. (άρθρο 153)

VI. Όπου δεν προσδιορίζονται οικονοµικές επιπτώσεις
δεν παρασχέθηκαν στοιχεία από τις συναρµόδιες Υπηρε-
σίες.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2016

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την ε-
φαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου και
σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο (αρµόδιες, κατά
περίπτωση, ΓΔΟΥ), προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµι-
κά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 176 χιλ. ευρώ περίπου, από
την καταβολή αποζηµιώσεων και αποδοχών στα µέλη
του Συµβουλίου Διοίκησης, τον Διοικητή και τον προϊ-
στάµενο της Γενικής Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
της ΑΑΔΕ. (άρθρα 8, 13 και 19)

2. Ετήσια δαπάνη ποσού 36,5 χιλ. ευρώ περίπου, η ο-
ποία αναλύεται σε: 

α) 31 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση µιας (1) θέ-
σης ειδικού συνεργάτη στο γραφείο του Γενικού Γραµ-
µατέα της ΓΓΔΕ, (άρθρο 63)

β) 5,5 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή του επι-
δόµατος θέσης ευθύνης, στον Δ/ντή του γραφείου Γενι-
κού Γραµµατέα της ΓΓΔΕ. (άρθρο 63)

3. Ετήσια δαπάνη ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για τη λει-
τουργία του Κυβερνητικού Συµβουλίου Διαχείρισης Ιδιω-
τικού Χρέους, της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Δια-
χείριση του Ιδιωτικού Χρέους και της κεντρικής Υπηρε-
σίας της Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
(άρθρο 78-91)

4. Ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση της Γενικής Γραµ-
µατείας Ψηφιακής Πολιτικής, για την αντιµετώπιση των
εξόδων λειτουργίας και την κάλυψη της µισθοδοσίας
του Γενικού Γραµµατέα και των λοιπών υπαλλήλων που
θα στελεχώσουν τις οργανικές µονάδες αυτής. (άρθρα
159, 161, 162 και 164). Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα µε
το επισπεύδον Υπουργείο εκτιµάται ότι, θα ανέρχεται,
κατ’ έτος, στο ποσό των 1,6 εκατ. ευρώ, περίπου, η ο-
ποία αναλύεται ως ακολούθως:

- 1,260 εκατ. ευρώ, για την καταβολή αποδοχών στο
Γενικό Γραµµατέα και το προσωπικό, στην περίπτωση
πλήρωσης του συνόλου των θέσεων µε νέους διορι-
σµούς, συµπεριλαµβανοµένων και επιδοµάτων θέσης ευ-
θύνης στους προϊσταµένων των οργανικών µονάδων,

- 60 χιλ. ευρώ, για την κάλυψη του κόστους στέ-
γασης της νέας Υπηρεσίας, 

- 280 χιλ. ευρώ, για την αντιµετώπιση των λειτουργι-
κών εξόδων αυτής.

5. Ετήσια δαπάνη ύψους 124 χιλ. ευρώ περίπου, η ο-
ποία αναλύεται ως ακολούθως: 

α) 23 χιλ. ευρώ, από την αύξηση κατά δύο (2) του α-
ριθµού των µελών της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµι-
µοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες,
(άρθρο 11 παρ. 2) 

β) 101 χιλ. ευρώ, από την αύξηση κατά δεκαπέντε (15)
του αριθµού των θέσεων προσωπικού της Γ’ Μονάδας,
της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων
από Εγκληµατικές Δραστηριότητες, (άρθρο 180 παρ. 3). 

6. Ετήσια δαπάνη, από την αύξηση, καταβολή αποζη-
µίωσης στο πρόσθετο µέλος της Επιτροπής του άρθρου
3Α του ν. 3213/2003, για τη συµµετοχή του στις συνε-
δριάσεις αυτής (άρθρο 174 παρ. 1). Η εν λόγω δαπάνη ε-
ξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό συνεδριάσε-
ων κ.λπ.).

7. Δαπάνη ποσού 15 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 2016-
2020 για τη λειτουργία των Κέντρων Ενηµέρωσης – Υ-
ποστήριξης Δανειοληπτών, η οποία θα βαρύνει το συγ-
χρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµο-
σίων Επενδύσεων. (άρθρο 92-94)

8. Δαπάνη, από την παράταση µέχρι 30-6-2016, των
συµβάσεων µίσθωσης έργου, που συνήφθησαν από τις
Οµάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και από τους Υποστηρι-
κτικούς Μηχανισµούς, για την υλοποίηση συγκεκριµέ-
νων Προγραµµάτων. (άρθρο 65 παρ.6)

9. Δαπάνη, από την καταβολή επιδόµατος θέσης ευθύ-
νης στον προϊστάµενο και την κάλυψη των λειτουργικών
εξόδων του συνιστώµενου Τµήµατος Δασικών Χαρτών
στην αρµόδια Διεύθυνση Δασικών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Το ύψος της δαπάνης αυτής
δεν έχει προσδιορισθεί από το επισπεύδον Υπουργείο.
[άρθρο 153 του νοµοσχεδίου, (άρθρο 13 παρ.8 του
ν.3889/2010)]

10. Εφάπαξ δαπάνη από την: α) κάλυψη του µετοχικού
κεφαλαίου της συνιστώµενης Α.Ε. Δηµόσιας Εταιρείας
Συµµετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ., ύψους 200 χιλ. ευρώ, µε αντί-
στοιχη αύξηση του χαρτοφυλακίου του Δηµοσίου (άρθρο
145 παρ.4),

β) προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού της συνιστώ-
µενης Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής, για το
ύψος της οποίας δεν εστάλησαν στοιχεία από το αρµό-
διο Υπουργείο (άρθρο 159),

γ) καταβολή ποσού ύψους 20 χιλ. ευρώ, για την προ-
µήθεια κατάλληλης ηλεκτρονικής υποδοµής για την ε-
γκατάσταση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων (ΗΜΑ) (άρθρο 157),

δ) κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου της συνιστώµε-
νης «Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας
Α.Ε.», ποσού 40 εκατ. ευρώ µε αντίστοιχη αύξηση του
χαρτοφυλακίου του Δηµοσίου. (άρθρο 187)

11. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από τη δυνατότητα
καθορισµού ειδικού µισθολογικού καθεστώτος για το
προσωπικό της Αρχής και επιπλέον ανταµοιβής σε περί-
πτωση επίτευξης των προβλεπόµενων στόχων. (άρθρα
13 και 29)

12. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την καταβολή αποζηµιώ-
σεων: i) στα µέλη των οµάδων εργασίας που µπορεί να
συγκροτεί ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής
(άρθρο 161 παρ.7) 

ii) στους υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Ψη-
φιακής Πολιτικής για υπερωριακή απασχόληση ή απα-
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σχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ή εξαιρέσιµες ηµέρες
ή αργίες (άρθρο 164 παρ.8) 
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονό-

τα (αριθµός υπαλλήλων, µελών, συνεδριάσεων κ.λπ.) και
από την έκδοση σχετικών αποφάσεων. 

13. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την: α) ανάθεση από τη
Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σε ι-
διωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών όλων των
εργασιών, µέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη, κα-
θώς και εργασιών για τη σύνταξη Δασολογίου [άρθρο
153 του νοµοσχεδίου, (άρθρο 13 παρ.3 του ν.3889/2010)
και άρθρο 154 του νοµοσχεδίου], 
β) πρόσληψη εποχιακού ή µε σύµβαση έργου προσωπι-

κού, από τη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης, για την υποστήριξη του έργου της κατάρτισης,
του ελέγχου, της θεώρησης και γενικά των εργασιών µέ-
χρι την κύρωση του δασικού χάρτη. [άρθρο 153 του νο-
µοσχεδίου, (άρθρο 13 παρ.7 του ν.3889/2010)]
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγο-

νότα και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α.
14. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την τυχόν κατάπτωση

των εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ της «Ελ-
ληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» και
των άµεσων θυγατρικών της. (άρθρο 201 παρ. 12)

15. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την κύρωση των Συµβά-
σεων Παραχώρησης των Περιφερειακών Αεροδροµίων,
για την καταβολή αποζηµιώσεων στους δικαιούχους για
απαλλοτριώσεις ακινήτων, το ύψος των οποίων εξαρτά-
ται από πραγµατικά γεγονότα (ανάγκες επέκτασης αε-
ροδροµίων, τίµηµα κ.λπ.). (άρθρα 215, 216 και 222) 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του κρατικού προϋπολογισµού. 
15. Ετήσια απώλεια δηµοσίων εσόδων από:
α) την κατάργηση του φόρου επί του πωλούµενου στο

εσωτερικό ζύθου, το ύψος της οποίας εκτιµάται στα 7 ε-
κατ. ευρώ, (άρθρο 57)

β) την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου
των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00 που χρησι-
µοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κα-
θώς και την αναπροσαρµογή των συντελεστών Ε.Φ.Κ.
του φυσικού αερίου των οριζόµενων κωδικών που χρησι-
µοποιείται ως καύσιµο θέρµανσης ή για άλλες χρήσεις,
το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 95 εκατ. ευ-
ρώ, (άρθρο 61)

γ) τη µη φορολόγηση της ωφέλειας που αποκτούν τα
νοµικά πρόσωπα, οι νοµικές οντότητες και τα φυσικά
πρόσωπα από τη διαγραφή µέρους ή του συνόλου του
χρέους τους. (άρθρο 62)

16. Απώλεια εσόδων του Δηµοσίου, από τη µη διεκδί-
κηση δικαιωµάτων από το Ελληνικό Δηµόσιο, στις οριζό-
µενες περιπτώσεις. [άρθρο 153 του νοµοσχεδίου, (άρθρο
20 του ν.3889/2010)]

17. Ενδεχόµενη απώλεια δηµοσίων εσόδων, από τη
δυνατότητα µείωσης των επιβαλλόµενων προστίµων,
στις περιπτώσεις διευθέτησης των διαφορών µε τις επι-
χειρήσεις που παραδέχονται τη συµµετοχή τους σε ορι-
ζόντια σύµπραξη. ( άρθρο 105)
Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται α-

πό άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού
ή / και από την αναµενόµενη αύξηση των δηµοσίων εσό-
δων σύµφωνα µε τις προτεινόµενες διατάξεις.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού φορέων Γενικής Κυβέρνη-
σης

1. Ετήσια δαπάνη, από την: α) κάλυψη των εξόδων λει-
τουργίας της συνιστώµενης, στο Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Δηµόσιας Αρχής Λιµένων
(ΔΑΛ) και την καταβολή των επιδοµάτων θέσης ευθύνης
στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της
ΔΑΛ, όπως αυτές προβλέπονται στις προτεινόµενες δια-
τάξεις (άρθρα 127 και 130), 

β) καταβολή αποδοχών στο Διοικητή και το προσωπι-
κό της ΔΑΛ (άρθρο 127), 

γ) σύσταση στη ΔΑΛ, τριάντα (30) θέσεων προσωπι-
κού (µόνιµου και ι.δ.αχ.) (άρθρο 130). 
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης δεν έχει προσδιορισθεί

από το επισπεύδον Υπουργείο, εξαρτάται δε από πραγ-
µατικά στοιχεία και από την έκδοση των σχετικών κανο-
νιστικών πράξεων (κ.υ.α. και π. δ/γµα, κατά περίπτωση).
Πάντως, στο βαθµό, που οι συνιστώµενες θέσεις αυτές
καλυφθούν µε µετατάξεις / αποσπάσεις προσωπικού φο-
ρέων εντός της Γενικής Κυβέρνησης, το αποτέλεσµα θα
είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο. 

2. Δαπάνη, από την: α) κάλυψη του κόστους δηµοσίευ-
σης σε εφηµερίδες της προκήρυξης για την πλήρωση
της θέσης του Διοικητή της ΔΑΛ, (άρθρο 127 παρ. 7) 

β) σύσταση Περιφερειακού Γραφείου ΔΑΛ Πειραιά.
(άρθρο 131 παρ. 5) 
Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν έχει προσδιορισθεί α-

πό το επισπεύδον Υπουργείο, εξαρτάται δε από πραγµα-
τικά στοιχεία και από την έκδοση των σχετικών υπουργι-
κών αποφάσεων. 

3. Ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη, από τον επανακαθο-
ρισµό του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Ρ.ΑΛ.,
ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής (Α.Δ.Α.). (άρθρα 107-
126)

4. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν χρηµατοδότηση
της ΔΑΛ, µέσω τακτικού προϋπολογισµού ή ΠΔΕ. (άρ-
θρο 128 παρ. 2) 
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγ-

µατικά στοιχεία και από την έκδοση των σχετικών κανο-
νιστικών πράξεων (κ.υ.α. και π. δ/γµα, κατά περίπτωση). 

5. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την καταβολή µισθοδο-
σίας στους επιλεγµένους στις θέσεις Διοικητικών και Α-
ναπληρωτών Διοικητικών Γραµµατέων, Τοµεακών και ει-
δικών Τοµεακών Γραµµατέων, στους Γενικούς Γραµµα-
τείς Υπουργείων, Αναπληρωτές Γενικούς Γραµµατείς Υ-
πουργείων, Γενικoύς και Ειδικούς Γραµµατείς, προϊστα-
µένους Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών, για το διάστη-
µα που οι θητείες τους θα συµπέσουν χρονικά. Το ύψος
της δαπάνης αυτής εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. (άρ-
θρο 170 παρ. 8)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πι-

στώσεις των προϋπολογισµών των οικείων φορέων κατά
περίπτωση.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου
(ν.π.δ.δ. στο οποίο αποδίδονται πόροι από τον κρατικό
προϋπολογισµό – φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

Απώλεια εσόδων, από τη: α) µη καταβολή του προβλε-
πόµενου τέλους της αντίρρησης στις περιπτώσεις που
διαπιστώνεται ότι στο δασικό χάρτη που αναρτήθηκε πα-
ρελήφθηκαν να απεικονιστούν σε αυτόν ισχύουσες διοι-
κητικές πράξεις, [άρθρο 153 του νοµοσχεδίου, (άρθρο 18
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παρ.2 του ν.3889/2010)]
β) κατάργηση των προβλεποµένων από την κείµενη

νοµοθεσία προστίµων στις περιπτώσεις µικρών παραβά-
σεων δόµησης. (άρθρο 156 παρ. Α4)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πη-

γές εσόδων του ανωτέρω Ταµείου.

ΙV. Επί του προϋπολογισµού της ανώνυµης εταιρείας
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (ν.π.ι.δ. µη επιχορηγούµενο από τον κρατι-
κό προϋπολογισµό-Φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

Δαπάνη, από την, κατά παρέκκλιση των κείµενων δια-
τάξεων, ανάθεση εργασιών µε σύµβαση έργου ή µε σύµ-
βαση ορισµένου χρόνου, στο οριζόµενο προσωπικό, για
τις ανάγκες επίβλεψης και ελέγχου των µελετών που α-
νατίθενται από την ανωτέρω Α.Ε. [άρθρο 153 του νοµο-
σχεδίου, (άρθρο 13 παρ.7 του ν.3889/2010)] 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από τις πιστώ-

σεις του προϋπολογισµού της ΕΚΧΑ Α.Ε.
2. Απώλεια εσόδων, από την περιέλευση, µετά το πέ-

ρας της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων, του ειδικού
τέλους υποβολής αντιρρήσεων σε ειδικό κωδικό µε την
ονοµασία «Ταµείο Δασικών Χαρτών». [άρθρο 153 του νο-
µοσχεδίου, (άρθρο 22 του ν.3889/2010)] 
Η εν λόγω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πη-

γές εσόδων του προϋπολογισµού της ανωτέρω Α.Ε. 

Αθήνα, 18 Μαΐου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Π. Κουρουµπλής

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θ. Δρίτσας Γ. Σταθάκης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Χρ. Σπίρτζης Π. Σκουρλέτης
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