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Ι. Το υπό διαµόρφωση θεσµικό πλαίσιο - Δικαιοπολιτι-
κοί στόχοι 

1. Οι προκλήσεις της νέας περιόδου
Η διαµόρφωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγµατος

Δίκαιης και Βιώσιµης Ανάπτυξης, που κινητοποιεί την α-
ναπτυξιακή δυναµική της χώρας, ενισχύει τις µακροπρό-
θεσµες προοπτικές της και τη θωρακίζει έναντι µελλοντι-
κών απειλών και κινδύνων, ανάγεται σε κεντρική προτε-
ραιότητα µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προ-
γράµµατος οικονοµικής προσαρµογής. Στην κατεύθυνση
αυτή, η Κυβέρνηση έχει θέσει σε υλοποίηση από τον Ιού-
λιο του 2018 την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, η ο-
ποία προωθεί ταυτόχρονα τις τρεις διαστάσεις της ανά-
πτυξης, οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική, σηµατο-
δοτώντας µε αυτό τον τρόπο τη µετάβαση σε µια νέα, ο-
λιστική προσέγγιση της αναπτυξιακής πολιτικής και δια-
δικασίας. Οι πολιτικές και µεταρρυθµίσεις που τελούν υ-
πό υλοποίηση έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν, επιφέρο-
ντας θετικές αλλαγές σε επιµέρους χαρακτηριστικά του
παραγωγικού συστήµατος. 
Η ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική θέτει ειδικότερα

ως κεντρική προτεραιότητα την υποστήριξη µετασχηµα-
τισµών στο παραγωγικό σύστηµα που θα συµβάλουν
στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της
χώρας, στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, στην ε-
νίσχυση της διαρθρωτικής, κατά προτεραιότητα, αντα-
γωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στη δηµιουργία
νέων βιώσιµων θέσεων εργασίας. Τα ποσοτικά και ποιο-
τικά χαρακτηριστικά αυτών των µετασχηµατισµών και
των δηµόσιων πολιτικών που τις συνοδεύουν, θα καθορί-
σουν την ικανότητα της ελληνικής οικονοµίας να µεταβεί
σε ένα µοντέλο το οποίο θα στηρίζεται στην παραγωγή
αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας, ε-
νταγµένων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας, έντασης γνώσης
και συµβατών µε τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης.
Η απαιτητική µακροπρόθεσµη αυτή διαδικασία επιτάσ-

σει τη λειτουργία σταθερών αναπτυξιακών θεσµών και
οργανισµών που θα λειτουργούν βάσει υψηλών προδια-
γραφών και κανόνων, ικανών να στηρίξουν αποτελεσµα-
τικά τις ποικίλες ανάγκες και πρωτοβουλίες των επιχει-
ρήσεων, των επενδυτικών φορέων, των Οργανισµών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων της κοινωνικής οικο-
νοµίας και των άλλων πρωταγωνιστών της αναπτυξιακής
διαδικασίας (ανάγκες για δεξιότητες, Έρευνα & Καινοτο-
µία, υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας, κ.ά.).
Μεταξύ αυτών των αναγκών, η πρόσβαση σε χρηµατο-

δότηση ανάγεται αδιαµφισβήτητα σήµερα σε µια από τις
πλέον κρίσιµες προϋποθέσεις για την επίτευξη υψηλών
ρυθµών βιώσιµης ανάπτυξης.

Η χρηµατοπιστωτική κρίση της τελευταίας δεκαετίας
επηρέασε καταλυτικά τη δανειοδοτική ικανότητα των πι-
στωτικών ιδρυµάτων, ελαχιστοποιώντας τις δυνατότη-
τες του φθηνού δανεισµού για τις εγχώριες επιχειρή-
σεις. Σε αυτό συνέβαλαν παράγοντες, όπως η µείωση
των διαθέσιµων εισοδηµάτων, της αποταµίευσης και της
καταθετικής βάσης καθώς και η αύξηση της έκθεσης των
τραπεζών σε µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Σε συνδυασµό
µε τη µείωση της αξίας του ενεργητικού των τραπεζών
και τις αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις των επο-
πτικών αρχών, οι ανωτέρω παράγοντες επιβάλλουν αυ-
στηρά κριτήρια χορήγησης πιστώσεων τα οποία ανα-
στέλλουν την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναµικού
της χώρας, ιδίως στην περιφέρεια, µε αρνητικά αποτελέ-
σµατα ως προς την αποκλιµάκωση της ανεργίας και την
κοινωνική συνοχή.
Υπό αυτές τις συνθήκες, το κράτος καλείται να επιτε-

λέσει ένα ρόλο θεσµικού επιταχυντή, για να καλύψει την
επιτακτική ανάγκη δηµιουργίας ευνοϊκών προϋποθέσε-
ων χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας. Η ί-
δρυση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού φορέα, όπως η
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σύµφωνα µε τις βέλτι-
στες διεθνείς πρακτικές, συνιστά µια τοµή για το εγχώ-
ριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την ελληνική οικονο-
µία συνολικά. Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση που δεν έχει έως σήµερα στη διάθεσή της
ένα θεσµό µε τόσο κοµβικό ρόλο για την αναπτυξιακή
διαδικασία. Το έλλειµµα αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό σε
αναπτυξιακό επίπεδο, µε αρνητικές συνέπειες ως προς
τη βιωσιµότητα και τα ευρύτερα χαρακτηριστικά της ελ-
ληνικής οικονοµίας.

2. Ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για
την προώθηση της Βιώσιµης και Δίκαιης Ανάπτυξης.
Το παρόν νοµοσχέδιο καθορίζει το πλαίσιο για την επι-

τυχή λειτουργία εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στη
χώρα µας. Οι φορείς αυτοί είναι ευρέως γνωστοί ως Ε-
θνικές ή Δηµόσιες αναπτυξιακές τράπεζες σε διεθνές ε-
πίπεδο (National Promotional Banks). Η σηµασία των ανα-
πτυξιακών τραπεζών τονίζεται µεταξύ άλλων στην από
22.7.2015 COM (2015) 361 ανακοίνωση της Επιτροπής
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τη
στήριξη του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και
σύµφωνα µε την οποία οι αναπτυξιακές τράπεζες δια-
δραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, λειτουργώντας ως κατα-
λύτες της µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης. Σηµειώνε-
ται ότι το 2016 υπήρχαν περίπου 520 εθνικές αναπτυξια-
κές τράπεζες παγκοσµίως µεταξύ των οποίων 49 στην
Ευρώπη.
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει ως κύριο σκοπό

την υποστήριξη των αναγκαίων µετασχηµατισµών του
παραγωγικού συστήµατος µε στόχο την προώθηση της
δίκαιης, βιώσιµης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονο-
µίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η Ελληνική Α-
ναπτυξιακή Τράπεζα θα προσανατολίζεται στη µεγιστο-
ποίηση της δηµόσιας αξίας (public value), δηλαδή της α-
ξίας που δηµιουργεί ένας οργανισµός για το κοινωνικό
σύνολο. Η επιλογή των έργων που θα χρηµατοδοτού-
νται, θα λαµβάνει υπόψη, εκτός των χρηµατοοικονοµι-
κών αποδόσεων, τα αναπτυξιακά οφέλη και τις ευρύτε-
ρες θετικές εξωτερικότητες που τα έργα αυτά θα παρά-
γουν. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στοχεύει ιδίως:



• Στην ανάπτυξη των κατάλληλων χρηµατοδοτικών ερ-
γαλείων για τη στήριξη των κλάδων αιχµής της ελληνι-
κής οικονοµίας σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της Ανα-
πτυξιακής Στρατηγικής. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα έχει τη δυνατότητα να µετεξελιχθεί σε ένα ουσιαστι-
κό εργαλείο για την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής µε
δυνατότητα χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονο-
µίας και αναπτυσσόµενων νεοφυών, εξαγωγικών και µε-
ταποιητικών επιχειρήσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας
και ειδικότερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Στο
πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα µπο-
ρεί να συµβάλει, µεταξύ άλλων, στην αναχρηµατοδότη-
ση και επανεκκίνηση εταιριών που παρουσιάζουν ισχυ-
ρές προοπτικές ανάκαµψης.

• Στη χρηµατοδότηση και υποστήριξη των αναπτυξια-
κών σχεδιασµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σηµειώνε-
ται επίσης ότι µε την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξια-
κής Τράπεζας, προβλέπεται η υποστήριξη, για πρώτη φο-
ρά στη χώρα, του θεσµού της Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονοµίας.

• Στην ανάληψη ενεργού και πολυεπίπεδου ρόλου σχε-
τικά µε την υποστήριξη των αναπτυξιακών σχεδιασµών
του κράτους, των δηµόσιων φορέων και οργανισµών και
των επιχειρήσεων. Η Eλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα
συµβάλει στην εκπόνηση τοµεακών και κλαδικών µελε-
τών, όπως και στην ανάπτυξη και διάχυση τεχνογνωσίας
σε θέµατα οικονοµικού προγραµµατισµού και διαχείρι-
σης επενδυτικών έργων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς
σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση των επιχειρήσεων για τα
εργαλεία χρηµατοδότησης που θα διατίθενται (One Stop
Shop), καθώς και κόµβο στήριξης για την επιχειρηµατική
τους ανάπτυξη. Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχεδιασµό
της εταιρείας, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα ανα-
πτύξει ειδικότερα συµβουλευτική δράση σε θέµατα που
άπτονται της διοικητικής οργάνωσης, της ανάπτυξης ε-
πιχειρηµατικού σχεδίου, της κάλυψης αναγκών χρηµα-
τοδότησης, της διαχείρισης δικτύου διανοµής και της
διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού των ΜΜΕ. Η προώ-
θηση της συνεργασίας µεταξύ ΜΜΕ προς οικοδόµηση
οικονοµιών κλίµακας, συγκαταλέγεται επίσης στο εύρος
των υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα παρέχει η Ελλη-
νική Αναπτυξιακή Τράπεζα στο πλαίσιο της συµβουλευτι-
κής της δράσης. Ιδιαίτερα για τις πολύ µικρές επιχειρή-
σεις, στόχος είναι η άρση του αποκλεισµού που υφίστα-
νται από το τραπεζικό σύστηµα σε ό,τι αφορά την πρό-
σβασή τους σε χρηµατοδότηση και η σταδιακή επίτευξη
ικανοποιητικού επιπέδου λειτουργίας, ώστε να εξασφα-
λιστεί η βιωσιµότητα και αυτονοµία τους. Η ενίσχυση, ε-
ποµένως, των ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν τον κορµό της
ελληνικής οικονοµίας, µε ταυτόχρονη παροχή ρευστότη-
τας και τεχνογνωσίας σε επιχειρηµατικά θέµατα, αποτε-
λεί στρατηγική επιλογή.

• Στην εύρεση και αποδοτική διαχείριση των διαθέσι-
µων προς επένδυση πόρων και στο στρατηγικό και επιτε-
λικό έργο του συντονισµού των υφιστάµενων κρατικών
αναπτυξιακών φορέων για την καλύτερη διαχείριση, την
ενίσχυση και τον εµπλουτισµό των κεφαλαίων που τίθε-
νται στη διάθεση των επιχειρήσεων. Συνολικά, ο συντο-
νιστικός ρόλος της Εταιρείας αναµένεται να συµβάλει
στην άρση του διαχρονικού προβλήµατος πολυκερµατι-
σµού και αποσπασµατικής διαχείρισης των χρηµατοδοτι-
κών πόρων, µε στόχο την ποιοτική και ποσοτική βελτίω-

ση της διαχείρισής τους. Η Εταιρεία µέσα από τη σαφή
πρόβλεψη για συνεργασία µε τους υπόλοιπους φορείς
χρηµατοδότησης και δηµόσιας πολιτικής (π.χ. ΠΔΕ, Τα-
µείο Υποδοµών, Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας, Ταµείο
Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας, ΕΣΠΑ, κ.λπ.) και µε ε-
ρευνητικούς φορείς (π.χ. ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ, Πανεπιστηµιακά
Ιδρύµατα), θα λειτουργήσει για πρώτη φορά µέσα σε ένα
πλαίσιο αυξηµένων συνεργειών, χωρίς αντικρουόµενες
αλληλοεπικαλύψεις, µε ένα σαφές και λειτουργικό νοµο-
θετικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την ενίσχυση του παρα-
γωγικού ιστού της χώρας.

• Στην εκπροσώπηση της χώρας στις διεθνείς αγορές
και την ανάληψη ρόλου εθνικού συνοµιλητή µε τους διε-
θνείς χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, µε στόχο τη
σύναψη προγραµµατικών και άλλων συµφωνιών. 

3. Μετεξέλιξη της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προέλθει από µε-

τεξέλιξη του λειτουργούντος ως ανώνυµη εταιρία Εθνι-
κού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας & Ανάπτυξης (εφεξής:
«Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.») µε διεύρυνση του σκοπού και των δρα-
στηριοτήτων του και αναβάθµιση της λειτουργίας του,
µέσω της αναδιάρθρωσης και της ενίσχυσης των δοµών
του.
Η «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.», καθολικό διάδοχο σχήµα της «ΤΕ-

ΜΠΜΕ ΑΕ», συστάθηκε µε το νόµο 3912/2011 και αποτε-
λεί αναπτυξιακού χαρακτήρα θεσµό, συµπληρωµατικό
του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε σκοπό
την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυ-
ση των µεσαίων, µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων
στην Ελλάδα. Η «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» αποτελεί συνδετικό
κρίκο στον οικονοµικό κύκλο της χρηµατοδότησης µετα-
ξύ των ΜΜΕ και των τραπεζών, επωµιζόµενη κατηγορίες
επιχειρηµατικού κίνδυνου των ΜΜΕ τις οποίες αδυνατεί
για ποικίλους λόγους να αναλάβει το τραπεζικό σύστη-
µα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ευρύ φάσµα χρηµα-
τοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών µε τελικό απο-
δέκτη τις ΜΜΕ.
Με το παρόν νοµοσχέδιο η «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» µετατρέ-

πεται σε χρηµατοδοτικό οργανισµό, την Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα, µε σαφή αναπτυξιακή κατεύθυνση και
συµβουλευτικό ρόλο. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
δε θα δέχεται καταθέσεις και δε θα παρέχει απευθείας
δανεισµό. Εντός του αναθεωρηµένου πλαισίου λειτουρ-
γίας του νέου φορέα διατηρούνται οι υφιστάµενες δρα-
στηριότητες της «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» και εµπλουτίζονται µε
νέες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα
στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να αναπτύξει νέες
µορφές δράσης και νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία για την
επίτευξη του σκοπού της µε σεβασµό στο εθνικό νοµικό
πλαίσιο και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ακολουθώ-
ντας τις βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης µε
στόχο την αξιόπιστη, υπεύθυνη και διαφανή λειτουργία
της.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κρίθηκε σκόπι-

µο να τροποποιηθεί καταλλήλως το υφιστάµενο πλαίσιο
λειτουργίας της «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» µε στοχευµένες πα-
ρεµβάσεις που αφορούν κυρίως τη διεύρυνση του σκο-
πού της εταιρείας, την επωνυµία, την εποπτεία, την εται-
ρική διακυβέρνηση και θέµατα κανονισµού λειτουργίας
µε βάση βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Με δεδοµένο
ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα λειτουργεί σύµ-
φωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, η Γενι-
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κή Συνέλευση θα µπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του
Καταστατικού, µε εξαίρεση τα άρθρα όπου προβλέπο-
νται η επωνυµία, ο σκοπός, η διάρκεια και η πλειοψηφική
συµµετοχή του Δηµοσίου.

ΙΙ. Επί των κατ’ ιδίαν άρθρων

Άρθρο 1

Για τη διατήρηση της ενότητας της νοµοθεσίας επιλέ-
γεται να τροποποιηθούν υφιστάµενες διατάξεις του
ν. 3912/2011, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις του εξακολου-
θούν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε
τις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Με το άρθρο 1 τροποποι-
είται η παρ. 1 του πρώτου άρθρου του ν. 3912/2011 και ο-
ρίζεται ότι η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» θα απο-
τελεί µετεξέλιξη της «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.», της οποίας θα α-
ναµορφωθεί µε το παρόν νοµοσχέδιο το πλαίσιο λει-
τουργίας, τροποποιουµένου του ν. 3912/2011 «Σύσταση
Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης».
Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011, κατόπιν
τροποποίησης, προβλέπει τη λειτουργία της Εταιρίας α-
φενός µεν σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις περί α-
νώνυµων εταιριών, αφετέρου δε σύµφωνα µε τους κανό-
νες της ιδιωτικής οικονοµίας, γεγονός που τελεί σε άµε-
ση συνάρτηση µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 η
οποία προστίθεται στον ν. 3912/2011 περί µη υπαγωγής
της στο δηµόσιο τοµέα. Η συγκεκριµένη πρόβλεψη πα-
ρέχει τη δυνατότητα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα να λειτουργεί βάσει συνθηκών οικονοµικής αυτονο-
µίας, λειτουργικής ανεξαρτησίας και επιχειρησιακής α-
ποτελεσµατικότητας, µε σκοπό την ενίσχυση της µακρο-
πρόθεσµης προοπτικής της και την επαύξηση της οικο-
νοµικής της αξίας. Η λειτουργία της Αναπτυξιακής Τρά-
πεζας θα αξιολογείται µε κριτήρια οικονοµικής βιωσιµό-
τητας, όσο και ευρύτερης οικονοµικής, οικολογικής και
κοινωνικής αποτελεσµατικότητας. 
Προστίθεται επίσης στην παράγραφο 3 του άρθρου

πρώτο του ν. 3912/2011, µε την οποία τίθεται το πλαίσιο
του σκοπού της Εταιρείας. Η διάταξη αυτή θα εξειδικεύ-
εται µε το περί σκοπού άρθρο του Καταστατικού της Ε-
ταιρίας, µε το οποίο όµως δεν θα µπορούν να αναιρού-
νται οι βασικές αρχές που θέτει η εν λόγω διάταξη νό-
µου. Προστίθεται, ακόµη, παράγραφος 4 στο άρθρο πρώ-
το του ν. 3912/2011, που ορίζει ότι η Εταιρεία και οι άµε-
σες θυγατρικές της δεν ανήκουν στο Δηµόσιο ή ευρύτε-
ρο Δηµόσιο Τοµέα, ώστε να εξασφαλιστεί η διοικητική
ευελιξία και αποτελεσµατικότητα στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Η λειτουργία της Εταιρίας δεν θα βαρύνει
εξάλλου τον δηµόσιο προϋπολογισµό, αφού θα είναι αυ-
τοχρηµατοδοτούµενη. Τυχόν περιορισµοί που ισχύουν
για τις δηµόσιες επιχειρήσεις, π.χ. σε θέµατα στελέχω-
σης, θα περιόριζαν τους βαθµούς ελευθερίας και έγκαι-
ρης ανταπόκρισης της Εταιρίας στις χρηµατοδοτικές α-
παιτήσεις της αγοράς και κατ’ επέκταση, θα λειτουργού-
σαν σε βάρος της ποιότητας των παρεχόµενων απ’ αυτή
υπηρεσιών και της δυνατότητας αύξησης των εσόδων
της, προς όφελος του δηµοσίου ως µετόχου της. Εξυπα-
κούεται ότι η εξαίρεση αυτή δεν αφορά θέµατα των δη-
µοσίων συµβάσεων, όπου ισχύουν οι κανόνες του ενω-
σιακού δικαίου. Δεδοµένου ότι συχνά επέρχεται τροπο-
ποίηση των διατάξεων για τον ορισµό του δηµοσίου το-
µέα, το πρώτο εδάφιο της νέας παραγράφου 4 διασφαλί-

ζει ότι για να εφαρµόζονται οι νέες διατάξεις για την Ε-
ταιρία, θα πρέπει να υπάρχει σ’ αυτές ειδική ρητή πρό-
βλεψη. Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής του
ν. 3429/2005, η οποία έχει ήδη επέλθει µε την παρ. 2 του
άρθρου 240 του ν. 4072/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 24 το ν. 4441/2016, διατηρείται. Στην ίδια λογι-
κή της εξασφάλισης της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών στα πλαίσια των χρηµατοδοτικών απαιτήσε-
ων της αγοράς και κινείται και η εξαίρεση από το
ν. 4369/2016 για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελε-
χών Δηµόσιας Διοίκησης.
Τέλος µε την προσθήκη της παραγράφου 5 δίδεται ο ο-

ρισµός της έννοιας της «άµεσης θυγατρικής» της Ελλη-
νικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ανώνυµης Εταιρείας. Ως
τέτοια νοείται το νοµικό πρόσωπο που αυτή ιδρύει για
την επιδίωξη του καταστατικού της σκοπού ή αυτό στο
οποίο συµµετέχει και το οποίο επιδιώκει τους ανωτέρω
και παρεµφερείς µε αυτούς σκοπούς. Στην ανωτέρω έν-
νοια δεν περιλαµβάνονται οι επιχειρήσεις στις οποίες
συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα η Εταιρεία για επενδυτικούς
σκοπούς.

Άρθρο 2

Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται διατάξεις του Κατα-
στατικού της Εταιρίας. Οι παρεµβάσεις γίνονται στις δια-
τάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας, που ετέθη µε το
δεύτερο άρθρο του ν. 3912/2012. Με την παράγραφο 1
τροποποιείται η επωνυµία της Εταιρείας και µε τις παρα-
γράφους 2 και 4 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 4,
αντίστοιχα, του άρθρου 4 του Καταστατικού περί σκο-
πού, και τίθεται το πλαίσιο των διευρυµένων αρχών και
κανόνων λειτουργίας της Εταιρείας, έτσι ώστε ο σκοπός
της να καλύπτει το ευρύτερο νέο φάσµα δραστηριοτή-
των που καλείται αυτή να αναλάβει. Στο σκοπό της Εται-
ρείας περιλαµβάνονται όλες οι υφιστάµενες βασικές
δραστηριότητες της Ε.Τ.Ε.ΑΝ., οι οποίες διευρύνονται.
Πολλές εξ αυτών αναδιατυπώνονται διασταλτικά, αιρου-
µένων περιορισµών και καταργουµένων στενών ή ανα-
χρονιστικών προσεγγίσεων. 
Οι δραστηριότητες της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τρά-

πεζας κινούνται κυρίως γύρω από τους ακόλουθους θε-
µελιώδεις άξονες, οι οποίοι ενυπάρχουν στον πυρήνα
του νέου πλαισίου δράσης της όπως αυτοί προβλέπονται
από την παράγραφο 3 του άρθρου 1, ήτοι:
α) την στήριξη της επιχειρηµατικότητας, β) τη διευκό-

λυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρη-
µατοδότησης αντιµετωπίζοντας και καλύπτοντας δυ-
σλειτουργίες και ανεπάρκειες της αγοράς, µέσω, ενδει-
κτικώς του σχεδιασµού, της δηµιουργίας και της εφαρ-
µογής χρηµατοδοτικών µέσων για την βέλτιστη διοχέ-
τευση των εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων
προς επιχειρήσεις, γ) την προώθηση της καινοτοµίας, δ)
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσε-
ων, ε) την προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών και καινο-
τόµων έργων, στ) την προσέλκυση κεφαλαίων και την
προώθηση των επενδύσεων στη χώρα µε στόχο την οι-
κονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, ζ) τον σχεδιασµό, την
ανάπτυξη και υλοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων, η)
την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις
και στο Δηµόσιο Τοµέα, θ) την προώθηση της κοινωνικής
και αλληλέγγυας οικονοµίας και η) την ενίσχυση της α-
πασχόλησης.
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Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αποτελέσει: α)
τον κρατικό βραχίονα ενίσχυσης της χρηµατοδότησης
της καινοτοµίας, ενδεικτικώς µέσω νεοφυών επιχειρήσε-
ων, µε στόχο τη περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα σχε-
τικού «οικοσυστήµατος» που να στηρίζει τις καινοτόµες
επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια ωρίµανσής τους (από την
εκκίνηση, την αρχική ανάπτυξη, τη βιώσιµη ανάπτυξη και
µέχρι την ωρίµανση), β) το σηµείο επαφής µε τους Χρη-
µατοδοτικούς Οργανισµούς (ευρωπαϊκούς και λοιπούς)
για το σχεδιασµό, ανάπτυξη και υλοποίηση χρηµατοδοτι-
κών προϊόντων, γ) το βασικό φορέα µελέτης της αγοράς
και έρευνας του µακροοικονοµικού και µικροοικονοµικού
περιβάλλοντος της χώρας – και συνακόλουθα της επί-
δρασής του στον επιχειρηµατικό τοµέα – µε απώτερο
στόχο την αρωγή προς το Δηµόσιο ως προς τη χάραξη
της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και τη λήψη µέ-
τρων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, δ) το βασικό
φορέα δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών εργαλείων
προς βελτίωση της ρευστότητας στην πραγµατική οικο-
νοµία, ε) τον βασικό βραχίονα διάθεσης χρηµατοδοτικών
εργαλείων, ελληνικών και ευρωπαϊκών, όπως το ΕΣΠΑ
και στ) το φορέα προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων ως
πρόσθετου µέσου προώθησης των επενδύσεων και την
επιχειρηµατικότητας. 
Η χρηµατοδοτική διάσταση της δράσης της Εταιρείας

συνίσταται κυρίως σε : (α) σύναψη συµβάσεων χρηµατο-
δότησης µέσω παροχής δανείων και λοιπών πιστώσεων,
καθώς και µέσω παροχής εγγυήσεων και αντεγγυήσεων,
(β) επιχορηγήσεις και συνεπένδυση. Η διαχειριστική διά-
σταση συνίσταται σε : (α) διαχείριση µέσων χρηµατοοι-
κονοµικής τεχνικής, τα οποία οργανώνονται µέσω ταµεί-
ων χαρτοφυλακίου και οποιωνδήποτε άλλων χρηµατο-
δοτικών ευρωπαϊκών ή συγχρηµατοδοτούµενων προ-
γραµµάτων και (β) διαχείριση και υλοποίηση προγραµµά-
των που χρηµατοδοτούνται µε πόρους του Δηµοσίου και
ευρωπαϊκούς πόρους. Η συµβουλευτική διάσταση της
δράσης της Εταιρείας συνίσταται σε : (α) συµβουλευτική
υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις
και φορείς του Δηµοσίου, αναφορικά µε τον σχεδιασµό,
τη διαχείριση, τη διοίκηση καθώς και τη βέλτιστη αξιο-
ποίηση µεταξύ άλλων των διαθέσιµων πόρων, του αν-
θρώπινου δυναµικού, των µηχανισµών παραγωγής και
των τεχνικών εµπορικής προώθησης και (β) εκπόνηση
µελετών, ερευνών αγοράς και επιχειρηµατικών σχεδίων.
Η Εταιρεία θα αναπτύξει µηχανισµούς και µέσα που θα
διευκολύνουν την άµεση ή έµµεση παροχή συµβουλών
σε ΜΜΕ ως προς τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την
κλαδική στρατηγική, συγχωνεύσεις και εξαγορές και, εν
γένει, τη δηµιουργία και αξιοποίηση οικονοµιών κλίµα-
κος. Αρκετές από τις εν λόγω δραστηριότητες της Εται-
ρείας θα εκπληρώνονται µέσω θυγατρικών εταιρών και
εν γένει νοµικών προσώπων που η Εταιρεία θα δύναται
να ιδρύει ή στα οποία θα δύναται να συµµετέχει. Η δυνα-
τότητα αυτή ίδρυσης θυγατρικών επιτρέπει εκτός των
άλλων και την ίδρυση ενός δικτύου θυγατρικών εταιρει-
ών ανά περιφέρεια, ενδεχοµένως µε εκπροσώπηση και
τοπικών φορέων. 
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Καταστατικού

(που τροποποιείται µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του νο-
µοσχεδίου) απαριθµούνται ενδεικτικώς µορφές δράσης,
οι οποίες επέχουν θέση µέσων εκπλήρωσης του σκοπού.
Επί της ουσίας προσδιορίζουν το πεδίο δράσης της «Ελ-
ληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας», συνθέτοντας την ει-

κόνα ενός χρηµατοδοτικού, διαχειριστικού και συµβου-
λευτικού φορέα. Η Εταιρεία καλείται να αναπτύξει τα κα-
τάλληλα εκείνα µέσα, ώστε να έχουν πρόσβαση οι ΜΜΕ
όλων των κλάδων στη χρηµατοδότηση. 
Στο πλαίσιο πραγµατοποίησης των ως άνω δράσεων, η

Εταιρεία δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το τρα-
πεζικό σύστηµα και τους ιδιωτικούς φορείς, ιδίως ενόψει
και της ενωσιακής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού και
κρατικών ενισχύσεων. Δε θα αποτελεί, δηλαδή, πιστωτι-
κό ίδρυµα ανταγωνιστικό των υφισταµένων πιστωτικών
ιδρυµάτων, αλλά, τηρουµένων των κανόνων ανταγωνι-
σµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λειτουργεί συµπλη-
ρωµατικά προς τα υφιστάµενα ελληνικά πιστωτικά ιδρύ-
µατα, µε σκοπό την παροχή κεφαλαίων στην πραγµατική
οικονοµία. Καλείται, δηλαδή, να ενισχύσει τους θεσµούς
της αγοράς, καλύπτοντας αδυναµίες του υφιστάµενου
χρηµατοδοτικού συστήµατος ή καταστάσεις στην εθνική
οικονοµία που δεν ευνοούν τη διενέργεια επενδύσεων.
Ο προσδιορισµός και η συγκεκριµενοποίηση του τρόπου
και της µορφής υλοποίησης των στόχων, εναπόκειται ε-
ντέλει στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στο ο-
ποίο και ανατίθεται η εξειδίκευση και προσδιορισµός των
τοµέων και µορφών δράσεως της Εταιρίας, καθώς και τα
προϊόντα και εργαλεία δραστηριοποίησής της. 
Συµπερασµατικά, η Εταιρεία καλείται να αναλάβει

πρωτίστως επιτελικό ρόλο, σχεδιάζοντας παρεµβάσεις
για την ενίσχυση τόσο των ΜΜΕ, όσο και των εταιριών
υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης, οι ο-
ποίες θα υλοποιούνται ιδίως µέσω των τραπεζών και άλ-
λων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών και ταµείων. Υπ’
αυτήν την έννοια, θα έχει ρόλο ρυθµιστή της χρηµατο-
δοτικής ροής, δίχως να παρεµβαίνει στο επίπεδο του τε-
λικού αποδέκτη αυτής. 
Η διάταξη της παραγράφου 5 τέθηκε για τη διατήρηση

της αυτονοµίας και της χρηµατοπιστωτικής ευρωστίας
της εταιρείας, καθώς και για την εναρµόνιση του πλαισί-
ου λειτουργίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας µε τις αρχές
της εταιρικής διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τις οποίες
διαρκής επιδίωξη της εταιρείας πρέπει να είναι η ενίσχυ-
σης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της και η προά-
σπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος, καθώς και η
µεγιστοποίηση των κοινωνικών της αποδόσεων.
Με την παράγραφο 6 τροποποιείται το άρθρο 5 του

Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε η Εταιρία να είναι αο-
ρίστου χρόνου. 
Με την παράγραφο 7 τροποποιείται η παράγραφος 1

του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρίας και ορίζε-
ται ότι οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές και
δύνανται να µεταβιβάζονται µε απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης. Για να διασφαλισθεί όµως ο δηµόσιος χαρα-
κτήρας της Εταιρίας, το ποσοστό του Ελληνικού Δηµοσί-
ου στην Εταιρία δεν επιτρέπεται να κατέλθει του 50%
και µιας επιπλέον µετοχής επί του συνόλου των µετο-
χών. 
Προς αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς, εισήχθη η

παράγραφος 8, µε την οποία προβλέπεται ότι η τιµολο-
γιακή πολιτική και οι χρεώσεις της Εταιρείας θα είναι
σύµφωνες µε τους κανόνες της αγοράς κατά τη συνήθη
συναλλακτική πρακτική.
Με την παράγραφο 9 επέρχονται τροποποιήσεις στην

παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εται-
ρίας, αναφορικά µε τις αρµοδιότητες της Γενικής της Συ-
νέλευσης. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει τις αρ-
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µοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της νο-
µοθεσίας για τις ανώνυµες εταιρείες. Πέραν των θεµά-
των τα οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας
για τις ανώνυµες εταιρίες, υπάγονται στην αποκλειστική
αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, προβλέπεται η έ-
γκριση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου
της, του στρατηγικού σχεδίου της Εταιρείας και των ά-
µεσων θυγατρικών της, όπως ειδικότερα προβλέπεται
στον Κανονισµό Λειτουργίας της. 
Με την παράγραφο 11 τροποποιούνται η παράγραφος

1 του άρθρου 11 του Καταστατικού, που ετέθη µε το ν.
3912/2011, σε σχέση µε τη σύνθεση του Δ.Σ., την εκλο-
γή των µελών του, καθώς επίσης και τα απαιτούµενα ε-
χέγγυα αξιοπιστίας και προσόντα αυτών. Τονίζεται ειδι-
κώς ότι τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, ως σύνολο,
θα πρέπει να διαθέτουν το ευρύ φάσµα γνώσεων και ε-
µπειριών που απαιτούν ο σκοπός και το πεδίο δραστη-
ριοτήτων της Εταιρείας, όπως σε θέµατα σχεδιασµού και
άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, χρηµατοοικονοµικά,
τραπεζικά, επενδυτικά, διοίκησης επιχειρήσεων και δια-
χείρισης κεφαλαίων, προκειµένου να καθίσταται δυνατή
η χρηστή της διαχείριση και η άσκηση εποπτείας επί του
συνόλου των λειτουργιών της. Ρυθµίζεται, µεταξύ άλ-
λων, ότι τρία τουλάχιστον από τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά και δίδεται
ο ορισµός των εν λόγω ανεξάρτητων µελών. Προβλέπε-
ται, επίσης, ότι ο Κανονισµός Λειτουργίας διαλαµβάνει
θέµατα ανάδειξης και εκλογής των µελών του Διοικητι-
κού Συµβουλίου.
Με την παράγραφο 14 ορίζεται πως βάσει του άρθρου

18 του Καταστατικού της Εταιρίας, αυτή πλέον θα λύεται
µόνο µε διάταξη νόµου ή σε περίπτωση πτώχευσης σύµ-
φωνα µε τα όσα ορίζουν οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018. 
Χάριν της ασφάλειας των συναλλαγών, η παράγραφος

15 προσθέτει νέο άρθρο στο Καταστατικό της Εταιρίας,
το άρθρο 20, σύµφωνα µε το οποίο η τροποποίηση του
Καταστατικού θα γίνεται µε τις διατάξεις για τις ανώνυ-
µες εταιρίες µε εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 2, της
παραγραφου 1 του άρθρου 7 και του άρθρου 18 του Κα-
ταστατικού της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται διά-
ταξη νόµου. Τέλος, διευκρινίζεται ότι τυχόν τροποποιή-
σεις του σκοπού στο άρθρο 4 του Καταστατικού δεν εί-
ναι επιτρεπτές αν συγκρούονται µε το εκάστοτε ισχύον
ευρύτερο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας, όπως αυτό
ορίζεται σε γενικές γραµµές στην παρ. 3 του πρώτου άρ-
θρου του ν. 3912/2011. 

Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τους
Κανονισµούς της Εταιρείας. Όπως προκύπτει από τη µε-
ταβατική διάταξη της παραγραφου 3 του άρθρου 9, δια-
τηρείται σε ισχύ ο υφιστάµενος κανονισµός λειτουργίας
της «ΕΤΕΑΝ ΑΕ», ο οποίος πλέον θα εφαρµόζεται ως
Κανονισµός Λειτουργίας της «Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας». Ο εν λόγω Κανονισµός Λειτουργίας, όπως
και οι λοιποί κανονισµοί της Εταιρείας, θα δύναται να
τροποποιούνται πλέον µε απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου
της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ».
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 προσδιορίζεται εκ

νέου, µε ευρύτερο και πληρέστερο τρόπο, το αντικείµε-
νο του Κανονισµού Λειτουργίας της Εταιρείας. Οι νέες

διατάξεις αντικαθιστούν τις υφιστάµενες διατάξεις της
παραγραφου 2 του τέταρτου άρθρου του ν. 3912/2011.
Συγκεκριµένα στην παράγραφο 2Α ορίζεται το ελάχιστο
περιεχόµενο του Κανονισµού κατά το πρότυπο του και
προβλέπεται ότι ο Κανονισµός Λειτουργίας πρέπει να
διαλαµβάνει την οργανωτική δοµή (οργανόγραµµα) και
το σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης, την κατανοµή αρ-
µοδιοτήτων, τον εντοπισµό και αξιολόγηση κινδύνων,
τους κανόνες αποφυγής και επίλυσης συγκρούσεων και
τους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου. Επιπροσθέτως,
µε τον Κανονισµό Λειτουργίας ρυθµίζονται το ενιαίο
στρατηγικό σχέδιο της Εταιρίας και των θυγατρικών της,
καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο της κάθε θυγατρικής.
Στο συγκεκριµένο πλαίσιο καθορίζονται επίσης τα προ-
σόντα και ο τρόπος ανάδειξης των µελών Δ.Σ., οι αρµο-
διότητες των λειτουργικών µονάδων και των Επιτροπών
της Εταιρείας, καθώς και ο τρόπος και οι κανόνες λει-
τουργίας αυτών και οι θέσεις ευθύνης που προβλέπονται
σε αυτές. Ακολουθείται, επίσης, το πρότυπο της εταιρι-
κής διακυβέρνησης όπου ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύµβουλος είναι διαφορετικά πρόσωπα.
Τέλος, ο Κανονισµός Λειτουργίας περιγράφει τις ερ-

γασίες λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγγυήσε-
ων και πιστώσεων, ανάληψης διαχείρισης ταµείων χαρ-
τοφυλακίου – κεφαλαίου, καθώς επίσης και τις αρµοδιό-
τητες και σύνθεση των Επιτροπών Κινδύνου, Ελέγχου,
και της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητι-
κού, της Συµβουλευτικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών.
Στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε της παραγράφου

2Β απαριθµούνται, ενδεικτικώς, οι κύριες αρµοδιότητες
των βασικών Επιτροπών της Εταιρίας, της Συµβουλευτι-
κής Επιτροπής, της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων
Μελών, της Επιτροπής Κινδύνων, της Επιτροπής Ελέγ-
χου και της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητι-
κού και καθορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και το ελάχι-
στο υποχρεωτικό αντικείµενο των Επιτροπών αυτών. Και
ως προς τις τρεις τελευταίες επιτροπές, αναδεικνύεται ο
ρόλος του Διοικητικού Συµβουλίου και των µελών του
και η σύνδεσή του µε αυτές. Αποσκοπώντας στη βελτίω-
ση της ενηµέρωσης του Διοικητικού Συµβουλίου στο
πλαίσιο του ρόλου του, προβλέπεται η διαµόρφωση από
την Εταιρεία γραµµών αναφοράς των Επιτροπών στο Δι-
οικητικό Συµβούλιο. Προβλέπεται, συγκεκριµένα, ότι α-
πό τα τρία κατ’ ελάχιστον µέλη των Επιτροπών αυτών, έ-
να τουλάχιστον πρέπει να είναι µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου. Ειδικώς µάλιστα ως προς την Επιτροπή Κιν-
δύνων, την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Ανάδει-
ξης Υποψηφίων Μελών τα µέλη του Δ.Σ. που συµµετέ-
χουν σ’ αυτές θα είναι υποχρεωτικώς µη εκτελεστικά.
Επιπλέον, στην παράγραφο 2Γ προβλέπεται η θέσπιση

Κανονισµού Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρίας
που θα περιγράφει την πολιτική και πρακτική αποδοχών.
Στην παράγραφο 2Δ προβλέπεται η θέσπιση του Κανονι-
σµού Προµηθειών ενώ, στην παράγραφο 2Ε περιγράφε-
ται η θέσπιση του Κανονισµού Διαχείρισης Κινδύνων. Τέ-
λος, στην παράγραφο 2ΣΤ, ορίζεται ότι οι αρχές που τί-
θενται στον Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας ισχύ-
ουν κατ’ αρχήν και για τις θυγατρικές εταιρείες αυτής,
προσαρµοζόµενες ανάλογα µε τον σκοπό και την δρα-
στηριότητα καθεµίας εξ΄ αυτών. 
Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρ-

θρου τέταρτου του ν. 3912/2011 και απλοποιείται το πε-
ριεχόµενο της υφισταµένης διατάξεως. Ειδικότερα, η
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προκείµενη διάταξη διαλαµβάνει κανόνες επί εφαρµο-
γής διατάξεων ενωσιακής προέλευσης περί κρατικών ε-
νισχύσεων, καθώς και επί εγγυήσεων και χρηµατοδότη-
σης. 

Άρθρο 4 

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 ρυθµίζονται τα θέµατα
του προσωπικού της Εταιρείας. Σκοπός των νέων διατά-
ξεων είναι να καταστεί δυνατή η στελέχωση της Εταιρεί-
ας µε εξειδικευµένο προσωπικό, σύµφωνα µε τις αυξη-
µένες απαιτήσεις που υπαγορεύει ο νέος της ρόλος ως
εξελιγµένου φορέα πολλαπλών χρηµατοδοτικών και ε-
πενδυτικών λειτουργιών, καθώς και µε την ευελιξία που
επιβάλλει το πλέγµα των σύνθετων αναγκών της «Ελλη-
νικής Αναπτυξιακής Τράπεζας». 
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυ-

τού προβλέπουν ότι, ως προς τα θέµατα του προσωπικού
της, η Εταιρεία προσλαµβάνει προσωπικό µε συµβάσεις
ιδιωτικού δικαίου, εργασίας, έργου και έµµισθης εντολής
και εξαιρείται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου δεύτε-
ρου του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), των άρθρων δεύτερου και
τρίτου του ν. 3845/2010 (Α΄65), των άρθρων 1 έως 11
του ν. 3833/2010 (Α΄40), και του ν. 2190/1994 (Α΄28) κα-
θώς και η ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Δικαιολογητικός λόγος της εξαίρεσης της Εταιρείας από
τις ως άνω ρυθµίσεις είναι να καταστεί δυνατή η κάλυψη
των ιδιαίτερων αναγκών της «Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας» σε εξειδικευµένο προσωπικό. Πιο συγκεκρι-
µένα, η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων θα περιόριζε
την ευελιξία του φορέα κατά την στελέχωσή του, στε-
ρώντας του τη δυνατότητα απόκτησης ικανών και µε ε-
µπειρία επαγγελµατιών, δυσχεραίνοντας σε σηµαντικό
βαθµό την αποτελεσµατικότητά του στην επίτευξη του
σκοπού δηµοσίου συµφέροντος που του έχει ανατεθεί.
Στο πνεύµα αυτό, η διαδικασία επιλογής και τα κριτή-

ρια πρόσληψης του προσωπικού καθορίζονται στον Κα-
νονισµό Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας και
διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις συνταγµατικές αρχές
της ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της α-
µεροληψίας, χωρίς να εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
2190/1994. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται αφενός η
διαδικασία πρόσληψης µε διαφανείς διαδικασίες και βά-
σει αξιοκρατικών κριτηρίων, αφετέρου η απαραίτητη για
την εκπλήρωση των σκοπών του φορέα ευελιξία και απο-
τελεσµατικότητα. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για την Ε-
ταιρεία καθώς και για τις άµεσες θυγατρικές της.
Στην υποπαράγραφο 6 προβλέπεται η δυνατότητα µε-

ταφοράς προσωπικού µεταξύ της Εταιρίας και των θυγα-
τρικών της, καθώς και µεταξύ θυγατρικών της Εταιρίας,
τηρουµένων των όρων των οικείων συµβάσεων.
Η υποπαράγραφος 7 προβλέπει ότι το υφιστάµενο

προσωπικό της «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» εξακολουθεί να παρέ-
χει την εργασία του στην Εταιρία, σύµφωνα µε τους ό-
ρους των αντίστοιχων συµβάσεων εργασίας και του Κα-
νονισµού Προσωπικού και Αποδοχών.
Στην υποπαράγραφο 8 περιγράφονται οι όροι και δια-

δικασίες περί αποσπάσεων. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι
αποσπάσεις προσωπικού του Δηµόσιου ή ευρύτερου Δη-
µόσιου τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των ανεξάρτητων
αρχών, προς την Εταιρία είναι επιτρεπτή, µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά

περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση
των σχετικών διατάξεων περί κινητικότητας του
ν. 4440/2016, ύστερα από αίτηση του δηµοσίου υπαλλή-
λου, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο,
χωρίς να απαιτείται η γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλί-
ου του φορέα από τον οποίο αποσπάται. Η διάρκεια της
απόσπασης ορίζεται στα τρία κατ’ ανώτατο όριο έτη µε
δυνατότητα άπαξ ανανέωσης, σύµφωνα µε την προανα-
φερθείσα διαδικασία, για ίσο χρονικό διάστηµα. Το κό-
στος µισθοδοσίας βαρύνει την Εταιρία, ενώ το αποσπα-
σµένο προσωπικό στο σύνολο του δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το 15% του συνολικού προσωπικού της εταιρίας. 
Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι τοποθετούνται στην Ε-

ταιρεία ανεξαρτήτως της ιεραρχικής θέσης που κατείχαν
στην υπηρεσία τους. Στον υπάλληλο που αποσπάται
στην Εταιρεία δεν καταβάλλονται τυχόν ειδικά επιδόµα-
τα θέσεως που κατείχε στην υπηρεσία του. Καταβάλλο-
νται επίσης τυχόν επίδοµα θέσης ή άλλα ειδικά επιδόµα-
τα για την θέση που θα αναλάβει στην Εταιρεία, αναλό-
γως των καθηκόντων του, βάσει των ειδικών διατάξεων
του Κανονισµού Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρεί-
ας που θα αφορούν αποσπασµένους στην Εταιρεία υ-
παλλήλους. Οι διατάξεις αυτές για την απόσπαση, εφαρ-
µόζονται και για το προσωπικό που έχει ήδη αποσπασθεί
στην Εταιρεία από το Δηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα του
δηµόσιου ή ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα. Ειδικότερα θέ-
µατα του αποσπασµένου προσωπικού θα ρυθµίζονται α-
πό τον Κανονισµό Προσωπικού και Αποδοχών της Εται-
ρείας. Σχετικώς εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις
των άρθρων 3 και της παραγραφου 2 του Μέρους Α΄ του
παρόντος νοµοσχεδίου.

Άρθρο 5

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο έκτο του
ν. 3912/2011 και προβλέπεται ότι οι όροι και οι διαδικα-
σίες ανάθεσης µελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών,
παροχής υπηρεσιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων
και εξοπλισµού και συναφών εργασιών, αγορών ακινή-
των, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων
πραγµάτων και µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά πα-
ραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή ε-
µπράγµατου δικαιώµατος σε περιουσιακά στοιχεία της
Εταιρείας, ρυθµίζονται µε Κανονισµούς που εκδίδονται
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
Εφόσον οι σχετικές διαδικασίες εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σχετικά µε τις διαδι-
κασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, ή της Οδηγίας
2014/23/ΕΕ, σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παρα-
χώρησης, εφαρµόζονται ο ιδιατάξεις των νόµων
4412/2016 και 4413/2016. Για τις διαδικασίες προµηθει-
ών και υπηρεσιών µε αντικείµενο αξίας κάτω των ορίων
που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του
ν. 4412/2016 δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
116 επ. του ν. 4412/2016, αλλά ρυθµίζονται τα θέµατα
αυτά από τους ως άνω Κανονισµούς.
Η εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της εξαιρούνται

από κάθε διάταξη που εφαρµόζεται σε νοµικά πρόσωπα
που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρ-
νησης. Η εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της εξαιρού-
νται από την υποχρέωση µεταφοράς των ταµειακών
τους διαθεσίµων στο Κοινό Κεφάλαιο υπό τη διαχείριση
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της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και της παρ.
11 του άρθρου 15 του ν. 2496/1997 (Α΄ 38), όπως η πα-
ράγραφος11 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 81 του
ν. 4549/2018 (Α 105), και µπορεί να υπαχθούν σε αυτές
µόνο µε διάταξη νόµου που να αναφέρεται ρητά στην Ε-
ταιρεία και τις άµεσες θυγατρικές της.
Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της ενώ ρητά ε-

ξαιρούνται από το Δηµόσιο Τοµέα όπως εκάστοτε ορίζε-
ται και συνεπακόλουθα από το ν. 4270/2014, για ενίσχυ-
ση της διαφάνειας και της νοµιµότητας, θα υποβάλουν
στον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης: α) ετήσιο προ-
ϋπολογισµό και οποιασδήποτε προσαρµογή του κατά τη
διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) µηνιαία ανα-
φορά εκτέλεσης προϋπολογισµού και χρηµατοδότησης
(απολογιστικά), γ) µηνιαία µισθολογικά στοιχεία (απολο-
γιστικά). Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την α-
νάληψη υποχρεώσεων έναντι τρίτων θα περιλαµβάνεται
στον κανονισµό λειτουργίας της Εταιρείας.

Άρθρο 6

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Καταστατικού,
που είχε τεθεί µε το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011,
προβλεπόταν ήδη ότι η Εταιρεία µπορεί να ανοίγει Λο-
γαριασµούς Ταµειακής Διαχείρισης και Διαθέσιµων Κε-
φαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η διάταξη του άρ-
θρου 6 το νοµοσχεδίου προβλέπει πέραν τούτου και
προς αποφυγή παρερµηνειών ότι η Εταιρία δύναται να
τηρεί λογαριασµούς, εκτός από την Τράπεζα της Ελλά-
δος, και σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα τόσο για τα ί-
δια διαθέσιµά της, όσο και για τους εθνικούς, ευρωπαϊ-
κούς και διεθνείς πόρους που διαχειρίζεται, καθώς και
για εν γένει κεφάλαια που τίθενται στη διάθεσή της προς
εκπλήρωση του σκοπού της. Με την παράγραφο 2 του
άρθρου 6 θεσµοθετείται ειδικώς η αρχή της υποχρέωσης
τήρησης σε χωριστούς τραπεζικούς λογαριασµούς των
κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία, ανεξαρτήτως
πηγής προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή ως προς τις ως
άνω ειδικές κατηγορίες κεφαλαίων, δεν τίθεται µόνο
προς διαφοροποίηση από τα κεφάλαια της Εταιρίας (ίδια
ή ξένα), αλλά και ειδικώς για κάθε κατηγορία κεφαλαίων
που τίθενται στη διάθεση της Εταιρίας προς εξυπηρέτη-
ση ειδικών σκοπών. Προβλέπεται µάλιστα ειδικώς ότι οι
λογαριασµοί αυτοί κινούνται από την Εταιρία αποκλει-
στικώς προς εξυπηρέτηση του σκοπού σύστασης του κά-
θε λογαριασµού. Δεν επιτρέπεται δηλαδή η χρήση των
εν λόγω κεφαλαίων για άλλο σκοπό. Στην προαναφερ-
θείσα υποχρέωση δεν υπόκεινται τα ίδια κεφάλαια της
Εταιρείας ούτε τα ξένα κεφάλαια που χορηγούνται στην
Εταιρεία µε συµβάσεις πιστώσεως και δανείου από χρη-
µατοπιστωτικά ιδρύµατα. Συνέπεια της ρύθµισης της πα-
ραγράφου 2 είναι ο κανόνας που τίθεται µε την παρά-
γραφο 3, ότι οι λογαριασµοί της παραγράφου 2 δεν δύ-
νανται να κατασχεθούν από τυχόν δανειστές της Εται-
ρίας για απαιτήσεις τους κατά της Εταιρίας, καθώς και ό-
τι, σε περίπτωση εκκαθάρισης για οποιονδήποτε λόγο
της Εταιρίας, το περιεχόµενο των λογαριασµών αυτών
δεν αποτελεί µέρος της προς διανοµή εταιρικής περιου-
σίας.

Άρθρο 7

Το άρθρο 7 αναφέρεται σε ζητήµατα χρηµατοοικονοµι-
κής εποπτείας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Α.Ε.. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία θα εξακολουθεί να λει-
τουργεί, όπως και η «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.», ως χρηµατοδοτικό
ίδρυµα ειδικού σκοπού, για τις σχετικές δραστηριότητες
του οποίου δεν απαιτείται άδεια ή τήρηση άλλης διαδικα-
σίας πέραν των προβλεπόµενων διά του παρόντος. Δε
θα µετεξελιχθεί δηλαδή σε πιστωτικό ίδρυµα κατά την
έννοια του ν. 4261/2014, οπότε και θα έπρεπε να εφαρ-
µοσθούν η παρ. 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 3 του
ν. 4261/2014, που παραπέµπει, για τον ορισµό του πι-
στωτικού ιδρύµατος στην περίπτωση 1 της παρ. 1 του
άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013. Και ευ-
λόγως, αφού δεν θα δέχεται καταθέσεις από το κοινό.
Δεν απαιτούνται, εποµένως, και αυξηµένες υποχρεώ-
σεις οργάνωσης, που συνδέονται µε αυξηµένο κόστος
λειτουργίας. Δεδοµένου ότι η Εταιρεία δε θα αποτελεί
πιστωτικό ίδρυµα, υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία, σε εθνι-
κό επίπεδο, ως προς τη διαµόρφωση των κανόνων λει-
τουργίας της. 
Στον ιδρυτικό νόµο της «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» (ν. 3912/2011)

προβλέπεται ειδικώς η δυνατότητα λειτουργίας της ως
χρηµατοδοτικού ιδρύµατος, καθορίζοντας ειδικό καθε-
στώς εποπτείας της από την Τράπεζα της Ελλάδος
(ν. 3066/2002 και ΠΔ/ΤΕ 2540/2004). Συγκεκριµένα, µε
τον ν. 3066/2002, όπως ισχύει, συστήθηκε το «Ταµείο
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΑΕ. (ΤΕΜΠΜΕ)» µε σκοπό την παροχή εγγυήσεων υπέρ
µικρών και πολύ µικρών επιχειρηµατικών µονάδων για
την κάλυψη µέρους των δανειακών τους υποχρεώσεων
έναντι πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και
καθορίστηκε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα ασκεί επο-
πτεία στο ΤΕΜΠΜΕ όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρ-
κεια, τη ρευστότητα, το ύψος και το είδος των τοποθετή-
σεών του. Με το ν. 3912/2011 η «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» υποκατέ-
στησε σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του το
«ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ» και εξ αυτού του λόγου διατηρήθηκε σε
ισχύ η ΠΔ/ΤΕ 2540/2004 για θέµατα που εµπίπτουν στην
εποπτική της αρµοδιότητα σε σχέση µε τη λειτουργία
της «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» ως χρηµατοδοτικού ιδρύµατος. 
Με τις νέες διατάξεις καθίσταται σαφές ότι η διαχείρι-

ση από την Εταιρεία των κεφαλαίων που προέρχονται α-
πό εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους, τα οποία
τηρούνται επ’ ονόµατι της Εταιρίας σε χωριστούς λογα-
ριασµούς και διατίθενται από αυτή για την επίτευξη των
συγκεκριµένων σκοπών του κάθε λογαριασµού, όπως ο-
ρίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 6, δεν συνιστά χρηµα-
τοδοτική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται άδεια
της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν τίθεται, εποµένως, ως
προς τη χρήση των κεφαλαίων αυτών, θέµα εφαρµογής
κανόνων εποπτείας (κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότη-
τας) ανάλογων µε εκείνους που ισχύουν για τα πιστωτι-
κά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα κατά τη διαχείριση από
την Εταιρία των κεφαλαίων αυτών. Οµοίως, ζήτηµα ε-
φαρµογής των εν λόγω κανόνων εποπτείας δεν ανακύ-
πτει ούτε ως προς την κατάρτιση χρηµατοδοτικών συµ-
βάσεων της Εταιρείας µε πιστωτικά ιδρύµατα και τις συ-
ναλλαγές επί οµολόγων ή επί οποιουδήποτε επενδυτι-
κού ή χρηµατοπιστωτικού µέσου προς αξιοποίηση και
διαχείριση των ρευστών διαθεσίµων της Εταιρείας.

7



Για να δραστηριοποιηθεί η Εταιρεία κατ’ επάγγελµα
ως χρηµατοδοτικό ίδρυµα ειδικού σκοπού µε χρήση ι-
δίων κεφαλαίων, κατά τα ανωτέρω, πρέπει, κατά την πα-
ράγραφο 2, να ανακοινώσει την πρόθεσή της στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος τουλάχιστον έναν (1) µήνα νωρίτερα.
Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τη χρήση των κεφα-
λαίων της παραγράφου 2 του άρθρου 6, που διαχειρίζε-
ται η Εταιρεία, αφού αυτά δεν αποτελούν µέρος των ι-
δίων κεφαλαίων της. 
Συναφώς, ορίζεται στην παράγραφο 3 ότι τα κεφάλαια

που διαχειρίζεται η Εταιρία σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 6 δεν αποτελούν αντικείµενο της ρυθµιστι-
κής κανονιστικής αρµοδιότητας που έχει και της επο-
πτείας που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος στην Εταιρεία,
η οποία αφορά, αποκλειστικώς, ζητήµατα παροχής χρη-
µατοδότησης, µέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων, από την
Εταιρία µε χρήση ιδίων κεφαλαίων. Στην ίδια παράγραφο
3 εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο
της παραπάνω αρµοδιότητάς της, να δύναται να θέτει
κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σχε-
τικoύς µε την παροχή χρηµατοδότησης µέσω πιστώσεων
ή εγγυήσεων µε χρήση ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.
Περιορισµός τίθεται ως προς το ύψος του συντελεστή
φερεγγυότητας, που δεν µπορεί να ορίζεται άνω του
12%. Ορίζεται επίσης ότι επί θεµάτων εσωτερικού ελέγ-
χου και διαχείρισης κινδύνου η αρµοδιότητα της Τράπε-
ζας της Ελλάδος περιορίζεται στην έκδοση και αποστο-
λή κατευθυντήριων συµβουλευτικών οδηγιών προς την
Εταιρεία, χωρίς να υφίσταται αρµοδιότητα ρύθµισης µε
κανονιστικές αποφάσεις τέτοιων ζητηµάτων. 

Άρθρο 8

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούν το άρ-
θρου 28 του ν. 2843/2000, µε το οποίο συνεστήθη η ανώ-
νυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο Ανάπτυξης Νέας
Οικονοµίας Α.Ε.» και η οποία αποτελεί πλέον θυγατρική
εταιρεία της «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.». Συνεπεία των τροποποιή-
σεων του ν. 3912/2011 και του νέου πλαισίου λειτουρ-
γίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας µε τις διατά-
ξεις αυτές εναρµονίζεται το καθεστώς της θυγατρικής ε-
ταιρείας µε αυτό της µητρικής. 

Άρθρο 9

Το συγκεκριµένο άρθρο περιλαµβάνει µεταβατικές και
καταργούµενες διατάξεις του ν. 3912/2011. 
Με την παράγραφο 1 καταργούνται διατάξεις που α-

ντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου ως
ανωτέρω (εποπτεία, άνοιγµα λογαριασµών, Κανονισµός
Λειτουργίας) και η παράγραφος 2 αναφέρει τις διατάξεις
για την τροποποίηση των οποίων απαιτείται διάταξη νό-
µου. 
Επιπλέον, στην παράγραφο 3 καθίσταται σαφές ότι ο

Κανονισµός Λειτουργίας της «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.», που κα-
ταρτίσθηκε σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου
του ν. 3912/2011, εφαρµόζεται, στην ισχύουσα µορφή
του, ως Κανονισµός Λειτουργίας της Εταιρείας και δύνα-
ται να τροποποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης της Εταιρείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητι-
κού της Συµβουλίου. Αυτό ισχύει και για τον Κανονισµό
Προσωπικού και Αποδοχών και τους λοιπούς Κανονι-
σµούς της Εταιρείας.

Η παράγραφος 4 προβλέπει ότι οι διατάξεις του άρ-
θρου έκτου του ν. 3912/2011, όπως τροποποιείται µε την
παρ. 1 του άρθρου 5 του Μέρους Α΄ του παρόντος νοµο-
σχεδίου, δεν εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις στις οποί-
ες συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα η Εταιρεία για επενδυτι-
κούς σκοπούς. Και τούτο ενόψει του ότι αυτές κινούνται
εκτός του ελέγχου του Δηµοσίου. Διευκρινίζεται, πά-
ντως, για ασφάλεια δικαίου, ότι οι επιχειρήσεις αυτές
δεν περιλαµβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έν-
νοια των διατάξεων του ν. 4270/2014 και απαλλάσσονται
από κάθε υποχρέωση απορρέουσα από τις διατάξεις του
νόµου αυτού, καθώς και ότι σε αυτές δεν εφαρµόζονται
ούτε οι διατάξεις του άρθρου πέµπτου του ν. 3912/2011,
µε εξαίρεση τις παραγράφους 3 και 4. 
Η παράγραφος 5 ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τις απο-

δοχές του ήδη απασχολούµενου στην Εταιρεία προσω-
πικού, ώστε να µην υπάρξει αµφιβολία ως προς το κατα-
βαλλόµενο ύψος αυτών µέχρι την έγκριση του Κανονι-
σµού Προσωπικού και Αποδοχών.
Η παράγραφος 6 αποτελεί πρόβλεψη ενίσχυσης της Ε-

ταιρείας και των θυγατρικών της για την αποτελεσµατική
ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του νέου θεσµικού
πλαισίου τους. 
Η παράγραφος 9 αποτελεί επίσης πρόβλεψη για την α-

ποτελεσµατική ανταπόκρισή της εταιρείας και των θυγα-
τρικών της στις απαιτήσεις του νέου θεσµικού τους πλαι-
σίου.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ – ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία, που έχει πλέον ε-
πιτευχθεί η έξοδος της χώρας από το καθεστώς αυστη-
ρής δηµοσιονοµικής επιτροπείας στο οποίο βρισκόταν α-
πό το 2010, η χώρα κλείνει εκκρεµότητες που έρχονται
από το παρελθόν και αναβαθµίζει την περιφερειακή, ευ-
ρωπαϊκή και διεθνή θέση της. Κινητοποιείται η αναπτυ-
ξιακή δυναµική της, ενισχύονται οι µακροπρόθεσµες
προοπτικές της και θωρακίζεται έναντι µελλοντικών α-
πειλών και κινδύνων µέσω της διαµόρφωσης ενός νέου
παραγωγικού υποδείγµατος Δίκαιης και Βιώσιµης Ανά-
πτυξης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαµορφώνονται οι
συνθήκες που καθιστούν ορατό το στόχο η Ελλάδα να
καταστεί πραγµατικά θελκτικός προορισµός για επενδύ-
σεις τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό,
και ως εκ τούτου να αυξηθεί η απασχόληση και να οδη-
γηθούµε σε µια συνολικότερη ανάταξη της οικονοµίας.
Τα δηµόσια οικονοµικά βρίσκονται σε ισορροπία και η οι-
κονοµία ανακάµπτει µε ενισχυόµενους ρυθµούς, ανα-
κτώντας την εµπιστοσύνη των αγορών και των επενδυ-
τών. Στην κατεύθυνση αυτή, κεντρικό ρόλο µπορούν και
πρέπει να παίξουν οι µεγάλες και µε ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά επενδύσεις σε τοµείς της οικονοµίας µε σηµαντικό
αναπτυξιακό δυναµισµό, που προσδιορίζονται και στην
Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, η οποία προωθεί ταυτό-
χρονα τις τρεις διαστάσεις της ανάπτυξης (οικονοµική,
κοινωνική, περιβαλλοντική), σηµατοδοτώντας τη µετά-
βαση σε µια νέα, ολιστική προσέγγιση της αναπτυξιακής
πολιτικής και διαδικασίας, µε βασική έµφαση στην βιοµη-
χανική ανάπτυξη και την προσαρµογή στην προηγµένη
οικονοµία της γνώσης. Είναι όµως επιτακτική ανάγκη να
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εκσυγχρονιστεί το συναφές θεσµικό πλαίσιο για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και να προσαρ-
µοστεί στα νέα δεδοµένα, καθώς είχε αναπτυχθεί µέσα
στις συνθήκες της κρίσης χωρίς ωστόσο να αποδώσει
µέχρι στιγµής ικανοποιητικούς καρπούς. Για να επιτευ-
χθεί αυτό, αλλάζει συνολικά το υφιστάµενο θεσµικό
πλαίσιο. Οι ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου κινούνται συγ-
χρόνως σε δύο άξονες. Πρώτον, το θεσµικό πλαίσιο κα-
θίσταται πιο ελκυστικό και αποτελεσµατικό για τους ε-
πενδυτές, προσφέροντας ένα µεγάλο εύρος ωφεληµά-
των και αποκτά συγκεκριµένη στόχευση προκειµένου να
προσελκύσει στρατηγικές επενδύσεις σε όλους τους
κλάδους της οικονοµίας. Δεύτερον, κατοχυρώνεται µια
ασφαλής, διαφανής, αλλά και ταχεία διαδικασία για τους
επενδυτές, θωρακίζεται το δηµόσιο συµφέρον, καθώς το
νέο θεσµικό πλαίσιο εγγυάται τη µεγαλύτερη δυνατή
διάχυση των ωφελειών από την υλοποίηση των επενδύ-
σεων.

ΟΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙ-
ΟΥ

Από τη µέχρι τώρα εφαρµογή του ν. 3894/2010 διαπι-
στώνονται αστοχίες, που οδηγούν στην αναγκαιότητα α-
ναδιαµόρφωσης του θεσµικού πλαισίου που διέπει τις
στρατηγικές επενδύσεις. Η πλέον εµφανής είναι ότι ο
νόµος αυτός, παρά τις τροποποιήσεις του, δεν κατέστη
ποτέ αποτελεσµατικός µε όρους προσέλκυσης επενδύ-
σεων, χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζεται και η δύσκολη
οικονοµική συγκυρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα οκτώ
χρόνια εφαρµογής του έχουν υπαχθεί µόλις 15 επενδυ-
τικά σχέδια, χωρίς να έχει υλοποιηθεί έως σήµερα κανέ-
να από αυτά. 
Γενικότερα, από την αποτίµηση των αποτελεσµάτων ε-

φαρµογής του νόµου προκύπτουν ορισµένα επίσης κρί-
σιµα στοιχεία. Στην πράξη, ο ν. 3894/2010 απευθύνθηκε
κυρίως σε επενδυτικά σχέδια µε αντικείµενο Tουρισµό
και real estate, Eµπόριο (mall) και Ενέργεια, δηλαδή σε έ-
να πολύ περιορισµένο εύρος τοµέων της οικονοµίας. Ε-
πιπλέον, ο νόµος δεν κατέστη ελκυστικός καθότι η αορι-
στία και η ασάφεια που τον διέπει συνεπαγόταν περιορι-
σµένη θεσµική γνώση και ασφάλεια τόσο για τους υπο-
ψήφιους επενδυτές όσο και για τη διοίκηση.
Οι κυριότερες αστοχίες, ωστόσο, αφορούν τις διαδικα-

σίες αξιολόγησης και υπαγωγής των στρατηγικών επεν-
δύσεων. Τα κριτήρια υπαγωγής και η προβλεπόµενη δια-
δικασία αξιολόγησης και υπαγωγής των επενδυτικών
προτάσεων επιτρέπουν το χαρακτηρισµό επενδύσεων
ως στρατηγικών χωρίς να διασφαλίζεται η προστασία
του δηµοσίου συµφέροντος και ότι δεν θα έχουν πρό-
σβαση στα παρεχόµενα ωφελήµατα αδιακρίτως αξιόπι-
στοι και λιγότερο αξιόπιστοι επενδυτές. Αυτό οφείλεται
και στο γεγονός ότι η υφιστάµενη διαδικασία αξιολόγη-
σης των επενδυτικών προτάσεων επιτρέπει την υποβολή
επιχειρηµατικών σχεδίων ανώριµων και ενίοτε προβλη-
µατικών, καθώς δεν είχαν επαρκώς εξειδικευθεί τα κρι-
τήρια αξιολόγησης, ούτε υπήρχαν τα κατάλληλα υπο-
δείγµατα βάσει των οποίων θα γινόταν η αξιολόγηση α-
πό τον αρµόδιο φορέα µε επακόλουθη συνέπεια την κα-
θυστέρηση ή ακόµα και την αδυναµία υπαγωγής τους λό-
γω ελλείψεων του επενδυτικού φακέλου αλλά και αδυ-
ναµιών της ίδιας της πρότασης. 

Επιπλέον, η υφιστάµενη διαδικασία δεν περιλαµβάνει
καµία πρόβλεψη ενηµέρωσης και διαβούλευσης µε τις
τοπικές κοινωνίες και τους λοιπούς εµπλεκόµενους φο-
ρείς πριν από την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων (και
µάλιστα τόσο µεγάλης βαρύτητας) στο νόµο των Στρα-
τηγικών Επενδύσεων µε συνέπεια όχι µόνο να δηµιουρ-
γούνται στη συνέχεια ζητήµατα που προκαλούν σηµαντι-
κές καθυστερήσεις στη διαδικασία υλοποίησης (αντιδρά-
σεις της τοπικής κοινωνίας, ζητήµατα οικολογικής επιβά-
ρυνσης κ.ο.κ.) αλλά και να µη διαχέονται τα ωφελήµατα
των µεγάλων αυτών επενδύσεων στο µεγαλύτερο δυνα-
τό κοινωνικό εύρος.
Οι αστοχίες, τέλος, αφορούν και τη διαδικασία υλοποί-

ησης των επενδύσεων που υπάγονται στον νόµο, καθώς
δεν υπήρχε καµία πρόβλεψη για την ύπαρξη συγκεκριµέ-
νου χρονοδιαγράµµατος για την υλοποίηση της επένδυ-
σης, δεσµευτικού τόσο για τη Διοίκηση όσο και για τον
επενδυτή. Μετά τον χαρακτηρισµό µιας επένδυσης ως
Στρατηγικής δεν υπήρχε κανένας έλεγχος ότι η επένδυ-
ση αυτή θα υλοποιούνταν σύµφωνα µε την εγκριτική α-
πόφαση. Έτσι, υπάρχουν στάσιµες επενδυτικές προτά-
σεις, οι οποίες έχουν ήδη χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές
και νέµονται την υπεραξία αυτή χωρίς να έχουν προβεί
σε καµία ενέργεια υλοποίησης, καθώς δεν προβλέπεται
διαδικασία ελέγχου της πορείας της επένδυσης µετά
την απόφαση υπαγωγής, ούτε διαδικασία επιβολής κυ-
ρώσεων σε περιπτώσεις αδράνειας εκ µέρους του επεν-
δυτή. Από την άλλη, οι προβλεπόµενες προθεσµίες για
τις απαιτούµενες ενέργειες της Διοίκησης είναι µη ρεα-
λιστικές και ασαφείς, µε αποτέλεσµα ένα από τα βασικά
κίνητρα για τους επενδυτές, που είναι η ταχεία αδειοδό-
τηση, να παραµένει κενό γράµµα.

ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ

Για την αντιµετώπιση των αστοχιών του προηγούµε-
νου θεσµικού πλαισίου, αλλά και για την προσαρµογή
του στις νέες συνθήκες και αναγκαιότητες της εθνικής
οικονοµίας στην µετά το Μνηµόνιο εποχή, µε το προτει-
νόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται σειρά καινοτοµιών που
θα συντείνουν στην προσέλκυση µεγάλων επενδύσεων
σε όλους τους στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας, µε
ασφάλεια δικαίου, ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα,
για τους επενδυτές, τη διοίκηση και την κοινωνία. Οι
προτεινόµενες ρυθµίσεις έχουν πολύ πιο ευρύ αναπτυ-
ξιακό χαρακτήρα, καθώς απευθύνονται σε περισσότε-
ρους κλάδους, δίνοντας βαρύτητα µε συγκεκριµένα ενι-
σχυµένα κίνητρα στη βιοµηχανία, στην Έρευνα και Ανά-
πτυξη κ.λπ.. 
Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

(ΔΕΣΕ) αποφασίζει για την υπαγωγή ή µη στις διατάξεις
του παρόντος µέρους Β του εκάστοτε επενδυτικού σχε-
δίου και το εντάσσει σε µία από τις κατηγορίες Στρατηγι-
κών Επενδύσεων. Οι στρατηγικές επενδύσεις κατηγο-
ριοποιούνται ανάλογα µε τα παρεχόµενα σε αυτές κίνη-
τρα ενίσχυσης, τα οποία είναι πλέον πολύ πιο ισχυρά και
ποικίλα. Τα κίνητρα που προσφέρονται στο νέο πλαίσιο
είναι τα εξής : 
Α . ΕΣΧΑΣΕ 
Β. Ταχεία αδειοδότηση.
Γ. Σταθερό φορολογικό καθεστώς για όλους.
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Δ. Κλιµακούµενα φορολογικά κίνητρα, όπως φορολο-
γική απαλλαγή (για συγκεκριµένες κατηγορίες επενδύ-
σεων πάνω από τα όρια του Αναπτυξιακού Νόµου) ή ό-
πως η επιταχυνόµενη απόσβεση.
Ε. Επιδότηση µισθολογικού κόστους και ενισχύσεις

για έργα Έρευνας & Ανάπτυξης.
ΣΤ. Ευνοϊκή φορολογία για στελέχη επιχειρήσεων.
Ζ. Εναλλακτικές µορφές επίλυσης διαφορών (Διαιτη-

σία).
Σε δεύτερο χρονικό στάδιο, µετά δηλαδή την καταρ-

χήν έγκριση του επενδυτικού σχεδίου από τη Διυπουργι-
κή Επιτροπή, µε την κατ’ εξουσιοδότηση Υπουργική Από-
φαση της παράγραφο 1 του άρθρου 20 απονέµονται και
εξειδικεύονται τα επιµέρους χορηγούµενα κίνητρα στο
υπό κρίση επενδυτικό σχέδιο και περιγράφονται όλες οι
απαραίτητες προϋποθέσεις που υπαγορεύει το ευρωπαϊ-
κό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και οι διατυ-
πώσεις που πρέπει να τηρήσει ο επενδυτής προκειµένου
να λάβει τα χορηγούµενα κίνητρα (επιλέξιµες επιχορη-
γούµενες δαπάνες, περίοδος πραγµατοποίησής τους, έ-
νταση ενίσχυσης, απαιτούµενα δικαιολογητικά κ.ο.κ.),
σε συµφωνία µε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο περί
κρατικών ενισχύσεων.
Το νέο θεσµικό πλαίσιο που αφορά στη διαδικασία α-

ξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων διαπνέεται α-
πό µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, καθώς τα κριτήρια υ-
παγωγής και τα απαιτούµενα στοιχεία του φακέλου που
συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής είναι προσδιορισµένα
µε µεγάλη σαφήνεια, µε αποτέλεσµα ο φορέας της ε-
πένδυσης να είναι σε θέση να καταθέτει ώριµες και ε-
παρκώς τεκµηριωµένες επενδυτικές προτάσεις. Η νέα
διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων εί-
ναι σαφώς βελτιωµένη και από την πλευρά της διασφάλι-
σης του δηµοσίου συµφέροντος, καθώς η αξιολόγηση
της εκάστοτε επενδυτικής πρότασης διενεργείται από
το Enterprise Greece επί τη βάσει συγκεκριµένων ποιοτι-
κών φίλτρων και αναλυτικών υποδειγµάτων αξιολόγη-
σης. 
Θεσπίζεται διαδικασία οργανωµένης ψηφιακής δια-

βούλευσης, ώστε να µπορούν να εκφράζουν την άποψή
τους όλοι οι έχοντες έννοµο συµφέρον σχετικά µε την
υλοποίηση τέτοιας µεγάλης βαρύτητας επενδύσεων, ό-
πως ιδίως οι τοπικές κοινωνίες και οι αντιπρόσωποί τους,
η κοινωνία των πολιτών κ.ο.κ..
Συγκροτούνται όργανα για την επιτάχυνση της αδειο-

δοτικής διαδικασίας των στρατηγικών επενδύσεων, ό-
πως η Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων
σε επίπεδο Γενικών Γραµµατέων αλλά και ένα δίκτυο
προϊσταµένων σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης των συ-
ναρµόδιων Υπουργείων, ώστε να συντονίζεται καλύτε-
ρα, να επιταχύνεται και να παρακολουθείται στενότερα η
οµαλή πορεία της διαδικασίας αδειοδότησης, προς όφε-
λος τόσο των επενδυτών όσο και της διοίκησης. 
Εισάγεται η από κοινού κατάρτιση ενός Μνηµονίου Συ-

νεργασίας µεταξύ της διοίκησης και του φορέα της εκά-
στοτε επένδυσης, το οποίο θα περιλαµβάνει δεσµευτικό
χρονοδιάγραµµα αδειοδότησης και υλοποίησης της ε-
πένδυσης προς όφελος του επενδυτή και του δηµόσιου
συµφέροντος, καθώς και τις προβλεπόµενες αντισταθµι-
στικές ωφέλειες, οι οποίες εξασφαλίζουν την κοινωνική
διάχυση των ωφεληµάτων από τις στρατηγικές επενδύ-
σεις.

Θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου της πορείας υλοποίη-
σης της επένδυσης, µε την ανάθεση σχετικών αρµοδιο-
τήτων σε ανεξάρτητους ελεγκτές (σε τεχνικό και χρηµα-
τοοικονοµικό επίπεδο), παράλληλα προς τους τακτικούς
ελέγχους που θα διενεργούνται από τα αρµόδια όργανα
της Διοίκησης.
Εισάγονται νέες προβλέψεις που δίνουν τη δυνατότη-

τα να υλοποιούνται ιδιωτικές επενδύσεις σε ακίνητα του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που δεν υπάγονται στην αρ-
µοδιότητα του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς επίσης εισάγεται προστά-
διο «ωρίµανσης» τέτοιων ακινήτων, προς επενδυτική α-
ξιοποίηση, µε τη συνδροµή του Enterprise Greece. 

Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Άρθρο 10
Ορισµός, κριτήρια και κατηγορίες 

Στρατηγικών Επενδύσεων

Στο άρθρο 10 του νοµοσχεδίου καταγράφεται ο ορι-
σµός, οι νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων κα-
θώς και τα κριτήρια χαρακτηρισµού τους. Ο ορισµός επα-
ναπροσδιορίζει την έννοια της «στρατηγικότητας» συν-
δέοντάς τη µε τις βασικές κατευθύνσεις της Εθνικής Α-
ναπτυξιακής Στρατηγικής (EAΣ) και δίνοντας έµφαση
στη στοχευµένη προσέλκυση επενδύσεων σε συγκεκρι-
µένους κλάδους που θα επιφέρουν σηµαντικά ποσοτικά
και ποιοτικά αποτελέσµατα για την εθνική ή και την τοπι-
κή οικονοµία. Βασικοί γνώµονες για τον προσδιορισµό
του στρατηγικού χαρακτήρα των επενδύσεων είναι η αύ-
ξηση της απασχόλησης, η συµβολή τους στην παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πο-
λιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας, καθώς και το εάν
παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως η εξωστρέφεια, η
καινοτοµία και ο καθολικός σχεδιασµός («σχεδιασµός
για όλους»), αλλά και η υψηλή προστιθέµενη αξία, ιδίως
σε τοµείς οικονοµικών δραστηριοτήτων που αφορούν
διεθνώς εµπορεύσιµα προϊόντα και υπηρεσίες.
Στην παράγραφο 2 προβλέπονται οι κατηγορίες στρα-

τηγικών επενδύσεων, οι οποίες πλέον διαµορφώνονται
ανάλογα µε τα παρεχόµενα σε αυτές κίνητρα ενίσχυσης,
τα οποία είναι σαφώς ενισχυµένα και περισσότερο ποικί-
λα συγκρινόµενα µε τα προβλεπόµενα στο προηγούµενο
νοµοθετικό πλαίσιο. Η κατηγοριοποίηση αυτή έγινε µε
γνώµονα την επιλογή του κατάλληλου µείγµατος κινή-
τρων για την προσέλκυση επενδύσεων σε συγκεκριµέ-
νους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, οι οποίοι πε-
ριγράφονται και προκρίνονται από την ΕΑΣ ως ιδιαίτερα
σηµαντικοί για την ανακατεύθυνση της ελληνικής οικο-
νοµίας προς µια δίκαιη, βιώσιµη και ολιστική αναπτυξια-
κή πορεία, µε έµφαση στην ανάδειξη και εκµετάλλευση
των συγκριτικών παραγωγικών µας πλεονεκτηµάτων.
Η πρώτη κατηγορία αφορά επενδύσεις άνω των εκατό

εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ, οι οποίες δηµιουρ-
γούν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέες ετήσιες µο-
νάδες εργασίας (ΕΜΕ), προάγοντας όπως και οι λοιπές
κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων την πλήρη και σε
ετήσια βάση απασχόληση. Οι επενδύσεις της κατηγο-
ρίας αυτής µπορούν κατόπιν σχετικού αιτήµατος να λά-
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βουν τα προβλεπόµενα κίνητρα ειδικής χωροθέτησης, το
κίνητρο της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελε-
στή της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και το κίνητρο της
επιτάχυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου
13, διαζευκτικά ή σωρευτικά, κατόπιν σχετικού αιτήµα-
τος του φορέα της επένδυσης και αντίστοιχης απόφα-
σης της ΔΕΣΕ. 
Η δεύτερη κατηγορία αφορά επενδύσεις άνω των σα-

ράντα εκατοµµυρίων (40.000.000) ευρώ, οι οποίες δηµι-
ουργούν τουλάχιστον εκατό (100) νέες ΕΜΕ. Για επεν-
δύσεις στον κλάδο της Βιοµηχανίας, εισάγεται µια ευ-
νοϊκή εξαίρεση από τα γενικά όρια της κατηγορίας αυ-
τής καθώς µειώνεται ο ελάχιστος απαιτούµενος προϋπο-
λογισµός στα τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) ευρώ
και οι δηµιουργούµενες νέες ΕΜΕ σε τουλάχιστον εβδο-
µήντα πέντε (75). Για την περίπτωση επενδύσεων σε Ορ-
γανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµα-
τικών Δραστηριοτήτων του άρθρου 41 παρ. 4 του νόµου
3982/2011 (Α΄ 143), εξαιρουµένων των επιχειρηµατικών
πάρκων, οι επενδύσεις πρέπει να δηµιουργούν κατά βιώ-
σιµο τρόπο τουλάχιστον πενήντα (50) ΕΜΕ και ο συνολι-
κός προϋπολογισµός τους να είναι µεγαλύτερος των εί-
κοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) ευρώ. Στις επεν-
δύσεις της κατηγορίας αυτής χορηγείται το κίνητρο της
επιτάχυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου
13 και επίσης χορηγούνται είτε τα φορολογικά κίνητρα
του άρθρου 12, είτε τα κίνητρα ενίσχυσης δαπανών του
άρθρου 14 διαζευκτικά, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του
φορέα της επένδυσης.
Η τρίτη κατηγορία αφορά επενδύσεις οι οποίες: (αα)

λόγω της εµβληµατικότητας του φορέα υλοποίησης της
επένδυσης όσον αφορά τη διεθνή φήµη του και την κα-
τάταξή του στις πρώτες θέσεις παγκοσµίως στον αντί-
στοιχο κλάδο δραστηριότητάς του και για τις οποίες δεν
τίθενται ποσοτικά όρια για το χαρακτηρισµό τους ως
στρατηγικών, (ββ) λόγω του βιοµηχανικού τους χαρακτή-
ρα, προωθούν την ελληνική αναπτυξιακή προοπτική και
µεγέθυνση. Η ρύθµιση αυτή εισάγεται προκειµένου, α-
φενός, να καταστεί η χώρα µας ιδιαίτερα ελκυστικός
προορισµός για επενδυτικές δραστηριότητες επιχειρη-
µατικών φορέων που διακρίνονται σε παγκόσµιο επίπεδο
για την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και για τους
οποίους θεωρείται ότι η υλοποίηση επένδυσης ανεξαρ-
τήτως ποσοτικών ορίων είναι σε κάθε περίπτωση εξαιρε-
τικά σηµαντική και µε µεγάλη προστιθέµενη αξία για την
εθνική οικονοµία, αφετέρου, προκειµένου να τονωθεί η
βιοµηχανική δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια,
µε έµφαση στις µεγάλες βιοµηχανίες που είναι ικανές να
συνεισφέρουν στην ουσιώδη αύξηση του εθνικά παραγό-
µενου πλούτου. Η απουσία ποσοτικών ορίων για την έ-
νταξη της επένδυσης στην κατηγορία των εµβληµατικών
επενδύσεων της υποπερίπτωσης αα΄ επιλέγεται, διότι
κρίνεται ότι πληρούται εξ ορισµού το κριτήριο της
«στρατηγικότητας» λόγω των πολλαπλών ωφελειών
που θα προκύψουν για τη χώρα από επενδύσεις φορέων
επιχειρηµατικότητας µεγάλου διεθνούς βεληνεκούς, α-
κόµα και αν ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων εί-
ναι κατώτερος των ορίων των λοιπών κατηγοριών. Για τις
επενδύσεις στον χώρο της βιοµηχανίας και προκειµένου
να εξασφαλιστεί η εµβληµατικότητα της επένδυσης τί-

θενται ποσοτικά όρια: η επένδυση πρέπει να δηµιουργεί
τουλάχιστον διακόσιες (200) θέσεις εργασίας και ο συ-
νολικός προϋπολογισµός τους να είναι ανώτερος των
διακοσίων (200) εκατοµµυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις αυ-
τές µπορούν, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, να λαµβάνουν
το σύνολο των κινήτρων του παρόντος Μέρους Β, ήτοι
τα κίνητρα χωροθέτησης του άρθρου 11, τα φορολογικά
κίνητρα του άρθρου 12, το κίνητρο της επιτάχυνσης της
διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου 13 και τα κίνητρα
ενίσχυσης δαπανών του άρθρου 14, διαζευκτικά.
Η τέταρτη κατηγορία εστιάζει σε επενδύσεις χαµηλό-

τερου προϋπολογισµού που ενδιαφέρονται κυρίως για
την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησής τους. Οι
επενδύσεις αυτές, εφόσον δηµιουργούν κατά βιώσιµο
τρόπο τουλάχιστον τριάντα (30) νέες ΕΜΕ και ο συνολι-
κός προϋπολογισµός τους είναι άνω των είκοσι εκατοµ-
µυρίων (20.000.000) ευρώ, µπορούν να λαµβάνουν το κί-
νητρο της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελε-
στή της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και το κίνητρο της
επιτάχυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου
13, διαζευκτικά ή σωρευτικά, εφόσον υποβάλλουν σχετι-
κό αίτηµα.
Η πέµπτη κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων αφορά

επενδύσεις όπως αυτές του ν. 3389/2005 «Συµπράξεις
Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα» που έχουν εγκριθεί από
τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο
Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), κα-
θώς και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του Ν.4271/2014 για
τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέρο-
ντος - Projects of Common Interest (PCI)», οι οποίες λό-
γω της φύσης τους χαρακτηρίζονται αυτοδίκαια ως
στρατηγικές από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών
Επενδύσεων χωρίς να απαιτείται να αξιολογηθούν σχε-
τικά από το Enterprise Greece. Οι επενδύσεις αυτής της
κατηγορίας µπορούν κατόπιν σχετικού αιτήµατος να
λαµβάνουν το κίνητρο της σταθεροποίησης του φορολο-
γικού συντελεστή της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και
το κίνητρο της επιτάχυνσης της διαδικασίας αδειοδότη-
σης του άρθρου 13, διαζευκτικά ή σωρευτικά, εφόσον υ-
ποβάλλουν σχετικό αίτηµα. 
Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 3 παρέχεται σε δέ-

κα (10) κατά ανώτατο αριθµό στελέχη φορέων που υλο-
ποιούν στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις η δυνατότη-
τα να διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στο εξω-
τερικό και να φορολογούνται στην Ελλάδα µόνο για το
εισόδηµα που προκύπτει στη χώρα για όσο διάστηµα υ-
φίσταται η εργασιακή σχέση µε το φορέα της επένδυ-
σης. Η ρύθµιση αυτή ισχύει επίσης για τον ή την σύζυγο
ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης, στο βαθµό που
αυτός ή αυτή δεν ασκεί επαγγελµατική δραστηριότητα
στην Ελλάδα, καθώς και για τα εξαρτώµενα τέκνα αυ-
τών. Με τη διάταξη αυτή παρέχεται ένα σηµαντικό κίνη-
τρο προς συγκεκριµένα στελέχη-φορολογικούς κατοί-
κους εξωτερικού, που έχουν την ευθύνη και υλοποιούν
τις κρίσιµες επιχειρηµατικές επενδυτικές αποφάσεις, να
επιλέξουν ως επενδυτικό προορισµό τη χώρα µας, εφό-
σον εισάγεται µε τον τρόπο αυτό η εξαίρεση από την υ-
ποχρέωση φορολόγησης στην Ελλάδα του παγκόσµιου
εισοδήµατος των φυσικών αυτών προσώπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Άρθρο 11
Κίνητρα Χωροθέτησης

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 προβλέπεται η δυ-
νατότητα κατάρτισης Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυ-
ξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) επί καταρχήν
ενιαίων εκτάσεων, µε την εξαίρεση των ακινήτων που υ-
πάγονται στο άρθρο 10 του ν. 3986/2011. Τα ΕΣΧΑΣΕ
προβλέπονταν ήδη στον προηγούµενο νόµο των στρατη-
γικών επενδύσεων, τον ν. 3894/2010 και αποτέλεσαν ένα
λειτουργικό κίνητρο προσέλκυσης επενδύσεων τουρι-
στικού χαρακτήρα. Με τη διάταξη αυτή εξειδικεύεται πε-
ραιτέρω το πλαίσιο αυτό, καθώς εισάγεται για πρώτη φο-
ρά η πρόβλεψη για κατάρτιση ΕΣΧΑΣΕ επί ενιαίας έκτα-
σης. Όλως κατ’ εξαίρεση, ένα ή περισσότερα Ειδικά Σχέ-
δια Χωρικής Ανάπτυξης µπορούν να καταρτιστούν και ε-
πί µη ενιαίων ακινήτων, µόνο όταν αυτό επιβάλλεται από
λόγους εθνικού συµφέροντος ή όταν µε το εν λόγω σχέ-
διο χωροθέτησης καθίσταται αµέσως δυνατή η προαγω-
γή της κοινωνικής ή ανθρωπιστικής κυβερνητικής πολιτι-
κής. Το ενιαίο της έκτασης εισάγεται ως κανόνας προ-
κειµένου να εξορθολογισθεί το συγκεκριµένο κατ’ εξαί-
ρεσιν µέτρο χωρικής ανάπτυξης. Περαιτέρω, περιγράφε-
ται η διαδικασία έκδοσης των ΕΣΧΑΣΕ και γίνεται παρα-
ποµπή στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3986/2011.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η δυνατότητα για τις

εµβληµατικές επενδύσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας
(υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 10) να κάνουν χρήση του ΕΣΧΑΣΕ µε συ-
ντελεστή δόµησης 0.6.

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η δυνατότητα πραγ-
µατοποίησης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων,
προκειµένου να ενισχυθεί η δυνατότητα υλοποίησης ε-
πενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα. Η ρύθµιση αυτή,
που έρχεται σε συνέχεια προϋπάρχουσας στο αντίστοι-
χο νοµοθετικό πλαίσιο ρύθµισης, η οποία θα µπορούσε
να εγκυµονεί κινδύνους κακής χρήσης και διατάραξης
της κοινωνικής ισορροπίας σε τοπικό επίπεδο, κρίνεται
ωστόσο απαραίτητη, προκειµένου να µπορούν να πραγ-
µατοποιηθούν επενδύσεις επί ακινήτων πολύ µεγάλης
στρεµµατικής έκτασης και σηµαντικής αξίας για τις τοπι-
κές κοινωνίες λαµβάνοντας όµως τα απαραίτητα µέτρα
για να µην γίνει κατάχρηση της ανωτέρω δυνατότητας.
Επισηµαίνεται, ότι εισάγεται για πρώτη φορά ανώτατο ό-
ριο, το οποίο συνίσταται σε ποσοστό 3% επί της συνολι-
κής έκτασης της επένδυσης, µέχρι το οποίο µπορεί ο φο-
ρέας της επένδυσης να αιτηθεί και να λάβει από τη ΔΕ-
ΣΕ αυτήν τη δυνατότητα. Επιπλέον, προβλέπεται η υπο-
χρέωση σύνταξης ειδικής αναλυτικής έκθεσης αξιολόγη-
σης, καθώς και η υποχρέωση ειδικής αιτιολόγησης της
σχετικής απόφασης, προκειµένου να προκύπτει σαφώς
και αιτιολογηµένα ότι η δυνατότητα αναγκαστικής απαλ-
λοτρίωσης παρέχεται αποκλειστικά και µόνο εφόσον έ-
χουν εξαντληθεί από το φορέα όλες οι άλλες προσφε-
ρόµενες δυνατότητες υλοποίησης της επένδυσης και ότι
οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις συνιστούν κρίσιµο µέγε-
θος για την υλοποίηση και τη βιωσιµότητα του επενδυτι-
κού σχεδίου.

Άρθρο 12 
Φορολογικά Κίνητρα

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται το κίνητρο της σταθε-
ροποίησης του φορολογικού συντελεστή, το οποίο προ-
βλέπεται στον Αναπτυξιακό Νόµο 4399/2016, και ειδικό-
τερα στο άρθρο 67 στο οποίο και γίνεται ρητά παραπο-
µπή. Το κίνητρο αυτό µπορούν να αιτηθούν και να λά-
βουν όλες οι στρατηγικές επενδύσεις ανεξαρτήτως κα-
τηγορίας.
Με την παράγραφο 2 εισάγεται ρύθµιση που προβλέ-

πει τη δυνατότητα λήψης ενισχύσεων είτε µε τη µορφή
φορολογικής απαλλαγής, είτε µε τη µορφή προσαύξη-
σης των προβλεπόµενων συντελεστών αποσβέσεων (υ-
περαποσβέσεων). Ειδικά για τον κλάδο της βιοµηχανίας
προβλέπεται η δυνατότητα επιταχυνόµενων αποσβέσε-
ων. 
Πιο συγκεκριµένα, µε την περίπτωση α΄ προβλέπεται η

δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται
στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος
επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα ο-
ποία προκύπτουν µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, α-
πό το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, α-
φαιρουµένου του φόρου του νοµικού προσώπου ή νοµι-
κής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέµονται
ή αναλαµβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλα-
γής συνιστά ισόποσο αποθεµατικό και υπολογίζεται µε
βάση την κλιµάκωση που αποτυπώνεται στη σχετική διά-
ταξη. Η κλιµάκωση αυτή έχει διαµορφωθεί µε κριτήριο τη
δικαιότερη κατανοµή της ωφέλειας σε σχέση µε τον συ-
νολικό προϋπολογισµό του έργου αλλά και σε συνδυα-
σµό µε τα δηµοσιονοµικά περιθώρια. Η αξιοποίηση του
συνόλου της ωφέλειας της δικαιούµενης φορολογικής
απαλλαγής µπορεί να γίνει εντός δεκαπέντε (15) φορο-
λογικών ετών και όχι σε διάστηµα µικρότερο των τριών
(3) φορολογικών ετών από το έτος θεµελίωσης του δι-
καιώµατος χρήσης του κινήτρου.
Με την περίπτωση β΄ προβλέπεται η δυνατότητα επι-

τάχυνσης των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων
που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριµένο σχέδιο επένδυσης
µε προσαύξηση των οικείων συντελεστών του ΚΦΕ κατά
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο
αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του
20%, τίθεται ανώτατο όριο ώστε ο τελικός προσαυξηµέ-
νος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει το 40%. Ε-
πιπλέον, αποκλειστικά για τις µεταποιητικές επιχειρή-
σεις, οι αποσβέσεις των µηχανηµάτων και του µηχανο-
λογικού εξοπλισµού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσο-
δα κατά τον χρόνο της πραγµατοποίησής τους προσαυ-
ξηµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Στην παράγραφο 3 ορίζεται το νοµικό πλαίσιο σύµφω-

να µε το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιλέξιµες δαπά-
νες των περιπτώσεων α΄και β΄της παραγράφου 2 ενώ οι
εν προκειµένω όροι και προϋποθέσεις θα εξειδικεύονται
µε την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 20.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται το νοµικό πλαίσιο, βάσει

του οποίου οι συγκεκριµένες ενισχύσεις χορηγούνται
ως µεµονωµένες ενισχύσεις. Ειδικότερα, αναφέρεται ό-
τι οι συγκεκριµένες ενισχύσεις χορηγούνται ως µεµονω-
µένες ενισχύσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) υπ’ α-
ριθµ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και
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υπό την επιφύλαξη των ορίων του Κανονισµού αυτού, οι
διατάξεις του οποίου υπερισχύουν του εθνικού δικαίου,
κατά τη γενική αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαί-
ου.

Άρθρο 13
Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης

Στο άρθρο 13 προβλέπεται η θέσπιση συγκεκριµένων
προθεσµιών, εντός των οποίων οφείλει η Διοίκηση να
προβαίνει στην έκδοση κάθε απαιτούµενης άδειας, έ-
γκρισης ή γνωµοδότησης για την εγκατάσταση ή λει-
τουργία Στρατηγικής Επένδυσης, µε την επιφύλαξη ειδι-
κότερων διατάξεων και εφόσον πληρούνται οι νόµιµες
προϋποθέσεις από πλευράς επενδυτή.
Πιο συγκεκριµένα, στην παράγραφο 1 ορίζεται προθε-

σµία σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών για
την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούµενης άδειας, έγκρι-
σης ή γνωµοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία
Στρατηγικής Επένδυσης. Οι στρατηγικές επενδύσεις συ-
νιστούν επενδύσεις µείζονος σηµασίας για την εθνική
οικονοµία και ως εκ τούτου θεωρείται κρίσιµη η προτε-
ραιοποίησή τους κατά την αδειοδοτική διοικητική διαδι-
κασία. Ως προς την ευθύνη των αρµόδιων υπηρεσιακών
στελεχών για την έκδοση των απαιτούµενων αδειών,
εγκρίσεων ή γνωµοδοτήσεων εντός της προβλεπόµε-
νης προθεσµίας, δεν διατηρήθηκε η ρύθµιση του
ν. 3894/2010 που προέβλεπε ότι η άπρακτη παρέλευση
της προθεσµίας αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα,
ως αυτονόητη.
Με τις παραγράφους 2 έως 4 περιγράφεται η διοικητι-

κή διαδικασία και οι επιµέρους προθεσµίες εντός των ο-
ποίων δύναται η Διοίκηση να ζητά συµπληρωµατικά στοι-
χεία και να εξετάζει την πληρότητα του φακέλου, χωρίς
ωστόσο η δυνατότητα αυτή να κάµπτει τη γενική προθε-
σµία της παραγράφου 1.
Με την παράγραφο 5 δίδεται η διακριτική ευχέρεια

στον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ώστε σε περί-
πτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας των 45 η-
µερών να µπορεί κατά παρέκκλιση όλων των κειµένων
διατάξεων µε αιτιολογηµένη απόφασή του να βεβαιώνει
την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, και είτε να εκ-
δίδει τη σχετική άδεια είτε να την απορρίπτει εντός της
προθεσµίας ενός (1) µήνα της παραγράφου 1. 
Με την παράγραφο 6 περιγράφεται η διαδικασία και οι

υποχρεώσεις για τις δραστηριότητες της στρατηγικής ε-
πένδυσης που εµπίπτουν στο καθεστώς της γνωστοποί-
ησης του ν. 4442/2016 (Α΄ 230).

Άρθρο 14
Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών 
στρατηγικών επενδύσεων

Με το άρθρο 14 προσδιορίζονται οι ενισχύσεις που πα-
ρέχονται υπό µορφή επιχορήγησης προς τις στρατηγι-
κές επενδύσεις που τις επιλέγουν και συνίστανται στην
παροχή χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των
ενισχυόµενων δαπανών και προσδιορίζονται ως ποσο-
στό επ’ αυτών. Οι ενισχύσεις παρέχονται: α) για την πρό-
σληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση και ατόµων µε
αναπηρία, σύµφωνα µε τα άρθρα 32 και 33 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 651/2014, και β) για έργα έρευνας και ανάπτυ-
ξης, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Κανονισµού (ΕΕ)
651/2014, εφόσον το έργο αφορά βιοµηχανική έρευνα,

πειραµατική ανάπτυξη ή µελέτες σκοπιµότητας.
Για την ενίσχυση της περίπτωσης α΄ τίθεται ανώτατο

όριο πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ ανά επενδυ-
τικό σχέδιο, η οποία αθροίζεται µε τυχόν άλλες κρατικές
ενισχύσεις που λαµβάνει ο φορέας της επένδυσης. Για
την ενίσχυση της περίπτωσης β΄, η οποία αθροίζεται µε
άλλες τυχόν κρατικές ενισχύσεις που λαµβάνει ο φορέ-
ας της επένδυσης, τίθενται ανώτατα όρια και συγκεκρι-
µένα: είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ ανά επεν-
δυτικό σχέδιο για έργα που αφορούν κυρίως τη βιοµηχα-
νική έρευνα, δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ
για έργα που αφορούν κυρίως πειραµατική ανάπτυξη και
επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευ-
ρώ για µελέτες σκοπιµότητας και προετοιµασίας ερευνη-
τικών δραστηριοτήτων. Οι ενισχύσεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄ µπορούν να χορηγούνται και σωρευτικά. 

Άρθρο 15
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων 

και Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

Στο άρθρο 15 ρυθµίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(Δ.Ε.Σ.Ε.) και ορίζεται ως το αρµόδιο όργανο για τον χα-
ρακτηρισµό µιας επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής,
την ένταξή της σε µία από τις κατηγορίες του άρθρου 10
και τα κίνητρα που πρόκειται να λάβει. Η Επιτροπή αυτή
αποτελεί συλλογικό διοικητικό όργανο, το οποίο συ-
γκροτείται από τους Υπουργούς Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επι-
κρατείας και τους κατά περίπτωση αρµόδιους Υπουρ-
γούς ανάλογα µε τη φύση και το είδος της κρινόµενης ε-
πένδυσης. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης είναι
Πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για το χα-
ρακτηρισµό των επενδυτικών προτάσεων ως στρατηγι-
κών, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία του προσκο-
µιζόµενου επενδυτικού φακέλου και ιδίως τα κριτήρια
των άρθρων 10, 16 και 19. 
Με την παράγραφο 3 διευρύνεται η δυνατότητα να πα-

ρίστανται ενώπιον της Επιτροπής θεσµικοί φορείς του ε-
πιχειρηµατικού κλάδου στον οποίον ανήκει το υπό εξέ-
ταση επενδυτικό σχέδιο, εκπρόσωποι της τοπικής αυτο-
διοίκησης, εµπειρογνώµονες αλλά και φορείς της Κοινω-
νίας των Πολιτών, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιµο. Με
τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν πλη-
ρέστερη ενηµέρωση της Επιτροπής και η ανάδειξη όλων
των επιχειρηµατικών αλλά και κοινωνικών παραµέτρων
της υπόθεσης. 
Με την παράγραφο 4 προβλέπεται το πλαίσιο λειτουρ-

γίας της ΔΕΣΕ και γίνεται παραποµπή στις σχετικές δια-
τάξεις περί λειτουργίας των κυβερνητικών οργάνων. 
Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η σύσταση της Συντο-

νιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.),
η οποία αποτελούµενη από τους Γενικούς Γραµµατείς
των αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργείων, σκοπό έχει
να προετοιµάσει σε τεχνικό επίπεδο τη συνεδρίαση της
Δ.Ε.Σ.Ε. και να εισφέρει µια πιο εξειδικευµένη άποψη ε-
πί των επιµέρους στοιχείων των υπό εξέταση επενδυτι-
κών φακέλων. Η Σ.Ε.Σ.Ε. επίσης καθίσταται αρµόδια για
να εποπτεύει συνολικά τη διαδικασία αδειοδότησης και
υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων, προκειµένου
ως διοικητικό όργανο αυξηµένου κύρους να επιλύει άµε-
σα και δραστικά τυχόν ζητήµατα που ανακύπτουν.
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Άρθρο 16
Υποβολή και τεκµηρίωση αίτησης 

χαρακτηρισµού επένδυσης ως Στρατηγικής

Στο άρθρο 16 περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία για
την υποβολή και τεκµηρίωση της αίτησης χαρακτηρι-
σµού µιας επένδυσης ως Στρατηγικής. Ως πρώτο στάδιο
της διαδικασίας ένταξης στις διατάξεις του νόµου, προ-
βλέπεται η επεξεργασία και αξιολόγηση των επενδυτι-
κών σχεδίων από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» η οποία αξιολόγηση
λαµβάνει χώρα εντός 45 ηµερών από την ηµέρα κατάθε-
σης του επενδυτικού φακέλου στην «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.». Οι ενδια-
φερόµενοι επενδυτές καταθέτουν πλήρη φάκελο µε όλα
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτίµηση του ε-
πενδυτικού σχεδίου τους, από αναπτυξιακής, χρηµατοοι-
κονοµικής, τεχνικής, πολεοδοµικής, χωροταξικής και νο-
µικής πλευράς και όπως αυτά εξειδικεύονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 16, υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄,
στ΄, ζ΄. Τα απαιτούµενα στοιχεία έχουν καταγραφεί α-
ναλυτικά, προκειµένου να είναι πλέον πλήρεις οι φάκε-
λοι των προτάσεων που κατατίθενται προς αξιολόγηση,
να τηρούνται απόλυτα οι τεθείσες προθεσµίες και να δι-
ευκολύνεται, κατά το µέτρο αυτό, το έργο της «Ελληνι-
κή Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης εν γένει. Γί-
νεται ειδική µνεία στο ότι θεσµοθετείται το δικαίωµα επι-
φάνειας, όπως αυτό έχει εισαχθεί µε τον συστατικό νό-
µο του ΤΑΙΠΕΔ (3986/2011) και ισχύει σήµερα. Ο θεσµός
αυτός εισάγεται και στο ειδικό νοµοθετικό καθεστώς
των στρατηγικών επενδύσεων και ισχύει για όσες στρα-
τηγικές επενδύσεις πραγµατοποιούνται επί δηµοσίων α-
κινήτων, µε την εξαίρεση εκείνων (των ακινήτων) που έ-
χουν ήδη ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Η επιλογή αυτή γίνεται
προκειµένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση µεγάλων ε-
πενδύσεων για τη χώρα και η χρηµατοδότηση τους µέσω
εµπράγµατων εξασφαλίσεων. Περαιτέρω, σηµειώνεται
όσον αφορά στην ανάλυση των άµεσων και έµµεσων ε-
πιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονοµία σε
βραχυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ο-
ρίζοντα (investment impact assessment), τόσο σε συνολι-
κό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ότι αυτή
πρέπει να περιγράφει και να ποσοτικοποιεί τις άµεσες
και έµµεσες οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις της επένδυσης, λαµβάνοντας υπόψη τό-
σο τις θετικές, όσο και τις αρνητικές συνέπειες. Όταν η
ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων δεν είναι δυνατή, οι ε-
πιπτώσεις περιγράφονται µε ποιοτικό τρόπο λαµβάνο-
ντας υπόψη διαθέσιµα οικονοµικά, κοινωνικά και περι-
βαλλοντικά στοιχεία και δεδοµένα για την εκάστοτε πε-
ριοχή. Με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 ανα-
προσαρµόζεται προς τα κάτω το ύψος της προβλεπόµε-
νης διαχειριστικής αµοιβής, η οποία πλέον υπολογίζεται
στο 0,1% του συνολικού κόστους της επένδυσης και κυ-
µαίνεται από 50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ. 

Άρθρο 17 
Προδικασία χαρακτηρισµού επένδυσης 

ως Στρατηγικής

Στο άρθρο αυτό ρυθµίζεται η διαδικασία που ακολου-
θείται µετά την υποβολή του φακέλου από τον φορέα
της επένδυσης προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εται-

ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», η ο-
ποία υποχρεούται να τον αξιολογήσει εντός προθεσµίας
45 ηµερών και να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τη σκοπιµό-
τητα χαρακτηρισµού της υπό κρίση επενδυτικής πρότα-
σης ως στρατηγικής, αφού έχει εξετάσει ότι πληρούνται
οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια του νόµου, καθώς και ό-
λα τα επιµέρους στοιχεία του επενδυτικού φακέλου. Με
τις διατάξεις του άρθρου 17 καθιερώνεται για πρώτη φο-
ρά ηλεκτρονική διαβούλευση για τα επενδυτικά σχέδια
των οποίων έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Η «Ελληνι-
κή Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» αναρτά τα βασικά στοιχεία του φακέλου και την ε-
πιτελική σύνοψη της επενδυτικής πρότασης σε κατάλλη-
λα διαµορφωµένη πλατφόρµα στον ιστότοπό της και διε-
νεργείται διαβούλευση επί δεκαπέντε (15) ηµερολογια-
κές ηµέρες. Με τον τρόπο αυτό, κάθε επενδυτικό σχέδιο
που πληροί τα τυπικά κριτήρια του νόµου, και η υλοποίη-
ση του οποίου µπορεί να επηρεάσει σε µεγάλη κλίµακα
την τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονοµία και κοινω-
νία, καθίσταται γνωστό στους εµπλεκόµενους φορείς
και άτοµα και τους δίνεται η δυνατότητα να προβάλλουν
τις απόψεις τους για την υλοποίηση επενδύσεων τέτοιας
σηµασίας. Η ηλεκτρονική διαβούλευση δεν είναι υπο-
χρεωτική σε περιπτώσεις υλοποίησης επενδύσεων ε-
ντός οργανωµένων Υποδοχέων Επιχειρηµατικών Δρα-
στηριοτήτων, όπου και τεκµαίρεται ότι στις συγκεκριµέ-
νες περιπτώσεις ήδη υπάρχουν οι υποδοµές και έχουν ή-
δη ληφθεί τα απαραίτητα περιβαλλοντικά, πολεοδοµικά,
χωρικά κ.α. µέτρα. Μετά την ολοκλήρωση της διαβού-
λευσης, συντάσσεται από την «Ελληνική Εταιρεία Επεν-
δύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» τελική γνωµο-
δότηση για τον χαρακτηρισµό ή µη της υπό κρίση επέν-
δυσης ως στρατηγικής, η οποία µαζί µε τον εισηγητικό
φάκελο διαβιβάζεται στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγι-
κών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.).

Άρθρο 18
Διαδικασία Ωρίµασης Επενδυτικών Έργων 
που υλοποιούνται σε ακίνητα του Δηµοσίου 

και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα

Με το άρθρο αυτό ρυθµίζεται η διαδικασία που ακο-
λουθείται για την αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο
Δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα από ιδιώτες
για την πραγµατοποίηση στρατηγικών επενδύσεων. Στην
παράγραφο 1 προβλέπεται ότι τα ακίνητα που έχουν υ-
παχθεί στις διατάξεις των νόµων 3986/2011 (Α΄ 152) και
4389/2016 (Α΄ 94) (ακίνητα που ανήκουν, στο ΤΑΙΠΕΔ ή
στο Υπερταµείο αντίστοιχα) εξαιρούνται από την εφαρ-
µογή του παρόντος µέρους Β΄. Εφόσον κάποιο Ν.Π.Δ.Δ.
(Ο.Τ.Α. Α΄ ή Β΄ βαθµού, Α.Ε.Ι., νοσοκοµείο, ασφαλιστικό
ταµείο) ή κάποια Α.Ε. του Δηµοσίου αποφασίσει, ακο-
λουθώντας τη σχετική διαδικασία που κάθε φορά προ-
βλέπεται από τις κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων συµ-
βάσεων, να αξιοποιήσει στρατηγικά το υπό κρίση ακίνη-
το, ο νόµος παρέχει τη δυνατότητα στη Δ.Ε.Σ.Ε. να το ε-
ντάξει στα ευεργετήµατα του παρόντος µέρους Β΄. 
Στις παραγράφους 2 και 3 ορίζεται ότι ο ενδιαφερόµε-

νος φορέας του Δηµοσίου έχει την ευχέρεια να ζητήσει
τη συνδροµή της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Ε-
ξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» για τη διοργάνωση του δηµο-
σίου ανοιχτού διαγωνισµού σε µία φάση, χωρίς προεπι-
λογή, προκειµένου να οριστεί ο ιδιώτης που θα αναλάβει
τη αξιοποίηση του ακινήτου και την υλοποίηση της επέν-
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δυσης. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον υ-
πάρχει ειδικά τεκµηριωµένη τεχνική ανάγκη, ο ιδιώτης ε-
πενδυτής µπορεί να αναδειχθεί µέσω Διεθνούς Κλειστού
Διαγωνισµού ή της Διαδικασίας Ανταγωνιστικού Διαλό-
γου. Για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα και στον ι-
διώτη αλλά και στην αναθέτουσα αρχή να µην υπογρά-
ψουν την οριστική σύµβαση παρά µόνο εφόσον η
Δ.Ε.Σ.Ε. απονείµει τον στρατηγικό χαρακτήρα στην εν
λόγω επένδυση. Με τον τρόπο αυτόν κατοχυρώνεται τό-
σο ο ιδιώτης όσο και το Δηµόσιο όσον αφορά την ανάλη-
ψη υποχρέωσης υλοποίησης ενός τόσου µεγάλου έρ-
γου, το οποίο σε περίπτωση χαρακτηρισµού της επένδυ-
σης ως στρατηγικής θα πραγµατοποιηθεί µε µέγιστο ό-
φελος και για τις δύο πλευρές τόσο για τον ιδιώτη (φο-
ρολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις δαπανών, σύντο-
µες αδειοδοτήσεις κ.λπ.), όσο και για τον δηµόσιο φο-
ρέα (απόληψη µέγιστης δυνατής ωφέλειας από το τίµη-
µα δηµοπράτησης, καθώς και, εµµέσως, µέσω του πολ-
λαπλασιαστικού χαρακτήρα της επένδυσης, µε τη δηµι-
ουργία πολλαπλών ωφελειών για την τοπική κοινωνία). 
Στην παράγραφο 4 διευκρινίζεται ότι εφόσον ολοκλη-

ρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και αναδειχθεί ο ιδιώτης
που θα αναλάβει την αξιοποίηση του ακινήτου, η «Ελλη-
νική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» προωθεί στη Σ.Ε.Σ.Ε. τον επενδυτικό και εισηγητι-
κό φάκελο και εν συνεχεία στη Δ.Ε.Σ.Ε., η οποία αποφα-
σίζει σχετικά µε τη σκοπιµότητα χαρακτηρισµού της ε-
πενδυτικής πρότασης επί του ακινήτου αυτού ως στρα-
τηγικής. 
Περαιτέρω, η παράγραφος 5 ορίζει τις διαδικαστικές/

τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαγωνιστική διαδι-
κασία ανάθεσης που θα προβλέπονται αναλυτικά στις
εκδοθεισοµένες ΚΥΑ του Υπουργού Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης και του εκάστοτε αρµοδίου Υπουργού. 

Άρθρο 19
Απόφαση Χαρακτηρισµού επένδυσης ως Στρατηγικής

Με την παραγράφους 1 έως 4 περιγράφεται η διαδικα-
σία η οποία ακολουθείται µετά τη διαβίβαση του εισηγη-
τικού φακέλου στη Γ.Γ.Σ.Ι.Ε. από την «Ελληνική Εται-
ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.». Η
Δ.Ε.Σ.Ε. καλείται να αποφασίσει µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών για τον χαρακτηρι-
σµό ή µη µιας επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής,
την υπαγωγή της σε µία από τις κατηγορίες του άρθρου
10 µε βάση το προϋπολογισθέν κόστος υλοποίησης ή τις
δηµιουργούµενες θέσεις απασχόλησης και για τα χορη-
γούµενα σε αυτήν κίνητρα. Για τον σκοπό αυτό λαµβάνει
υπόψη της τον εισηγητικό φάκελο που έχει διαβιβαστεί
στη Γ.Γ.Σ.Ι.Ε., την εισήγηση του Προέδρου της, το σύνο-
λο των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχει ο επεν-
δυτικός φάκελος, την αξιολόγηση περί πλήρωσης των
κριτηρίων του άρθρου 10, αλλά και τον γενικότερο αντί-
κτυπο που θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία της υπό
κρίση επένδυσης στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία,
την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και στοιχεία που αφορούν
στον ίδιο τον φορέα της επένδυσης, όπως η προηγούµε-
νη του εµπειρία (track record) σε παρόµοια έργα, η φε-
ρεγγυότητά του, ιδίως η χρηµατοοικονοµική, το µέγεθος
και η οικονοµική του ευρωστία, η αποδεδειγµένη δυνα-
τότητα πρόσβασής του σε ξένα κεφάλαια προς υποστή-
ριξη της υλοποίησης της επενδυτικής του πρότασης. 

Τέλος, επισηµαίνεται ότι η επενδυτική πρόταση από τη
στιγµή που θα υποβληθεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επεν-
δύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», δεν µπορεί να
µεταβληθεί ουσιωδώς, ως προς τα επιµέρους στοιχεία
της και τη συνολική πρόταση. Μοναδική εξαίρεση αποτε-
λεί η περίπτωση που η µεταβολή κάποιου στοιχείου του
επενδυτικού φακέλου κρίνεται ως απαραίτητη µε αιτιο-
λογηµένη απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. και ύστερα από σχετική
γνώµη της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτε-
ρικού Εµπορίου Α.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Άρθρο 20 
Απόφαση χορήγησης ενισχύσεων

Στην παράγραφο 1 παρέχεται η νοµοθετική εξουσιο-
δότηση για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που
θα ορίζει κατά περίπτωση και θα εξειδικεύει τις συγκε-
κριµένες ενισχύσεις που θα λαµβάνει η εκάστοτε επεν-
δυτική πρόταση, που έχει ήδη χαρακτηρισθεί ως στρατη-
γική επένδυση, καθώς και όλες τις επιµέρους προϋποθέ-
σεις, όρους και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει
ο φορέας της επένδυσης προκειµένου να προσποριστεί
τα κατ’ αρχήν εγκεκριµένα από τη Δ.Ε.Σ.Ε. κίνητρα. Δε-
δοµένου δε ότι τα κίνητρα που περιγράφονται στο άρθρο
12 (φορολογικές ελαφρύνσεις) και 14 (επιδοτήσεις ερ-
γασιακών δαπανών) έχουν τον χαρακτήρα κρατικής ενί-
σχυσης, κατά την έννοια του ευρωπαϊκού δικαίου, η δια-
δικασία, οι επιµέρους όροι, τα απαιτούµενα δικαιολογη-
τικά, το ποσοστό και το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για
κάθε ενισχυόµενη κατηγορία δαπανών, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια, θα πρέπει να ορίζονται και να είναι
σύµφωνοι µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει
το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων και ο Γενικός Απαλ-
λακτικός Κανονισµός. 
Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προβλέπεται

η έκδοση κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης όπου ορίζονται οι προδιαγραφές,
οι προϋποθέσεις, το είδος και οι όροι και η διαδικασία χο-
ρήγησης των ενισχύσεων των άρθρων 12 και 14. 
Στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου παρέχεται η

νοµοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Κοινής Υ-
πουργικής Απόφασης, οριζόντιας εφαρµογής, η οποία
θα ορίζει τις επιµέρους προϋποθέσεις που αφορούν την
υλοποίηση της επένδυσης, τις διαδικασίες ελέγχου, πι-
στοποίησης των πραγµατοποιηθεισών δαπανών, ολοκλή-
ρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λει-
τουργίας, υποβολής αντιρρήσεων από τον φορέα της ε-
πένδυσης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρει-
ας σχετικής µε τις διαδικασίες ελέγχου, τροποποίησης
και ολοκλήρωσης των στρατηγικών επενδύσεων.

Άρθρο 21
Υποχρεώσεις Φορέα Επένδυσης και Διοίκησης

Με το άρθρο 21 θεσπίζονται οι βασικές υποχρεώσεις
του φορέα της επένδυσης, τις οποίες οφείλει να τηρεί,
προκειµένου να µπορεί να κάνει χρήση των ωφεληµάτων
του νόµου. Ειδικότερα, ο φορέας της επένδυσης οφείλει
εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη δηµοσίευση
της οικείας απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. να καταθέσει στη Γε-
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νική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.) τον
αδειοδοτικό φάκελο, ο οποίος εν πολλοίς ταυτίζεται µε
αυτόν που έχει ήδη υποβάλλει στην «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και τη
Γ.Γ.Σ.Ι.Ε., µε την επιφύλαξη όσον επιπλέον στοιχείων
και τεκµηρίωσης µπορεί να του έχει ήδη ζητηθεί από την
«Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορί-
ου Α.Ε.», από τη Δ.Ε.Σ.Ε. ή από Γ.Δ.Σ.Ε., προκειµένου να
εκκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης της στρατηγικής ε-
πένδυσης. Για την ακρίβεια και την αλήθεια των επιµέ-
ρους στοιχείων του επενδυτικού φακέλου που υποβάλει
ο φορέας της επένδυση ευθύνεται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ν. 1599/1986.
Με την παράγραφο 3 εισάγεται για πρώτη φορά η υπο-

χρέωση σύνταξης Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του
φορέα της επένδυσης και του Ελληνικού Δηµοσίου σε ε-
ξήντα ηµέρες µετά την υποβολή του επενδυτικού φακέ-
λου στη Γ.Δ.Σ.Ε., το οποίο περιέχει νοµικές δεσµεύσεις
και για τα δύο µέρη, όσον αφορά την υλοποίηση της ε-
πένδυσης και τους επιµέρους όρους, και ιδίως ως το α-
ναλυτικό χρονοδιάγραµµα της αδειοδοτικής διαδικασίας
και υλοποίησης της επένδυσης, τις αντισταθµιστικές πα-
ροχές και τις ειδικότερες υποχρεώσεις του φορέα της ε-
πένδυσης, το χρηµατοδοτικό σχήµα και την αποδεδειγ-
µένη ικανότητα χρηµατοδότησης του έργου ή της επέν-
δυσης, καθώς και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης σχετι-
κά µε την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας. 

Άρθρο 22
Εποπτεία Υλοποίησης Επένδυσης

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιγράφεται η
διαδικασία και τα αρµόδια όργανα, που είναι υπεύθυνα
για την εποπτεία της υλοποίησης των στρατηγικών επεν-
δύσεων. Με την παράγραφο 1 ορίζεται ως αρµόδιο όργα-
νο για την εποπτεία της συνολικής διαδικασίας υλοποίη-
σης των στρατηγικών επενδύσεων η Γενική Γραµµατεία
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. 
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η διαδικασία ορι-

σµού ενός ανώτατου υπηρεσιακού στελέχους σε επίπε-
δο Γενικού Διευθυντή κάθε αρµόδιου φορέα αδειοδότη-
σης, ο οποίος θα επωµίζεται το ρόλο του συντονιστή επί
της διαδικασίας αδειοδότησης στον τοµέα ευθύνης του.
Ως επικεφαλής του άτυπου αυτού συντονιστικού δικτύου
ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής της Γ.Δ.Σ.Ε., ο οποίος δύ-
ναται να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για τον καλύτερο δυνατό συντονισµό της αδειοδοτικής
διαδικασίας. Η ρύθµιση αυτή αποβλέπει στον βέλτιστο
συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών, µε α-
πώτερο σκοπό την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και
προθεσµιών, αλλά και την άµεση επίλυση τυχόν προβλη-
µάτων στο ανώτατο δυνατό διοικητικό επίπεδο. 
Με την παράγραφο 3 ορίζεται ρητή υποχρέωση των

αρµόδιων υπηρεσιών του Δηµοσίου να παρέχουν κατ’ α-
πόλυτη προτεραιότητα κάθε αναγκαία συνδροµή προς
διευκόλυνση της άσκησης των ως άνω αρµοδιοτήτων
της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.
Με την παράγραφο 4, καθιερώνεται η παρακολούθηση

της υλοποίησης της στρατηγικής επένδυσης, σε τεχνικό
και χρηµατοοικονοµικό επίπεδο, από ανεξάρτητες, εξει-
δικευµένες στον τοµέα εταιρίες ή ιδιώτες που θα περι-
λαµβάνονται σε ειδικό Μητρώο που θα τηρείται στο Υ-

πουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης («Μητρώο Ανεξάρ-
τητων Ελεγκτών για την Παρακολούθηση της Υλοποίη-
σης των Στρατηγικών Επενδύσεων»). Οι εξειδικευµένοι
ελεγκτές επιλέγονται κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης, η
οποία αναρτάται διαδικτυακά στον ιστότοπο του Υπουρ-
γείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Όλες οι επιµέρους λε-
πτοµέρειες και κάθε θέµα σχετικό µε τους ανεξάρτητους
Ελεγκτές ορίζονται µε υπουργική απόφαση.

Άρθρο 23
Μη Τήρηση Όρων Επένδυσης/Κυρώσεις

Στο παρόν άρθρο προβλέπονται οι κυρώσεις που επι-
βάλλονται στον φορέα της επένδυσης, σε δύο περιπτώ-
σεις: πρώτον, στην περίπτωση που έλαβε φορολογικά κί-
νητρα ή κίνητρα επιδοτήσεως δαπανών (του άρθρου 12
και 14, αντιστοίχως), και δεν τήρησε τους όρους και τις
διατυπώσεις που του επιβλήθηκαν, µε την ΥΑ που προ-
βλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, και, δεύτερον,
στην περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης παραβία-
σε κάποιον από τους όρους ή τις υποχρεώσεις που περι-
λαµβάνονται στο Μνηµόνιο Συνεργασίας του άρθρου 21
παράγραφος 3. 
Οι επιβαλλόµενες κυρώσεις ποικίλλουν ανάλογα µε το

είδος της παράβασης και είναι οι εξής:
Α. οριστικός αποχαρακτηρισµός της επένδυσης, για

την περίπτωση που ο φορέας δεν τήρησε τα ποσοτικά
κατώφλια προϋπολογισµού του επενδυτικού του σχεδί-
ου ή/και των δηµιουργούµενων θέσεων ΕΜΕ της κατη-
γορίας στρατηγικής επένδυσης στην οποία εντάχθηκε
(παράγραφος 2 του άρθρου 10), µε βάση τον επενδυτικό
φάκελο που κατέθεσε σύµφωνα µε τους όρους των άρ-
θρων 16 και 21 παράγραφος 2, καθώς και στην περίπτω-
ση που δεν υπέβαλε στην Γ.Δ.Σ.Ε. τον φάκελο αδειοδό-
τησης του άρθρου 21 παράγραφος 2, εντός τριών (3) µη-
νών από τη δηµοσίευση της εγκριτικής απόφασης στο. 
Περαιτέρω, στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι κυρώσεις

ποικίλλουν ανάλογα µε το χορηγηθέν στον φορέα κίνη-
τρο, και συγκεκριµένα:
Β. Επιβάλλεται πρόστιµο κατ’ αποκοπήν στον φορέα

της επένδυσης τουλάχιστον ίσο µε το 0,05% και έως το
5% του συνολικού κόστους της επένδυσης σε περίπτω-
ση που έγινε χρήση των κινήτρων του άρθρου 11.
Γ. α) Σε περίπτωση χρήσης του κινήτρου της παρ 1 του

άρθρου 12, επιβάλλεται η άρση της σταθεροποίησης του
φορολογικού συντελεστή και κατ’ επέκταση η αναβίωση
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφα-
σης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτή-
σεων του Δηµοσίου έναντι του φορέα επένδυσης µε βά-
ση τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελε-
στές.
β) Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της απαλλαγής

φόρου εισοδήµατος, επιβάλλεται η άρση της απαλλαγής
φόρου εισοδήµατος και κατ’ επέκταση η αναβίωση από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης έ-
γκρισης της επένδυσης των φορολογικών απαιτήσεων
του Δηµοσίου έναντι του φορέα επένδυσης µε βάση
τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.
γ) Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περ. β΄ της

παραγράφου 2 του άρθρου 12, επιβάλλεται η άρση της
δυνατότητας κατ’ εξαίρεση απόσβεσης και κατ’ επέκτα-
ση η αναβίωση από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της α-
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πόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογικών α-
παιτήσεων του Δηµοσίου έναντι του φορέα επένδυσης
µε βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες συντελεστές.
Δ. Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της ταχείας α-

δειοδότησης και σε περίπτωση παραβίασης των όρων και
υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνηµόνιο Συνερ-
γασίας επιβάλλεται ο διπλασιασµός των προβλεπόµε-
νων από την κείµενη νοµοθεσία παραβόλων για την έκ-
δοση των σχετικών αδειών. 
Ε. Σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 14,

επιβάλλεται µερική ή ολική ανάκληση των σχετικών ενι-
σχύσεων και επιστροφή τυχόν καταβληθέντων ποσών α-
νάλογα µε τη βαρύτητα της παραβιαζόµενης υποχρέω-
σης.

Σε περίπτωση µη ορθής τήρησης των όρων άσκησης
της οικονοµικής δραστηριότητας της επένδυσης, οι τυ-
χόν κυρώσεις επιβάλλονται από την Αρχή η οποία εξέ-
δωσε την εκάστοτε άδεια, έγκριση, γνωµοδότηση ή πι-
στοποιητικό ή στην οποία υποβλήθηκε η σχετική γνω-
στοποίηση του άρθρου 5 του ν. 4442/2016. 
Τέλος, επιβάλλονται διαζευκτικά ή σωρευτικά οι κυρώ-

σεις του οριστικού αποχαρακτηρισµού, της ανάκλησης
εγκεκριµένων κινήτρων ή/και της επιβολή προστίµων σε
περίπτωση που το ή τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται
πίσω από τον φορέα της επένδυσης, που αποτελούν
δηλαδή τον οικονοµικό φορέα της, έχουν τελεσίδικα
καταδικαστεί για νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική
δραστηριότητα, κατά τις διατάξεις του ν. 4557/2018
(Α΄139 2018), ή εφόσον αποδειχθεί µε τελεσίδικη από-
φαση ότι το συγκεκριµένο επενδυτικό έργο χρηµατοδο-
τήθηκε από κεφάλαια τα οποία προέρχονται από
εγκληµατική δραστηριότητα, κατά τις διατάξεις του
ν. 4557/2018 (Α΄ 139 2018). Στις περιπτώσεις αυτές, η
Δ.Ε.Σ.Ε. αποφασίζει αιτιολογηµένα, κατόπιν σχετικής ει-
σήγησης του Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων, για την επιβολή της σχετικής κύρω-
σης.

Άρθρο 24
Αξιολόγηση επιπτώσεων των κινήτρων

Με το άρθρο 24 καθιερώνεται η δέσµια αρµοδιότητα
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σύµφωνα µε
την αρχή της διαφάνειας, να υποβάλει στη Βουλή των
Ελλήνων έκθεση ανά δυο έτη, στην οποία αναφέρονται
µεταξύ άλλων οι πόροι που διατέθηκαν, οι επενδύσεις
που ενισχύθηκαν και οι θέσεις εργασίας που δηµιουργή-
θηκαν κατά κλάδο και περιφέρεια, καθώς και οι εκτιµώ-
µενες επιπτώσεις των ενισχύσεων του παρόντος µέρους
Β΄ στην ανάπτυξη της χώρας. Η ρύθµιση αυτή έχει ως
στόχο να καθιερωθεί ο τακτικός έλεγχος από τη Βουλή
των Ελλήνων της αποτελεσµατικότητας και των δυνατο-
τήτων του νόµου αυτού επί τη βάσει συγκεκριµένων πα-
ραµέτρων και στοιχείων, προκειµένου να δοθεί η δυνα-
τότητα της ευρύτερης δυνατής κοινοβουλευτικής συναί-
νεσης για την πραγµατοποίηση ενδεχόµενων βελτιώσε-
ων και την αναίρεση πιθανών αστοχιών του νόµου σε τα-
κτική διετή βάση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΠΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 25 
Διαιτητική Επίλυση Διαφορών

Με το παρόν άρθρο εισάγεται η δυνατότητα επίλυσης
των διαφορών που ανακύπτουν από την ερµηνεία και την
εφαρµογή του Μνηµονίου Συνεργασίας του άρθρου 21
παράγραφος 3 µε τον θεσµό της διαιτησίας. Συγκεκριµέ-
να, κάθε διαφορά που απορρέει από ή σχετίζεται µε το
Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του φορέα επένδυσης
και του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένου και κάθε ζητή-
µατος σχετικού µε το κύρος ή την καταγγελία αυτού,
µπορεί, µε συµφωνία των µερών, να παραπέµπεται και
να επιλύεται οριστικώς µε διαιτησία, που διεξάγεται σύµ-
φωνα µε τον «Κανονισµό Διαφάνειας στις δυνάµει Συν-
θήκης Διαιτησίες Επενδυτών-Κρατών» µε το νέο άρθρο
1, παράγραφος 4, όπως υιοθετήθηκε το 2013 (UNCI-
TRAL Arbitration Rules with new article 1 par. 4, as adopt-
ed in 2013, Rules on Transparency in Treaty based In-
vestor-State Arbitration) της Επιτροπής των Ηνωµένων Ε-
θνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο (UNCITRAL).
Στο άρθρο αυτό, επίσης, ρυθµίζεται η σύνθεση του Δι-

αιτητικού Δικαστηρίου που επιλαµβάνεται της διαφοράς,
ο τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας, η γλώσσα, η εκτελε-
στότητα της εκδοθησοµένης απόφασης. Κάθε ζήτηµα
που δεν ρυθµίζεται από το Μνηµόνιο Συνεργασίας ή τις
διατάξεις του «Κανονισµού Διαφάνειας στις δυνάµει
Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών-Κρατών» ρυθµίζεται
σύµφωνα µε τις πάγιες διατάξεις σχετικά µε τις διαιτη-
σίες του Δηµοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26 
Υποβολή αιτήσεων στον ν. 3894/2010

Με το άρθρο αυτό τίθεται ως χρονικό όριο για τη δυ-
νατότητα υποβολής αιτήσεων ένταξης στο προηγούµε-
νο θεσµικό πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις, ό-
πως αυτό περιγράφεται στον ν. 3894/2010 (Α΄ 204), η η-
µεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος µέρους Β΄
(ένας µήνας µετά τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ του παρό-
ντος). Αυτή η δυνατότητα δίδεται για λόγους ασφαλείας
δικαίου και κατοχύρωσης των επενδυτών, οι οποίοι είναι
εξοικειωµένοι µε ένα συγκεκριµένο καθεστώς, Μετά την
ηµεροµηνία αυτή, οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται προς
την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Ε-
µπορίου Α.Ε.» θα αφορούν αποκλειστικά την υπαγωγή
στις διατάξεις του µέρους Β΄ παρόντος.

Άρθρο 27 
Μεταβατικές Διατάξεις

Με το παρόν άρθρο, δίδεται η δυνατότητα στους φο-
ρείς επενδυτικών έργων οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτη-
ση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α΄ 204),
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και επί των οποίων δεν έχει ακόµα αποφανθεί οριστικά η
Δ.Ε.Σ.Ε. κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρό-
ντος, να υπαχθούν στον παρόντα νόµο, εφόσον το επι-
θυµούν.

Άρθρο 28 
Καταληκτική Προθεσµία Υποβολής Αιτήσεων 

στον παρόντα νόµο

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ως καταληκτική προθεσµία
για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή επενδύσεων
στις διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος η 31η Δε-
κεµβρίου 2023.

Άρθρο 29 
Λοιπές Διατάξεις

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι για
τις εµβληµατικές επενδύσεις µεγάλου προϋπολογισµού
που πραγµατοποιούνται στη βιοµηχανία και λαµβάνουν
τον χαρακτήρα της στρατηγικής επένδυσης, σύµφωνα
µε τους όρους του παρόντος, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρε-
ση, η επέµβαση σε δασικές εκτάσεις, και δηµόσιες εκτά-
σεις σε χορτολιβαδικές, βραχώδεις, πετρώδεις εκτάσεις
σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές και ελλείψει αυτών
σε δάση, προς τον σκοπό και µόνο της επεκτάσεως ή του
εκσυγχρονισµού µιας ήδη υπάρχουσας εγκατάστασής
τους, µε την προϋπόθεση ότι η επέµβαση αυτή δεν υπερ-
βαίνει το 10% της συνολικής έκτασης της υφιστάµενης
βιοµηχανικής εγκατάστασης. Στις περιπτώσεις αυτές ι-
σχύουν κανονικά οι προβλέψεις του άρθρου 45 του δασι-
κού νόµου. Περαιτέρω, για τις επενδύσεις της αυτής κα-
τηγορίας, προβλέπεται ότι η πράξη επικύρωσης της ο-
ριοθέτησης (συνολικής ή τµηµατικής), επανοριοθέτησης
ή διευθέτησης των υδατορεµάτων γίνεται από τον Υ-
πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, έπειτα από εισήγηση από τη Διεύ-
θυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 3 του ν. 4258/2014. Τα άρθρα 3 και επόµενα του
ν. 4258/2014 εφαρµόζονται αναλόγως. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ι. Επί του συνόλου
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις που αφορούν στις

παρ. 7 έως 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, σχετικά
µε την υποχρέωση εγκατάστασης συστηµάτων εισροών
εκροών στην εφοδιαστική αλυσίδα υγρών καυσίµων, έ-
χουν ως πρωταρχικό σκοπό την κωδικοποίηση και συ-
µπλήρωση των ρυθµίσεων, δεδοµένου ότι οι διατάξεις
για τα συστήµατα εισροών-εκροών θεσπίστηκαν σταδια-
κά και αποσπασµατικά και δεν επετράπη η ενιαία ρύθµι-
ση όλων των θεµάτων που άπτονται των εν λόγω συστη-
µάτων, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν κενά και ασάφειες
στην ισχύουσα νοµοθεσία, που δηµιουργούν προβλήµα-
τα και σύγχυση, τόσο στους διοικουµένους που καλού-
νται να εφαρµόσουν τη σχετική νοµοθεσία, όσο και στις
αρχές/υπηρεσίες που καλούνται να ελέγξουν την εφαρ-
µογή της.
Ειδικότερα, προβλήµατα εντοπίζονται ως προς :
α. Το πεδίο εφαρµογής.

Ενώ η παράγραφος 7 του άρθρου 31 (που θεσπίστηκε
το 2009) ορίζει ότι υποχρεωµένοι να εγκαταστήσουν σύ-
στηµα εισροών-εκροών είναι οι κάτοχοι άδειας λιανικής
εµπορίας δηλαδή τόσο τα πρατήρια υγρών καυσίµων, ό-
σο και οι πωλητές πετρελαίου θέρµανσης, στη συνέχεια
αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο στα πρατήρια για τα
οποία -και µόνο- εκδόθηκαν σχετικές κανονιστικές δια-
τάξεις. 
Η υποχρέωση εγκατάστασης συστηµάτων εισροών-

εκροών στους πωλητές πετρελαίου θέρµανσης τέθηκε
στην ουσία τέσσερα χρόνια αργότερα, ως παρ. 10 του
άρθρου 31 του ν. 3784/2009, µε το άρθρο 31 του
ν. 4177/2013 (Α΄ 173).
Όσον αφορά τις ελεύθερες εγκαταστάσεις πετρελαιο-

ειδών, οι υπόχρεοι καθορίζονται µε τρόπο γενικό και αό-
ριστο και µάλιστα µε ορολογία που δεν απαντάται στην ι-
σχύουσα νοµοθεσία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι
ότι σε καµία διάταξη της νοµοθεσίας µας δεν ορίζεται
ούτε η έννοια της ελεύθερης εγκατάστασης ούτε η έν-
νοια των ιδιωτικών πρατηρίων του δηµοσίου και του ιδιω-
τικού τοµέα.
Όσον αφορά δε τα χηµικά προϊόντα που προσµειγνύο-

νται µε υγρά καύσιµα επειδή αυτά αναφέρονται ενδεικτι-
κά (µεθανόλη, τολουόλιο, διαλύτες κ.λπ.), καθίσταται όχι
µόνο γενικό και αόριστο το υποκείµενο και το αντικείµε-
νο της ρύθµισης, αλλά και τεράστιο το εύρος αυτής.
Λόγω των παραπάνω δηµιουργείται σύγχυση ως προς

τα υποκείµενα και σε ορισµένες περιπτώσεις και ως
προς το αντικείµενο ρύθµισης της παραγράφου 10 του
άρθρου 31 του ν. 3784/2009.
Παράλληλα, κρίθηκε αναγκαία η παρακολούθηση όλων

των ειδών καυσίµων, πέραν των υγρών (π.χ. υγραέριο,
πεπιεσµένο φυσικό αέριο κ.λπ.), οπότε και επεκτείνεται
το πεδίο εφαρµογής έτσι ώστε να καλύπτονται όλα τα
καύσιµα.
β. Τον καθορισµό και την επιβολή των διοικητικών κυ-

ρώσεων.
Το γεγονός ότι η ισχύουσα παράγραφος 8α του άρ-

θρου 31 του ν. 3784/2009 δεν προβλέπει την επιβολή δι-
οικητικών κυρώσεων αλλά τον καθορισµό των διοικητι-
κών κυρώσεων - που θα επιβληθούν - µε Υπουργική Από-
φαση, αναστέλλει την επιβολή κυρώσεων µέχρι την έκ-
δοση της σχετικής Απόφασης, καθώς επίσης δεν καθορί-
ζονται τα όργανα επιβολής των κυρώσεων.
Μέχρι σήµερα έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµ. Φ2-1871/2013

(Β΄2173) κοινή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης και Υποδοµών και Μεταφορών,
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ2-518/2014 (Β΄
575) κοινή υπουργική απόφαση, µε την οποία καθορίζο-
νται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα πρατήρια υγρών
καυσίµων, για παραβάσεις που αφορούν τα συστήµατα
εισροών-εκροών και η ΠΟΛ 1206/2013 (Β΄2237) µε την
οποία καθορίζονται οι σχετικές κυρώσεις που επιβάλλο-
νται αναλογικά και στους πωλητές πετρελαίου θέρµαν-
σης.
γ. Τις ελεγκτικές υπηρεσίες και την έκταση του διε-

νεργούµενου ελέγχου. 
Δεν υπάρχει καµία αναφορά στο ισχύον άρθρο 31 του

ν. 3784/2009 ούτε στις αρχές που είναι αρµόδιες να ε-
λέγχουν την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τα
ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και ηλε-
κτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και εκροών
ούτε στην έκταση του διενεργούµενου από αυτές ελέγ-
χου. Μέχρι σήµερα, η µόνη αναφορά σε ελεγκτικές αρ-
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χές είναι στην υπ’ αριθµ. Φ2-1871/2013 (Β΄2173) κ.υ.α.,
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ2-518/2014 (Β΄
575) κοινή υπουργική απόφαση, µε την οποία καθορίζο-
νται οι ελεγκτικές αρχές για τα πρατήρια υγρών καυσί-
µων και κατ’ αναλογία, σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1206/2013
(Β΄2237), για τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου
θέρµανσης. Επίσης στις ως άνω κοινή υπουργική απόφα-
ση προβλέφθηκε τα πρόστιµα για παραβάσεις του συ-
στήµατος εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσί-
µων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρ-
µανσης να επιβάλλονται από τον προϊστάµενο της υπη-
ρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο. Στις προτεινόµενες
διατάξεις, αφενός καθορίζονται σαφώς οι αρµόδιες υπη-
ρεσίες για τη διενέργεια των ελέγχων, αφετέρου καθο-
ρίζεται ως αρµόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων
η οικεία Τελωνειακή υπηρεσία, ανεξαρτήτως από ποια υ-
πηρεσία διενεργήθηκε ο έλεγχος, προκειµένου να εξε-
τάζονται µε ενιαίο τρόπο οι υποθέσεις και να παρακο-
λουθούνται από µία αρχή οι κυρώσεις και οι τυχόν υπο-
τροπές. 
δ. Την προστασία των διοικουµένων.
Δεν υπάρχει καµία ειδική αναφορά στο ισχύον άρθρο

31 του ν. 3784/2009 ως προς τις διοικητικές διαδικασίες
και τη δυνατότητα προσφυγής των διοικούµενων κατά
των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων εις βάρος τους. Με
την υπ’ αριθµ. Φ2-1871/2013 (Β΄2173) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ2-
518/2014 (Β΄ 575) κοινή υπουργική απόφαση, προβλέ-
φθηκε η ενδικοφανής προσφυγή στον Υπουργό Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης για όλες τις κυρώσεις που επιβάλλο-
νται από κάθε αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία της χώρας,
για τις περιπτώσεις παραβάσεων του συστήµατος εισρο-
ών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων και στις εγκα-
ταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρµανσης. Στις προτει-
νόµενες διατάξεις προβλέπεται η διοικητική προστασία
των διοικούµενων, για όλες τις περιπτώσεις παραβάσε-
ων των συστηµάτων εισροών εκροών ανεξαρτήτως εί-
δους εγκατάστασης, απευθείας στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας. Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλε-
ται η καταβολή ποσοστού 50% του διοικητικού προστί-
µου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοι-
πο 50%.

ΙΙ. Επί των παραγράφων του άρθρου 30

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 τροποποιούνται οι πα-
ράγραφοι 7 έως 11 του ν. 3784/2009 και εισάγονται νέες
παράγραφοι 12 έως 13. Συγκεκριµένα,
Στην παράγραφο 7 αναφέρονται αναλυτικά οι εγκατα-

στάσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση
ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης και ηλε-
κτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και εκροών
για όλα τα είδη καυσίµων και ορίζεται η έννοια της ελεύ-
θερης εγκατάστασης. Έτσι το πεδίο εφαρµογής του νό-
µου καθίσταται απόλυτα ξεκάθαρο και σαφές σε αρχές
και διοικουµένους. 
Στην παράγραφο 8 προβλέπεται η έκδοση κοινής υ-

πουργικής απόφασης που θα ρυθµίζουν, ανά κατηγορία
υπόχρεων, διαδικασίες, τεχνικές προδιαγραφές, όρους
και προϋποθέσεις της εγκατάστασης των συστηµάτων
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµέ-
νων, των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών, της
ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και ε-

κροών, πιστοποίηση συστηµάτων, χρονοδιάγραµµα κ.λπ.
µε ειδική πρόβλεψη για τις εγκαταστάσεις των ενόπλων
δυνάµεων, λόγω ειδικότερων περιορισµών της κείµενης
νοµοθεσίας.
Στην παράγραφο 9 καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές για

τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν τα
ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και ηλε-
κτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και εκροών
και την τυχόν σύνδεσή τους µε φορολογικό ηλεκτρονικό
µηχανισµό. Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα συγκρότη-
σης µικτών κλιµακίων ελέγχου των αρµόδιων ελεγκτι-
κών υπηρεσιών για, κατά περίπτωση και λόγο αρµοδιό-
τητας, από κοινού έλεγχο εγκαταστάσεων. Σηµειώνεται
ότι για παραβάσεις που έχουν σηµειωθεί από κάθε εί-
δους ελεγκτική υπηρεσία, δίνεται η αρµοδιότητα στην
κατά τόπο Τελωνειακή αρχή να εκδίδει τις πράξεις επι-
βολής προστίµων. Άρα µία αρχή είναι αρµόδια για την ε-
πιβολή των διοικητικών κυρώσεων, τις οποίες εισηγού-
νται όλες οι αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. Επίσης δίνεται
η αρµοδιότητα στην αρχή που διενεργεί τον επιτόπιο έ-
λεγχο να σφραγίζει προσωρινά την εγκατάσταση, ενώ η
αδειοδοτούσα είναι αρµόδια για την έκδοση απόφασης
αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή έκδοση απόφασης
παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης. 
Με την παράγραφο 10 καθορίζεται το εύρος των διοι-

κητικών προστίµων για παραβάσεις των συστηµάτων πα-
ρακολούθησης εισροών εκροών, ενώ καθορίζεται ειδικό-
τερα το εύρος των προστίµων: α) σε περίπτωση µη εγκα-
τάστασης των ως άνω συστηµάτων, β) σε περίπτωση µη
πλήρωσης των όρων εγκατάστασης, γ) σε περίπτωση κα-
τάθεσης ψευδούς δήλωσης από τον εγκαταστάτη εισρο-
ών εκροών ή τον υλοποιητή λογισµικού, δ) σε περίπτωση
εγκατάστασης εξοπλισµού µε πλαστά ή παραποιηµένα
πιστοποιητικά, ε) σε περίπτωση παρέµβασης σε µηχανι-
κά/ηλεκτρονικά µέρη και λογισµικό και στ) στην περίπτω-
ση διακίνησης καυσίµων εκτός του εγκατεστηµένου συ-
στήµατος. Επίσης προβλέπεται διπλασιασµός του προ-
στίµου σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας, ενώ
προβλέπεται και η πληρωµή των προστίµων και από ό-
ποιον συµπράττει σε εξαιρετικά σοβαρές παραβάσεις
της νοµοθεσίας. Επίσης, σε σοβαρές περιπτώσεις παρα-
βάσεων, ή σε περίπτωση υποτροπής, προβλέπεται η ανα-
στολή της λειτουργίας της εγκατάστασης ή η παύση λει-
τουργίας της για διάστηµα από ένα µήνα έως ένα έτος,
µε ταυτόχρονη ανάρτηση σχετικής πινακίδας στο χώρο
της εγκατάστασης, καθώς και οριστική αφαίρεση της ά-
δειας λειτουργίας της εγκατάστασης. Την οριστική αφαί-
ρεση της άδειας λειτουργίας ακολουθεί η σφράγιση των
εγκαταστάσεων, µε την υποχρέωση του εκµεταλλευτή,
σε περιπτώσεις παραποίησης ή αλλοίωσης των συστη-
µάτων εισροών εκροών, να αποµακρύνει µε δικά του έξο-
δα τυχόν εξοπλισµό και υποδοµές που συµµετείχαν
στην παραποίηση ή αλλοίωση. 
Στην παράγραφο 11 καθορίζονται οι περιπτώσεις επι-

βολής ποινικών κυρώσεων.
Με την παράγραφο 12 προβλέπεται η διασύνδεση των

συναρµόδιων υπηρεσιών µε τις βάσεις δεδοµένων για τα
ολοκληρωµένα συστήµατα εισροών-εκροών, ενώ προ-
βλέπεται η έκδοση κ.υ.α. για τον καθορισµό σχετικών λε-
πτοµερειών.
Τέλος, µε την παράγραφο 13, εισάγεται νέα ρύθµιση

µε την υποχρέωση ογκοµέτρησης των δεξαµενών βυτιο-
φόρων µεταφοράς υγρών καυσίµων, από διαπιστευµένα,
σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από αµοιβαία ανα-
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γνωρισµένα εργαστήρια. Η νέα αυτή ρύθµιση µπορεί να
τεθεί σε εφαρµογή χωρίς να απαιτείται προηγουµένως η
έκδοσης άλλης κανονιστικής πράξης, ενώ δίνεται η αρ-
µοδιότητα στους συναρµόδιους υπουργούς να καθορί-
ζουν περαιτέρω λεπτοµέρειες µε κοινή υπουργική από-
φαση. Επί του παρόντος βρίσκεται σε ισχύ το άρθρο 98
της υπ’ αριθµ. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων
ΔΙΕΠΠΥ» απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης, (Β΄ 2983), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ α-
ριθµ. 109034/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4913),
στο οποίο προβλέπεται ότι όλα ανεξαιρέτως τα βυτιοφό-
ρα αυτοκίνητα µεταφοράς και διανοµής υγρών καυσί-
µων, για τη µέτρηση του όγκου των µεταφερόµενων καυ-
σίµων πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε µετρικούς κανό-
νες (βέργες) και ογκοµετρικό πίνακα όλων των δεξαµε-
νών τους. Παράλληλα είναι σε ισχύ η υπ’ αριθµ.
Τ.3200/25/30.5.1968 Α.Υ.Ο. «περί τρόπου συστάσεως Ε-
πιτροπών, δια την ογκοµέτρησιν δεξαµενών αποταµιεύ-
σεως υγρών καυσίµων κ.λπ. και εξουσιοδοτήσεως των
Τελωνειακών δια τη συγκρότησιν αυτών», όπως τροπο-
ποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Τ.1259/32/18.4.1979 ΑΥΟ,
που προβλέπει την ογκοµέτρηση από τελωνειακή επι-
τροπή µόνο των βυτιοφόρων που µεταφέρουν υποκείµε-
να σε δασµούς και λοιπούς φόρους υγρά καύσιµα κ.λπ..
Με τη νέα ρύθµιση καλύπτεται η ανάγκη ογκοµέτρη-

σης των δεξαµενών βυτιοφόρων υγρών καυσίµων, µε
σύγχρονο τρόπο, που παρέχει ακρίβεια και ιχνηλασιµό-
τητα, ανεξάρτητα µε το τελωνειακό ή φορολογικό καθε-
στώς στο οποίο υπόκεινται τα διακινούµενα καύσιµα. 
Επιπλέον, στο άρθρο 31, προβλέπονται µεταβατικές

διατάξεις, τόσο ως προς την ισχύ των υφιστάµενων κα-
νονιστικών πράξεων, όσο και ως προς τον χρόνο εφαρ-
µογής των απαιτήσεων περί ογκοµέτρησης των δεξαµε-
νών των βυτιοφόρων, προκειµένου να υπάρχει ικανός
χρόνος για τη σταδιακή προσαρµογή της αγοράς στις
νέες ρυθµίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 32

Αντιστοίχιση υφιστάµενων αδειών 
τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων

Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις διατάξεων που αφο-
ρούν την αντιστοίχιση των υφιστάµενων αδειών τεχνι-
κών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων έχουν ως πρω-
ταρχικό σκοπό την οριστική και οµαλή µετάπτωση από
το παλαιό στο νέο θεσµικό πλαίσιο.
Γενικός στόχος των τροποποιήσεων είναι:
Η δυνατότητα ένταξης του συνόλου των ασκούντων

τις τεχνικές επαγγελµατικές δραστηριότητες στις διατά-
ξεις του νόµου, ώστε αφενός όλοι οι ασκούντες να εντα-
χθούν εν τέλει σε ένα κοινό πλαίσιο προϋποθέσεων και
υποχρεώσεων για την άσκηση των τεχνικών δραστηριο-
τήτων και αφετέρου να δηµιουργηθεί µια πλήρως λει-
τουργούσα αγορά µε την αποφυγή της παράνοµης εργα-
σίας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3982/2011
(Α΄143), προβλέπεται ότι µε προεδρικά διατάγµατα κα-
θορίζονται αφενός οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ά-
σκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και αφετέρου η
αντικατάσταση των υφιστάµενων αδειών µε τις νέες ε-
παγγελµατικές άδειες.
Σε ειδικότερο άρθρο εκάστου εκ των προεδρικών δια-

ταγµάτων (άρθρο 9 του π.δ 112/12, άρθρο 10 του π.δ.
113/12, άρθρο 9 του π.δ. 114/12, άρθρο 13 και 21 του
π.δ. 115/12 και άρθρο 9 του π.δ. 1/13), προβλέφθηκε η
δυνατότητα αντικατάστασης των υφιστάµενων αδειών
αόριστης ισχύος εντός ορισµένης προθεσµίας από τη
δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδί-
δεται δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του
ν. 3982/2011 που αφορά σε παράβολα, µε υποβολή ε-
µπρόθεσµης αίτησης και παραβόλων και συγκεκριµένα
προβλέφθηκε προθεσµία δύο ετών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 112 του ν. 4314/2014 (Α΄265),

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4403/2016
(Α΄125) δόθηκαν εκ νέου παρατάσεις της προβλεπόµε-
νης προθεσµίας και µε το άρθρο 105 του ν. 4485/2017
(Α΄114) ορίστηκε ως καταληκτική προθεσµία για την α-
ντικατάσταση των αδειών η 31.12.2018 κοινή για όλες
τις επαγγελµατικές τεχνικές δραστηριότητες.
Λόγω, αφενός της ύπαρξης ενδιαφεροµένων που δεν

έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αντικατάστασης των
παλαιών αδειών µε τις νέες άδειες, καθώς δεν υφίστατο
προθεσµία για τις περιπτώσεις παλαιών αδειών, των ο-
ποίων είχε παρέλθει η ηµεροµηνία θεώρησης και αφετέ-
ρου για λόγους λειτουργικότητας, δεδοµένου ότι στο
νέο νοµοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπεται διαδικασία για
τις περιπτώσεις αδειών παλαιότερου θεσµικού πλαισίου
αόριστης ισχύος που δεν έχουν αντιστοιχηθεί, προτείνο-
νται:

• διατάξεις ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντιστοίχισης
αδειών του προϊσχύοντος πλαισίου µε τις άδειες που
προβλέπονται από τα προεδρικά διατάγατα που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3982/2011, χωρίς
χρονικό περιορισµό.

• διατάξεις για την απαγόρευση άσκησης των δραστη-
ριοτήτων από κατόχους µη αντικατασταθεισών αδειών.

Άρθρο 33
Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147 )

Με τις προτεινόµενες διατάξεις επέρχονται περαιτέρω
τροποποιήσεις στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Συγκεκριµέ-
να:
Με την παράγραφο 1 επέρχονται διορθώσεις στο άρ-

θρο 86 και αποσαφηνίζονται ζητήµατα ως προς τον τρό-
πο υπολογισµού της πλέον συµφέρουσας από οικονοµι-
κής άποψης προσφοράς σε περιπτώσεις συµβάσεων πα-
ροχής υπηρεσιών ή προµηθειών. Με τις αλλαγές καθί-
σταται πιο σαφής ο τρόπος βαθµολόγησης των προσφο-
ρών και διασαφηνίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 90
παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και το τυποποιηµένο έ-
ντυπο 2 Παραρτήµατος II (Προκήρυξη σύµβασης), παρ.
II.2.5 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1986 της
Επιτροπής (L 296), παρέχεται η δυνατότητα στάθµισης/
βαρύτητας µεταξύ τεχνικής (κριτηρίων ποιότητας)- οικο-
νοµικής προσφοράς (τιµής-κόστους).
Με την παράγραφο 2 επέρχονται µεταβολές στο άρ-

θρο 95 και συγκεκριµένα παρέχεται η δυνατότητα υπο-
βολής οικονοµικών προσφορών και µε άλλον τρόπο,
πλην του ποσοστού έκπτωσης, σε περίπτωση που η φύ-
ση της δηµοπρατούµενης σύµβασης το επιτρέπει, ενώ
παράλληλα προβλέπεται για την προµήθεια ειδών µε τι-
µές αναφοράς η αναπροσαρµογή της τιµής κατά την ε-
κτέλεση της σύµβασης, µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα
τιµή αναφοράς.
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Με την παράγραφο 3 τροποποιείται το άρθρο 96, µε
στόχο να αποφευχθούν φαινόµενα εκ παραδροµής πα-
ράλειψης της αναθέτουσας αρχής να ζητήσει την παρά-
ταση των προσφορών, παρέχοντας το δικαίωµα εκ των
υστέρων αιτήµατος για την παράταση των προσφορών,
εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. Με
τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δε θα µαταιώνονται ά-
σκοπα διαδικασίες µε µόνο λόγο την παράλειψη αιτήµα-
τος ανανέωσης προσφορών.

Με την παράγραφο 4 αποσαφηνίζεται ότι οι αποφά-
σεις της αναθέτουσας αρχής που ολοκληρώνουν κάποιο
στάδιο της διαδικασίας συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα
Πρακτικά, ώστε οι διαγωνιζόµενοι να λαµβάνουν εγκαί-
ρως πλήρη γνώση της αιτιολογίας της πράξης και να
µπορούν να ασκούν τα έννοµα δικαιώµατά τους κατά αυ-
τής (Απόφαση ΔΕΕ της 14ης Φεβρουαρίου 2019, C-
54/2018, Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop.
soc. Impresa Sociale Onlus). Η ρύθµιση της περίπτωσης
β΄ της παρ. 4 αφορά σε διαγωνισµούς όπου προσφορά
έχει υποβάλλει εξαρχής µόνο ένας υποψήφιος οικονοµι-
κός φορέας προκειµένου να µη δηµιουργούνται καθυ-
στερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς σε
πολλές περιπτώσεις π.χ. όπου αποφαινόµενο όργανο εί-
ναι η Οικονοµική Επιτροπή σε Περιφέρειες ή η Σύγκλη-
τος σε Πανεπιστήµια, το όργανο αυτό συνεδριάζει µια
φορά το µήνα. Γίνεται συνεπώς ανάλογη ρύθµιση µε
τους διαγωνισµούς µε κριτήριο ανάθεσης µόνο βάσει τι-
µής, µε σκοπό την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας. Ε-
ποµένως και για τις συµβάσεις µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
βάσει του κόστους, και ανεξαρτήτως ποσού και διαδικα-
σίας, θα εκδίδεται µία απόφαση επικύρωσης όλων των
σταδίων της ανοιχτής διαδικασίας και του δευτέρου στα-
δίου στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, ή ανταγωνι-
στικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση.
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται η δυνατότητα σύ-

στασης ειδικής επιτροπής για την παρακολούθηση της
εγγυηµένης λειτουργίας ενός προϊόντος. Η αποσύνδεση
από την επιτροπή παραλαβής κρίνεται σκόπιµη, αφού µε-
τά τη λήξη της σύµβασης αποτελεί διοικητικό βάρος η
παρακολούθηση της εγγυηµένης λειτουργίας από µία ε-
πιτροπή στην οποία ενδεχοµένως να συµµετέχουν και
µέλη από άλλους δηµόσιους φορείς, τη στιγµή που η υ-
πηρεσία που κάνει χρήση των αγαθών µπορεί πιο εύκολα
να παρακολουθεί τη λειτουργία των προϊόντων.
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται η δυνατότητα σύ-

στασης ειδικής επιτροπής για την παραλαβή συµβάσεων
γενικών υπηρεσιών, κάτι το οποίο κρίνεται σκόπιµο ιδίως
για φορείς που η δοµή τους είναι τέτοια που δεν επιτρέ-
πει την παρακολούθηση σύµβασης από οργανικές µονά-
δες. 
Με την παράγραφο 7 διευρύνεται σηµαντικά η δυνατό-

τητα υλοποίησης υπηρεσιών σε φορείς αναθέτουσες αρ-
χές που δεν διαθέτουν ικανό αριθµό ή τις κατάλληλες ει-
δικότητες για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισµού ή
γενικότερα τη διεξαγωγή διαγωνισµών υπηρεσιών. Η
διάταξη αυτή αφορά κυρίως Ν.Π.Δ.Δ. περιορισµένης δυ-
ναµικότητας π.χ.. Επιµελητήρια, που συχνά καλούνται
να επιλύσουν σηµαντικά προβλήµατα τοπικής ή γενικής
σηµασίας και δεν διαθέτουν το κατάλληλο ή/και επαρκές
προσωπικό. Η διάταξη αυτή θα δηµιουργήσει τη δυνατό-
τητα υλοποίησης εγκεκριµένων συµβάσεων υπηρεσιών,

επισπεύδοντας δραστικά το χρόνο που απαιτείται για
την εξέλιξη και υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικα-
σίας.
Με την παράγραφο 8, βάσει του άρθρου 41 του

ν. 4412/2016, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. συνιστά µια από τις τρεις ε-
θνικές κεντρικές αρχές αγορών, συνεπώς σε θέµατα πι-
στοποίησης προσωπικού προµηθειών και πιστοποίησης
αναθετουσών αρχών για τη διαχείριση προµηθειών του
δηµοσίου είναι απαραίτητο στους συναρµόδιους φορείς
για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της πιστοποίησης,
να συµπεριλαµβάνεται και αυτή ως αρµόδια αρχή, για
τον τοµέα των προµηθειών υγείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 34

Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 1 προ-
βλέπεται η δυνατότητα ορισµού του Οργανισµού Απα-
σχολήσεως Ανθρώπινου Δυναµικού (ΟΑΕΔ) ως Ενδιάµε-
σου Φορέα Κρατικών Ενισχύσεων µέρους Περιφερεια-
κών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και συ-
γκεκριµένα για τις δράσεις «Προώθηση στην Απασχόλη-
ση (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες - ΝΕΕ και Νέες Θέ-
σεις Εργασίας - ΝΘΕ) για πληθυσµούς Ροµά» που χρη-
µατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2 πα-

ρέχεται η δυνατότητα παραµονής στις Ειδικές Υπηρε-
σίες του ν. 4314/2014 (Α΄265) ή στην Κεντρική Υπηρεσία
της ΜΟΔ Α.Ε. των υπαλλήλων που µετατάσσονται κατά
τη διάρκεια της απόσπασής τους σε αυτές, µε σκοπό την
αποφυγή διατάραξης του προγραµµατισµού των εργα-
σιών των υπηρεσιών υποδοχής που συνδέονται µε απορ-
ρόφηση πόρων συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
Η διάταξη εφαρµόζεται και για τις µετατάξεις που έγιναν
πριν τη δηµοσίευση του νόµου, στον οποίο εντάσσεται,
υπό τις προϋποθέσεις και µε τη διαδικασία που ορίζεται
σε αυτήν. Επιπλέον, προβλέπεται ότι προσωπικό φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης που έχει υπηρετήσει στο πα-
ρελθόν σε Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 µπορεί να
αποσπάται ή να µετακινείται εκ νέου στις ανωτέρω υπη-
ρεσίες µε τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 3614/2007
(Α΄267). 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 κα-

θορίζεται η ισχύς της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 41
του ν. 4314/2014 από τη δηµοσίευση του ν. 4521/2018
(Α΄ 38), ώστε να καταστεί ενιαίο το πλαίσιο αναγνώρι-
σης της προϋπηρεσίας του προσωπικού των Κοινών
Γραµµατειών (ΚΓ) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 4

και 5 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το µητρώο ελε-
γκτών και επαληθευτών της ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» µε στόχο την έγκαι-
ρη ολοκλήρωση των προβλεπόµενων από το οικείο κα-
νονιστικό πλαίσιο ελέγχων και επαληθεύσεων και την
διασφάλιση της απορρόφησης και της χρηστής διαχείρι-
σης των σχετικών κονδυλίων. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 6

και 8 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση έργων
που συγχρηµατοδοτούνται από το Χρηµατοδοτικό Μη-
χανισµό του ΕΟΧ.
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Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 7 πα-
ρέχεται η δυνατότητα χρήσης του εγκεκριµένου µητρώ-
ου αξιολογητών του Ενδιάµεσου Φορέα Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικό-
τητας (ΕΦΕΠΑΕ), από τους φορείς διαχείρισης δράσεων
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και η δυνατότητα αποζηµίω-
σης των µελών του µητρώου σύµφωνα µε το πλαίσιο που
ορίζεται σε ανάλογες δράσεις που διαχειρίζεται ο ΕΦΑ-
ΠΑΕ. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 9 προ-

βλέπεται ότι σε περίπτωση που εν ενεργεία υπηρετού-
ντες προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των ΕΥ του πα-
ρόντος νόµου και της ΚΥ της ΜΟΔ Α.Ε., επιλεγούν, στο
πλαίσιο ενιαίας προκήρυξης θέσεων της παραγράφου 2,
σε άλλη θέση προϊσταµένου από αυτή που κατέχουν, ο
χρόνος µέχρι την επανατοποθέτηση τους στη νέα θέση
λογίζεται για κάθε συνέπεια, πλην του επιδόµατος θέ-
σης ευθύνης, ως χρόνος πραγµατικής και συνεχούς υπη-
ρεσίας στην αρχική θέση που κατείχαν. Η διάταξη κρίνε-
ται απαραίτητη, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία της παραγραφου 2 του άρθρου 39 προκηρύσσονται
ταυτόχρονα όλες οι θέσεις ευθύνης των Ειδικών Υπηρε-
σιών του ν. 4314/2014 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της
ΜΟΔ Α.Ε., ωστόσο δεν είναι πρακτικά δυνατή η ταυτό-
χρονη πλήρωση όλων των ανωτέρω θέσεων, µε αποτέ-
λεσµα να ενδέχεται να υπάρξουν εν ενεργεία προϊστά-
µενοι που θα τοποθετηθούν εκ νέου σε θέση ευθύνης,
αλλά µε τη µεσολάβηση χρονικού διαστήµατος µεταξύ
των δύο θητειών. Με την προτεινόµενη διάταξη διασφα-
λίζεται η µη ύπαρξη µισθολογικών επιπτώσεων, ιδίως ως
προς την προσωπική διαφορά, στους ως άνω υπαλλή-
λους. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 10

προβλέπεται ρητά ότι η διάταξη του πρώτου εδαφίου της
παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 4314/2014 εφαρµόζεται από
την έναρξη ισχύος της όχι µόνο για έργα της τρέχουσας
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 αλλά και για έργα
προηγούµενων και ήδη ληξασών προγραµµατικών περιό-
δων.

Άρθρο 35

Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 2 παρατεί-
νονται οι αποσπάσεις του συνόλου του προσωπικού που
υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και
στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε., ώστε να µη δια-
ταραχθεί το έργο των υπηρεσιών αυτών, που στελεχώ-
νονται αποκλειστικά µε αποσπάσεις ή µετακινήσεις προ-
σωπικού της ΜΟΔ Α.Ε. ή φορέων της Γενικής Κυβέρνη-
σης, για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο και να α-
ποφευχθεί ο δυσβάσταχτος διοικητικός φόρτος που θα
απαιτείτο για τις µεµονωµένες παρατάσεις αυτών µε δι-
οικητικές πράξεις. Επίσης, ρυθµίζεται η διαδικασία απο-
σπάσεων προσωπικού της ΜΟΔ Α.Ε. σε γενικές διευθύν-
σεις του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργείου. 

Άρθρο 36

Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 3 προβλέπε-
ται ότι το προσωπικό της ΜΟΔ Α.Ε. που υπηρετεί κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου κατόπιν απόσπασης σε
υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσε-

ων και ΕΣΠΑ και της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κα-
θώς και στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προ-
βολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), παραµένει αποσπασµένο σε αυ-
τές µέχρι τις 31.12.2023. 

Άρθρο 37 

Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται η δυνατό-
τητα των φορέων Γενικής Κυβέρνησης να συνοµολο-
γούν επενδυτικά δάνεια µε το Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα οποία θα αποπληρώνονται από το Πρό-
γραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο υλοποίησης δρά-
σεων από το ανωτέρω Υπουργείο, µε σκοπό την ενεργει-
ακή αναβάθµιση δηµοσίων κτιρίων. 
Για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενερ-

γειακής απόδοσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του
ν. 4342/2015 (Α΄ 143), µε το οποίο ενσωµατώθηκε το άρ-
θρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε µε
το Παράρτηµα της Οδηγίας 2013/12/ΕΕ, και το άρθρο 24
παρ. 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ), το Δηµόσιο και οι φο-
ρείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα καλούνται να δια-
δραµατίσουν υποδειγµατικό ρόλο στη λήψη των απαι-
τούµενων µέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και
εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις και τον ε-
ξοπλισµό που διαθέτουν. Για τον λόγο αυτό, παρέχεται η
δυνατότητα χρηµατοδότησης των σχετικών έργων, µε
στόχο τη µέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξοικο-
νόµησης ενέργεια. 

Άρθρο 38

Με την παράγραφο1 της προτεινόµενης διάταξης δι-
ευκρινίζεται ότι οι δαπάνες της περίπτωσης α΄ της παρα-
γραφου 3 του άρθρου 8 είναι επιλέξιµες και όταν πραγ-
µατοποιούνται επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί
στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α΄33), είτε του
ν. 4178/2013 (Α΄174), είτε του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) κα-
τά το χρόνο υποβολής του αιτήµατος υπαγωγής στα κα-
θεστώτα ενίσχυσης του ν. 4399/2016 (Α΄117). Η ρύθµιση
αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να ευθυγραµµι-
στούν οι προβλέψεις του ν. 4399/2016 µε το αντίστοιχο
θεσµικό πλαίσιο που διέπει τους ν. 3299/2004 και
3908/2011.
Με την παράγραφο 2 της προτεινόµενης διάταξης

προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης για τον ορισµό των απαραίτητων δι-
καιολογητικών που θα πρέπει να υποβάλλονται για ό-
λους τους ελέγχους των επενδύσεων που υπάγονται
στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016. Μέχρι σή-
µερα τα δικαιολογητικά υποβολής αιτηµάτων ελέγχου ο-
ρίζονται στις αποφάσεις των προκηρυσσόµενων καθε-
στώτων σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ιδίου νόµου. 
Με την παράγραφο 3 της προτεινόµενης διάταξης α-

παλείφονται τα δικαιολογητικά ελέγχου, ολοκλήρωσης
και παρακολούθησης της τήρησης µακροχρόνιων υπο-
χρεώσεων ως υποχρεωτικώς καθοριζόµενα στις αποφά-
σεις προκήρυξης καθεστώτων. Ειδικότερα, τα δικαιολο-
γητικά ελέγχου θα ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τη νέα διάταξη
της παρ.10 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016. 
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Άρθρο 39

Με τη ρύθµιση της παραγράφου 1 της προτεινόµενης
διάταξης προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγρα-
φου 3 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 που αποσαφηνίζει
την προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων
που έχουν υπαχθεί στο ν. 2601/1998 (Α΄81) στο πλαίσιο
του Ελληνικού Σχεδίου Οικονοµικής Ανασυγκρότησης
των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.). Σηµειώνεται ότι µε την πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 οι αιτήσεις
που είχαν υποβληθεί για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύ-
σεων σε χώρες της αλλοδαπής κατά το άρθρο 6 του
ν. 2996/2002 (Α΄62) και δεν είχαν εγκριθεί µέχρι τη δη-
µοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, τέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας, µη παρέχο-
ντας πλέον τη δυνατότητα αξιοποίησης του καθεστώτος
αυτού για παροχή ενισχύσεων. Με την πρόταση αυτή,
που αφορά ελάχιστες επενδύσεις που είχαν υπαχθεί στο
εν λόγω καθεστώς και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί
αποφάσεις ολοκλήρωσης, ορίζεται ως προθεσµία ολο-
κλήρωσης η αντίστοιχη που έχει δοθεί για τα επενδυτικά
σχέδια του ν. 3299/2004, προκειµένου να διενεργηθούν
όλες οι αναγκαίες, κυρίως διοικητικού χαρακτήρα πρά-
ξεις (όπως π.χ. αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου κ.λπ.), ώ-
στε να αντιµετωπιστούν και οι τελευταίες εκκρεµότητες
των επιχειρήσεων που υπήχθησαν στο Πρόγραµµα αυτό.
Με την παράγραφο 2 της προτεινόµενης διάταξης

προστίθεται ο ν. 4495/2017 στους ήδη αναφερόµενους,
στη σχετική διάταξη, νόµους περί τακτοποίησης αυθαι-
ρέτων (ν. 1337/1983, ν. 4178/2013), στους οποίους δύνα-
νται να έχουν υπαχθεί κατασκευές που περιλαµβάνονται
στο εγκεκριµένο αντικείµενο επενδυτικών σχεδίων που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόµων 3299/2004 και
3908/2011, προκειµένου να ολοκληρωθούν, οι σχετικές
δαπάνες. Η συµπλήρωση κρίνεται απαραίτητη καθ’ όσον,
σύµφωνα µε την αρχή της ισότητας, δεν δύναται να απο-
κλειστούν της ολοκλήρωσης επενδυτικά σχέδια που
έχουν εκκινήσει διαδικασίες τακτοποίησης στον
ν. 4495/2017, ο οποίος εκδόθηκε µετά τη δηµοσίευση
του ν. 4399/2016 και ως εκ τούτου δεν µπορούσε εξ αρ-
χής να τον συµπεριλάβει, έναντι άλλων επενδυτικών
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους προγενέστερους και
ρητά αναφερόµενους νόµους περί τακτοποίησης αυθαι-
ρέτων.
Με την παράγραφο 3 της προτεινόµενης διάταξης, η

οποία προστίθεται στις µεταβατικές διατάξεις του άρ-
θρου 85 του ν. 4399/2016, ορίζεται ότι η απόφαση που α-
φορά στον ορισµό των απαραίτητων δικαιολογητικών
που θα πρέπει να υποβάλλονται για όλους τους ελέγ-
χους των επενδύσεων που υπάγονται στα καθεστώτα ε-
νισχύσεων του ν. 4399/2016 θα έχει εφαρµογή και για
τους ελέγχους των επενδύσεων του ν. 3908/2011, αλλά
και των επενδύσεων που ενισχύθηκαν µε τα κίνητρα της
επιχορήγησης ή και της επιδότησης τόκων ή και επιδότη-
σης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότησης του κό-
στους της δηµιουργούµενης απασχόλησης των προη-
γούµενων αναπτυξιακών νόµων 2601/1998 (Α΄ 81) και
3299/2004 (Α΄ 261). Με την έκδοση της ανωτέρω από-
φασης δε θα εφαρµόζεται η υπ’ αριθµ. 2106/31.1.2013 Α-
πόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων (Β΄ 183). Με
τον τρόπο αυτό, ρυθµίζονται µε ενιαίο, καταρχήν, τρόπο
στους αναπτυξιακούς νόµους τα απαιτούµενα δικαιολο-

γητικά για τη διενέργεια των ελέγχων. Με τη ρύθµιση
αυτή επιτυγχάνεται η ταχεία και αποτελεσµατική ανά-
πτυξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος
στο οποίο υποβάλλονται τα αιτήµατα ελέγχου µετά των
συνοδευτικών δικαιολογητικών για όλους τους νόµους,
ενώ διευκολύνονται τόσο οι επενδυτές όσο και οι αρµό-
διες υπηρεσίες ως προς το σχετικό θεσµικό πλαίσιο που
καλούνται να εφαρµόσουν. Σηµειώνεται ότι η ως άνω α-
πόφαση δεν αφορά τους διοικητικούς ελέγχους των ε-
πενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από την η-
λιακή ενέργεια συνολικής ισχύος µέχρι 150 Kw, οι οποί-
οι ρυθµίζονται µε άλλες αποφάσεις. 

Άρθρο 40

Με την παράγραφο 1 της προτεινόµενης διάταξης α-
ποσαφηνίζεται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο µπο-
ρεί να διαπιστωθεί µια παράβαση των όρων της απόφα-
σης υπαγωγής και κάθε συνακόλουθης διοικητικής πρά-
ξης (τροποποίηση, ολοκλήρωση κ.λπ.) της ενισχυθείσας
–δυνάµει των διατάξεων του ν. 3299/2004– επιχείρησης,
που έλαβε χώρα, είτε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
του επενδυτικού σχεδίου, είτε µετά την ολοκλήρωση αυ-
τού και δη κατά την περίοδο των µακροχρόνιων υποχρε-
ώσεών του. Έτσι, εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δε-
καετίας από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίλη-
ψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγω-
γικής λειτουργίας, επιβάλλεται η κύρωση της επιστρο-
φής του συνόλου ή µέρους της ενίσχυσης. Επιπλέον,
στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφεροµένων, µε την παρά-
γραφο 3 της ίδιας προτεινόµενης διάταξης η εν λόγω
πρόβλεψη επεκτείνεται και στο πεδίο εφαρµογής του ν.
3908/2011, προς ενιαία, σαφή και ορθολογική αντιµετώ-
πιση της υπό ρύθµιση περίπτωσης σε όλους τους νό-
µους.
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 2 της προτεινόµενης

διάταξης επιδιώκεται η πιο αποτελεσµατική εφαρµογή
της υπάρχουσας διάταξης που αφορά στον τρόπο αντι-
µετώπισης των περιπτώσεων που διαπιστώνεται υποβο-
λή ή αποσιώπηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων,
η γνώση των οποίων θα οδηγούσε ή στην απόρριψη της
επενδυτικής πρότασης ή στη µε διαφορετικούς όρους υ-
παγωγή ή ολοκλήρωσή της ή σε µη καταβολή της εγκρι-
θείσας ενίσχυσης ή θα είχε σαν αποτέλεσµα τη µη ορθή
παρακολούθηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων. Κα-
ταρχάς παραµένει η αρχική προσέγγιση της ανάκλησης
της απόφασης υπαγωγής και της παρακράτησης ή επι-
στροφής του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης. Πα-
ράλληλα, προβλέπεται ηπιότερη προσέγγιση, ήτοι της
µη κύρωσης του συνόλου της ενίσχυσης: 

- στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά οι προϋ-
ποθέσεις της υποβολής µη νόµιµων παραστατικών, των
οποίων η µη νόµιµη αξία (και όχι το σύνολο της αξίας του
παραστατικού, όπως µέχρι σήµερα ισχύει) δεν υπερβαί-
νει το ένα (1) εκατοµµύριο ευρώ και συγχρόνως η προ-
κύπτουσα ενίσχυση των µη νόµιµων αυτών παραστατι-
κών δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% της συνολικής
ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις
αυτές οι συνέπειες –κατά την ολοκλήρωση της επένδυ-
σης– είναι η µη πιστοποίηση των ποσών των παραστατι-
κών κατά το µέρος της µη νόµιµης αξίας τους και παράλ-
ληλα η επιβολή κύρωσης ίσης µε το διπλάσιο ποσό της ε-
νίσχυσης που αντιστοιχεί στο ποσό της ενίσχυσης της
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µη νόµιµης αξίας των παραστατικών. 
- στην περίπτωση που το ψευδές, παραπλανητικό ή α-

ποσιωπηθέν στοιχείο αφορά στην ιδία συµµετοχή, η ο-
ποία ωστόσο καλύφθηκε νοµίµως κατά την υλοποίηση
της επένδυσης και τεκµηριώνεται η σύµφωνα µε τους ό-
ρους υπαγωγής ολοκλήρωση της επένδυσης. Στις περι-
πτώσεις αυτές επιβάλλεται µερική επιστροφή ή µερική
παρακράτηση που δεν µπορεί πάντως να είναι κάτω του
10% της εγκρινόµενης ενίσχυσης, ενώ σύµφωνα µε τις
γενικές διατάξεις της µερικής επιστροφής δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 30%. 

Άρθρο 41

Με την προτεινόµενη διάταξη θεσπίζεται διαδικασία
στοχευµένης ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων οι
οποίες δραστηριοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγµένες
περιοχές της χώρας. Η ενίσχυση αφορά την κάλυψη µέ-
ρους των λειτουργικών τους δαπανών και θα παρέχεται
σύµφωνα µε τη διαδικασία κρατικών ενισχύσεων ήσσο-
νος σηµασίας (de minimis), υπολογιζόµενη σε συνάρτη-
ση µε το συνολικό µισθολογικό κόστος της εκάστοτε ε-
πιχείρησης προκειµένου να ενισχύονται περισσότερο ε-
πιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους εργαζόµε-
νους συµβάλλοντας έτσι στην προώθηση της απασχόλη-
σης στη χώρα. Οι παρεχόµενες ενισχύσεις είναι προσα-
νατολισµένες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε συγκεκριµένους τοµείς της οικονοµίας, ήτοι στη βιο-
µηχανική παραγωγή, στις τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνίας, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ε-
φοδιαστικής αλυσίδας και ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι λι-
γότερο ανεπτυγµένες περιοχές της χώρας, τις οποίες α-
φορά η εν λόγω δράση, προσδιορίζονται µε βάση αντι-
κειµενικά κριτήρια και σύνθετους δείκτες, που συνδυά-
ζουν κριτήρια όπως ιδίως το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την κατά κεφαλήν Ακαθάριστη
Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ), το µέσο ποσοστό ανεργίας,
τα επίπεδα εκπαίδευσης ή το ποσοστό γήρανσης του
πληθυσµού, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ισόρροπης
περιφερειακής ανάπτυξης.

Άρθρο 42

Με την προτεινόµενη διάταξη διευκρινίζεται ο τύπος
του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης που εκπονείται
και εγκρίνεται για την αξιοποίηση ακινήτων ιδιοκτησίας
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού που εντάσσονται στη διαδικασία
των στρατηγικών επενδύσεων του ν. 3894/2010 (Α΄
204). Συγκεκριµένα διευκρινίζεται ότι για τα ακίνητα που
έχουν περιέλθει στην αρµοδιότητα του Ταµείου Αξιοποί-
ησης Δηµόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ), καταρτίζονται και
εγκρίνονται ΕΣΧΑΔΑ κατά τις διατάξεις του ν.
3986/2011 (Α΄ 152) ενώ για την αξιοποίηση ακινήτων ι-
διοκτησίας Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού που δεν έχουν πε-
ριέλθει στην αρµοδιότητα του Ταµείου Αξιοποίησης Δη-
µόσιας Περιουσίας και εντάσσονται στις Στρατηγικές Ε-
πενδύσεις, καταρτίζονται και εγκρίνονται ΕΣΧΑΣΕ κατά
τις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α΄ 204).

Άρθρο 43

Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο
14 του π.δ. 147/2017 (Α΄192) (Οργανισµός του Υπουρ-
γείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης), καθώς στη Διεύθυνση
Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, της
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου, συστήνεται Γραφείο Κίνησης Οχηµάτων. 
Συγκεκριµένα, το Γραφείο Κίνησης Οχηµάτων είναι

αρµόδιο για τον έλεγχο της καλής κατάστασης των αυ-
τοκινήτων του Υπουργείου και των κινήσεων που πραγ-
µατοποιούν αυτά, για µεταφορά προσώπων ή φορτίων
για υπηρεσιακούς λόγους. 
Ως Επικεφαλής του Γραφείου Κίνησης Οχηµάτων, ορί-

ζεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης
Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης υ-
πάλληλος ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του εντός του ω-
ραρίου εργασίας και χωρίς να δικαιούται πρόσθετη αµοι-
βή. 

Άρθρο 44

Με το άρθρο πρώτο του ν. 2380/1996 (Α΄ 38) κυρώθη-
κε κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Συντάγµα-
τος διεθνής συµφωνία για την ίδρυση Τράπεζας Εµπορί-
ου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, στην οποία συµ-
µετέχει και η Ελληνική Δηµοκρατία. Η Τράπεζα αποτελεί
ανεξάρτητο Διεθνές Ίδρυµα, µε πλήρη νοµική προσωπι-
κότητα (άρθρο 44) και έχει ως σκοπό να συµβάλει στη
«διαδικασία µετάβασης των κρατών µελών προς την οι-
κονοµική ευηµερία των λαών της περιοχής» (άρθρο 1),
αποτέλεσε δε εξέλιξη τεράστιας σηµασίας για τη χώρα
µας το γεγονός ότι ως έδρα της Τράπεζας ορίστηκε η
πόλη της Θεσσαλονίκης (άρθρο 32). Ενόψει τούτου, στο
άρθρο 5 της Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Τράπεζας, που επίσης κυρώθηκε
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος
µε το άρθρο πρώτο του ν. 2707/1999 (Α΄ 78), προβλέ-
φθηκε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της εθνι-
κής νοµοθεσίας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειµένου να συνδράµει την Τράπεζα στη δαπάνη στέ-
γασής της.
Το ζήτηµα ανεύρεσης κατάλληλου καταστήµατος για

τη στέγαση της Τράπεζας στην περιοχή της Θεσσαλονί-
κης, αποτέλεσε και αποτελεί ένα συνεχές πρόβληµα για
τη λειτουργία της. Μια λύση στο πρόβληµα αυτό κρίθηκε
ότι µπορεί να αποτελέσει η στέγαση της Τράπεζας σε ι-
διόκτητο ακίνητο, µε τη συνδροµή της Ελληνικής Κυβέρ-
νησης, που µπορεί να λάβει τη µορφή επιχορήγησης, η
οποία θα καταβληθεί υπό τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που θα συµφωνηθούν µε την Τράπεζα. Ενόψει τού-
του θεωρήθηκε αναγκαία η θέσπιση της προτεινόµενης
διάταξης, µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον Υ-
πουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης να συνάψει µε την
Τράπεζα σύµβαση (“Contribution Agreement”) για την επι-
χορήγησή της µέχρι του ποσού των δέκα εκατοµµυρίων
(10.000.000) ευρώ. Το τελικό ποσό της επιχορήγησης,
που µπορεί να καλύπτει µέχρι το 75% της σχετικής δα-
πάνης, θα ορισθεί µε τη σύµβαση. Επίσης, µε την ίδια
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σύµβαση θα συµφωνηθεί ο τρόπος καταβολής της επιχο-
ρήγησης, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που πρέ-
πει να πληρούνται για την εκταµίευση των επί µέρους
ποσών, οι συνέπειες της µη τήρησης των συµφωνηθέ-
ντων, καθώς και ο τρόπος επίλυσης των σχετικών διαφο-
ρών. Σηµειώνουµε ότι πριν την υπογραφή από τον Υ-
πουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης της προβλεπόµενης
από την προτεινόµενη ρύθµιση σύµβασης, η σύναψη της
οποίας δεν είναι υποχρεωτική για το Ελληνικό Δηµόσιο,
ουδεµία υποχρέωση υπάρχει για επιχορήγηση εκ µέρους
του Ελληνικού Δηµοσίου των δαπανών στέγασης ή µε-
ταστέγασης της Τράπεζας. 

Άρθρο 45

Η ασάφεια στη διατύπωση του εδαφίου α΄ παραγρά-
φου 3 άρθρου 15 του ν. 3091/2002 δηµιουργεί την εύλο-
γη εντύπωση ότι η προβλεπόµενη σε αυτή απαλλαγή ι-
σχύει και για ανώνυµες εταιρίες µε ανώνυµες µετοχές,
εφόσον δηλώνονταν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέ-
χουν. Για τον λόγο αυτό αρκετές ανώνυµες εταιρίες µε
ανώνυµες µετοχές, οι οποίες ανήκαν απευθείας και εξ ο-
λοκλήρου σε φυσικά πρόσωπα µε αριθµό φορολογικού
µητρώου στην Ελλάδα, δεν µετέτρεψαν τις µετοχές
τους σε ονοµαστικές.
Επειδή πλέον µετά τον ν. 4548/2018 όλες οι ανώνυµες

εταιρείες είναι υποχρεωτικό να κατέχουν ονοµαστικές
µετοχές και επειδή ο αληθής σκοπός του άρθρου 15 του
ν. 3091/2012, όπως κρίθηκε µε την 2810/2017 απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας, είναι να επιβαρυνθούν
µε τον εν λόγω ειδικό φόρο επί των ακινήτων όχι όλες α-
νεξαιρέτως οι εταιρίες, αλλά εκείνες µόνον οι εταιρίες,
οι οποίες, µη «επιθυµώντας» την «αποκάλυψη» στις φο-
ρολογικές αρχές της ταυτότητας των πραγµατικών κυ-
ρίων των ακινήτων τους, καθιστούν τελικώς ανέφικτo
τoν εκ µέρους των φορολογικών αρχών έλεγχο φυσικών
προσώπων υποκειµένων κατ’ αρχήν σε φορολογία στην
Ελλάδα, λειτουργώντας έτσι ως οχήµατα φοροαποφυ-
γής, µε αποτέλεσµα την απόκρυψη φορολογικής ύλης
κτηθείσης από τα πρόσωπα αυτά (µη αποκάλυψη φορο-
λογητέων γεγονότων, παράκαµψη της νοµοθεσίας περί
«πόθεν έσχες» κ.λπ.) και την αποφυγή της πληρωµής
των αναλογούντων σε αυτήν φορολογικών επιβαρύνσε-
ων, κατά παράβαση της θεσπιζοµένης µε το άρθρο 4 πα-
ράγραφος 5 του Συντάγµατος αρχής της ισότητας ενώ-
πιον των δηµοσίων βαρών.
Ο ανωτέρω όµως νοµοθετικός σκοπός δεν συντρέχει

για εταιρίες στις οποίες εξ αρχής το σύνολο των ανωνύ-
µων µετοχών ανήκε σε φυσικά πρόσωπα µε ελληνικό α-
ριθµό φορολογικού µητρώου, τα πρόσωπα αυτά δηλώνο-
νταν στην αρµόδια για την εποπτεία των ανωνύµων εται-
ριών αρχή µέσω της υποβολής των πρακτικών των ετή-
σιων και έκτακτων γενικών συνελεύσεων και ουδεµία
µεταβολή ένεκα µεταβίβασης µετοχών στη µετοχική
σύνθεση τους έλαβε χώρα από την έναρξη ισχύος του
άρθρου 15 του ν. 3091/2002 ή από τον χρόνο υπαγωγής
των εταιριών αυτών στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης
αυτής. 
Για τους λόγους αυτούς και προς θεραπεία των παρα-

πάνω σκοπών δηµοσίου συµφέροντος, µε την προτεινό-
µενη διάταξη επεκτείνεται άπαξ και αναδροµικά στις α-
νωτέρω εταιρίες η απαλλαγή από τον φόρο του άρθρου
15 παρ. 1 του ν. 3091/2002.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης Αλ Χαρίτσης

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΑΜΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ευάγ. Αποστολάκης Κων. Γαβρόγλου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ευτ. Αχτσιόγλου Μιχ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Ανδ.Ξανθός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μ.-Ε. Ξενογιαννακοπούλου Μ. Ζορµπά 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ. Σταθάκης Χρ. Σπίρτζης 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φ. Κουβέλης Έλ. Κουντουρά 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλ. Φλαµπουράρης Αστ. Πιτσιόρλας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θ. Φωτίου Γ. Χουλιαράκης
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Φωτάκη Σωκ. Φάµελλος

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Αικ. Παπανάτσιου Κων. Στρατής 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευστ. Γιαννακίδης Κων. Μπάρκας
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

● Με το άρθρο 30  αντικαθίστανται οι παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 31 του Νόμου 

3784/2009 που είχαν ως εξής: 

«7. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων υποχρεούνται εντός 

έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εγκατάσταση στα πρατήρια υγρών 

καυσίμων ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών, στο οποίο υποχρεωτικά 

συνδέεται φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών 

καθορίζονται οι προδιαγραφές και ρυθμίζονται τα θέματα εγκατάστασης των συστημάτων 

ελέγχου εισροών-εκροών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται οι διαδικασίες, οι 

όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης, για το κάθε είδος καυσίμου, των φορολογικών 

ηλεκτρονικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α), το 

ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

8.α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις 

των διατάξεων του συστήματος εισροών-εκροών, και ειδικότερα προβλέπονται σωρευτικά 

ή διαζευκτικά: 

αα) επιβολή διοικητικού προστίμου από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες 

(500.000) ευρώ, 

αβ) αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, 

αγ) οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων. 

β. Με όμοια απόφαση κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και καθορίζονται: 

βα. η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και προσφυγής εναντίον των 

πράξεων 

επιβολής τους, 

ββ. το είδος της κύρωσης και τα όρια του προστίμου, 

βγ. οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και η κατά περίπτωση σύσταση μικτών κλιμακίων 

διενέργειας των ελέγχων για παραβάσεις των διατάξεων του συστήματος εισροών-εκροών, 

βδ. τα αρμόδια για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και την απόφανση επί της 

προσφυγής όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

γ. Ειδικά η μη εμπρόθεσμη τοποθέτηση του συστήματος εισροών - εκροών επισύρει 

αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, εκτός εάν ο πρατηριούχος επιδείξει στα 

ελεγκτικά όργανα κατηρτισμένη σύμβαση, με συγκεκριμένη ημερομηνία τοποθέτησης και 

εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκροών. Η, σε κάθε περίπτωση, παρέλευση 

προθεσμίας πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του 

συστήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επισύρει πέραν των λοιπών κυρώσεων 

και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β` 

του παρόντος. 

δ. Το είδος της επιβαλλόμενης κύρωσης και το ύψος του προστίμου αποφασίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια ιδίως τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που 

προκύπτουν από αυτήν, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για 

τις ανάγκες του παρόντος, ως υπότροπος νοείται όποιος εντός τριών (3) ετών από την 
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επίδοση της απόφασης ή τη βεβαίωση επιβολής του προστίμου για παράβαση διατάξεων 

του συστήματος εισροών-εκροών τελεί εκ νέου την ίδια παράβαση. Στους καθ` υποτροπή 

παραβάτες επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση διπλασιασμός του προστίμου και πέραν αυτού 

όποια άλλη κύρωση ρητώς ορίζεται. Τα ονόματα των παραβατών αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων στο διαδίκτυο, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο μόνο από ένα προς 

τούτο αρμόδιο όργανο. Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίμου για την ίδια παράβαση δεν 

παράγει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που 

προβλέπονται για τις πράξεις των ανωτέρω περιπτώσεων δεν αποκλείει την επιβολή άλλων 

διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως του 

άρθρου 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002 (Α`230). Οι διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από 

τις ποινικές κυρώσεις. 

ε. 1) Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών τιμωρούνται όσοι: 

ια) Υποβάλλουν ψευδή δήλωση ότι το λογισμικό πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

ιβ) Υποβάλλουν ψευδή δήλωση νέων εκδόσεων λογισμικού στην αρμόδια αρχή. 

ιγ) Παραποιούν τα δεδομένα παρέμβασης που σημαίνονται από τον φορολογικό μηχανισμό 

ή δεν τα αποστέλλουν. 

9. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ τιμωρούνται όσοι 

επεμβαίνουν χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιούν ή αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο και 

μορφή μέρη (υλικά, κατασκευαστικά μεταφοράς πληροφοριών, συνδέσεων, διεπαφών, 

λογισμικού κλπ.) ή αλλοιώνουν παραγόμενα στοιχεία του συστήματος, που φυλάσσονται 

ή/και αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων, καθώς και όσοι διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο ότι διακινούν/εμπορεύονται 

καύσιμο μέσω αντλιών ή δεξαμενών που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο 

σύστημα εισροών - εκροών. 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

επεκτείνεται η εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής 

μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιριών 

εμπορίας πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων, στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου 

θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων 

(μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμιξης στα υγρά 

καύσιμα. 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται επίσης, οι προδιαγραφές, οι διαδικασίες, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις της εγκατάστασης για το κάθε είδος καύσιμου ή χημικού προϊόντος, των 

φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, το 

ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι σχετικές μεταβατικές διατάξεις και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και Αιγαίου επεκτείνεται η εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων 

ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών και 

ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις διαδικασίες και τους όρους εγκατάστασης, 

το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 
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11. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το Υπουργείο Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι Υπηρεσίες Ανάπτυξης των Γενικών Διευθύνσεων 

Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας, όπως επίσης και οι Υπηρεσίες Μεταφορών και 

Επικοινωνιών των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών 

της χώρας, διασυνδέονται με τη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και αφορά τα συστήματα εισροών - 

εκροών στα πρατήρια καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός διαστήματος έξι (6) μηνών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος της διασύνδεσης, 

καθώς και κάθε σχετικό θέμα.» 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ αρ.32-33 

 

1. Το εδ. β΄ της περ. (α) της παρ.5 του άρθρου 9 του πδ 112/2012 (Α΄ 197), το οποίο 
τροποποιείται με το άρθρο 32 του σχεδίου νόμου, έχει ως εξής: 

 
«Η προϋπηρεσία που διαθέτει ο βοηθός τεχνίτης υδραυλικός, κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος, προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη υδραυλικού.» 

 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 112 του ν.4314/2014 (Α΄ 265), η οποία καταργείται με το 
άρθρο 32 του σχεδίου νόμου, έχει ως εξής: 

 
«2. Ειδικά για τους χειριστές μηχανημάτων έργου, για κάθε, μετά την έκδοση της οικ. 

1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (Β` 519) υπουργικής απόφασης, νεότερη όμοια που θα 

εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 3982/2011 για την κατάταξη των 

μηχανημάτων έργου, ορίζεται χρονικό διάστημα δύο ετών και έξι μηνών για τη σχετική 

αντικατάσταση άδειας ή αναγγελίας, το οποίο αρχίζει από τη δημοσίευση της κάθε φορά 

εκδιδόμενης απόφασης.» 

 

3. Το εδ. β΄ της περ. (α) και (δ) της παρ.7 του άρθρου 9 του π.δ. 114/2012 (Α΄199), οι 
οποίες τροποποιούνται με το άρθρο 32 του σχεδίου νόμου, έχει ως εξής: 
 
«Η προϋπηρεσία που διαθέτει ο βοηθός τεχνικός αερίων καυσίμων κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων 
καύσης.» 
«Η προϋπηρεσία που διαθέτει ο τεχνίτης αερίων καυσίμων κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων 

καύσης.» 
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4. Το εδ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ.115/2012 (Α΄ 200), το οποίο 
τροποποιείται με το άρθρο 32 του σχεδίου νόμου, έχει ως εξής: 
 

«Όσοι έχουν κάνει εγγραφή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου 

και εργάζονται ως πρακτικοί μηχανικοί Γ` Τάξεως κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

προεδρικού διατάγματος αποκτούν βεβαίωση αναγγελίας για τεχνίτη μηχανικό και η 

προϋπηρεσία τους προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη αντίστοιχης 

ειδικότητας.» 

 

5. Το εδ. λ’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ.115/2012 (Α΄ 200), το οποίο 
τροποποιείται με το άρθρο 32 του σχεδίου νόμου, έχει ως εξής: 
 

«Οι εργαζόμενοι κατά την έκδοση του παρόντος ως βοηθοί θερμαστή αποκτούν βεβαίωση 

αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας και η προϋπηρεσία τους προσμετράται για 

την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη 4ης ειδικότητας. Στην περίπτωση που δεν 

διαθέτουν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 5 τίτλους σπουδών η απαιτούμενη 

προϋπηρεσία προσαυξάνεται κατά 2 έτη.» 

 

6. Το εδ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 21 του π.δ.115/2012 (Α΄ 200), το οποίο 
τροποποιείται με το άρθρο 32 του σχεδίου νόμου, έχει ως εξής: 

 

«Η προϋπηρεσία που διαθέτει ο οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Β` τάξης, κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος, προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη 

οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης, αντιστοίχως.» 

 

 

7. Η παρ. 13 του άρθρου 86 του  ν.  4412/2016 (Α’ 147) έχει ως εξής: 

«13.Στις διαδικασίες συναψης Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 Έως 120 
βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς 
όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει 
από τον τύποτης παρ. 11 κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Όταν η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής και οι 
οικονομικοί φoρείς έχουν υποχρέωση υποβολής οικονομικών προσφορών τότε πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο 
λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της. Συγκριτική τιμή 
προσφοράς είναι η τιμή που υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τιμή της προσφοράς 
και, εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη, το κόστος. Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει με 
σαφήνεια στη διακήρυξη τον ακριβή τρόπουπολογισμού της συγκριτικής τιμής προσφοράς 
(π.χ. με μαθηματικό τύπο).» 
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8. Η παρ. 14 του άρθρου 86 του  ν.  4412/2016 (Α’ 147) έχει ως εξής: 

«14.Αν κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής κατά το παρόν άρθρο και η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης διενεργείται από ΚΑΑ, τα κριτήρια, οι ομάδες στις 
οποίες αυτά κατατάσσονται, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών εγκρίνονται από 
την ΚΑΑ.» 

 

9. Η περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 95 του  ν.  4412/2016 (Α’ 147) έχει ως εξής: 

«β) στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53, όταν από τα έγγραφα της 
σύμβασης προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται 
υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της εκτιμώμενης αξίας του υλικού ή της 
παροχής υπηρεσίας.» 

 

10. Η παρ. 6 του άρθρου 95 του  ν.  4412/2016 (Α΄147) έχει ως εξής: 

«6.Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η τελευταία 
μπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, 
βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.» 

 

11. Η παρ. 4 του άρθρου 97 του  ν.  4412/2016 (Α΄147) έχει ως εξής: 

«4.Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φoρείς για διάστημα 
που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) 
μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η παράταση της ισχύος 
της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς.» 

12. Η παρ. 4 του άρθρου 100 του  ν.  4412/2016 (Α’ 147), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 18 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (Α’ 171), έχει ως εξής: 

«4. Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, 
εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις 
συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται 
μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της 
παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι 
της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής 
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διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα 
με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, 
προ ΦΠΑ, ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με 
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.» 

 

13. Η παρ. 3 του άρθρου 215 του  ν.  4412/2016 (Α’ 147) έχει ως εξής: 

«3.Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου 
η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη 
λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται 
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.» 

 

14. Η παρ. 4 του άρθρου 215 του  ν.  4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε με την 
περίπτ. 47 του άρθρου 22 του ν. 4441/16 (Α’ 227), έχει ως εξής: 

«4.Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 
λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του 
αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή 
μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική 
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.» 

 

15. Η παρ. 1 του άρθρου 216 του  ν.  4412/2016 έχει ως εξής: 

«1.Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση 
αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η 
οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο 
αρμόδιο από φαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.» 

 

16. Η περ. δ της παρ. 11 του άρθρου 221 του  ν.  4412/2016 έχει ως εξής: 

«δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της 
επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης 
αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων 
της για τη συγκρότηση της Επιτροπής.» 

 

17. Η παρ. 3 του άρθρου 344 του  ν.  4412/2016 έχει ως εξής: 
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«3.Η κατάρτιση γίνεται μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων που σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται ιδίως από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τη συνεργασία της Αρχής και ειδικών 
επιστημόνων, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

 

18. Το εδάφιο β’ της παρ. 4 του άρθρου 344 του  ν.  4412/2016 έχει ως εξής: 

«Με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμοδίου Αναπληρωτή Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έκδοση σχετικής Γνώμης της Αρχής συστήνεται Μητρώο 
Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.).» 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ αρθρ. 34-45 

 

 Με την παρ. 4 του άρθρου 34 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 

4314/2014 (Α΄265), που έχει ως εξής: 

«4. Για τη διενέργεια των επαληθεύσεων συγκροτείται ειδικό για το σκοπό αυτό 

μητρώο επαληθευτών - ελεγκτών, το οποίο θα στελεχωθεί με διαδικασία ανοικτής 

πρόσκλησης, αποστολής βιογραφικών και διαγωνιστική διαδικασία επιλογής. Η 

αρμόδια Μονάδα αναλαμβάνει την τήρηση του μητρώου, την εκπαίδευση των 

ελεγκτών - επαληθευτών, τη λειτουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος, 

καθώς και διοικητικά θέματα διαδικασίας ελέγχων, π.χ. επικοινωνία με φορείς, 

αρχειοθέτηση, διαμόρφωση ειδικών χώρων διεξαγωγής ελέγχων, δειγματοληπτικές 

επαναλήψεις ελέγχων, αξιολόγηση ελεγκτών κλπ». 

 

 

 Με την παρ. 5 του άρθρου 34 καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 

4314/2014 (Α΄265), που έχει ως εξής: 

 

«6. Η σχετική τεχνογνωσία για τη διαδικασία συγκρότησης του μητρώου 

λαμβάνεται τόσο από το μητρώο ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ του 3908/2011, όσο και από 

παρόμοια μητρώα αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ και άλλων ΕΠ». 

 

 Με την παρ. 8 του άρθρου 34 τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 

4314/2014 (Α΄265), που έχει ως εξής: 
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«8. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 

Οικονομικών ρυθμίζονται, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), τα 

θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση, τη 

χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο δράσεων που 

συγχρηματοδοτούνται από τις χώρες του ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους και 

διαδικασίες που καθορίζονται στον Κανονισμό του ΕΟΧ και στις συμφωνίες 

συνεργασίας». 

 

 

 Με το άρθρο 38 τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 

4399/2016 (Α’ 117) 

 

α) Η περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 8, που έχει ως εξής:   

«3. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες: 
 
 α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και 

ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη 

διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν 

να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών 

ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες 

δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περιπτώσεις γ` της παραγράφου 4 του 

άρθρου 7 και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της 

υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης β` της παραγράφου 4. Ο ως άνω συντελεστής 

διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα 

οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.»  

 

β) Το άρθρο 16, που έχει ως εξής:  

«Άρθρο 16 

 Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων 

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων ελέγχονται 

κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για την τήρηση των μακροχρόνιων 

υποχρεώσεών τους. Ο έλεγχος μπορεί να είναι έλεγχος επί των εγγράφων του 

φακέλου («διοικητικός έλεγχος») ή/και επιτόπιος έλεγχος. Ο διοικητικός έλεγχος 
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διενεργείται είτε από την Υπηρεσία είτε από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 8. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά από 

το ως άνω εντεταλμένο όργανο ελέγχου. 

2. Σκοπός του ελέγχου είναι: 

α. η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς τις 

διατάξεις του παρόντος, καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων 

των αποφάσεων προκήρυξης και υπαγωγής, 

β. η διαπίστωση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. 

3. Τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση 

προκήρυξης, προκειμένου να πιστοποιηθεί με την έκδοση σχετικής απόφασης των 

αρμοδίων οργάνων της παραγράφου 7 του άρθρου 14: 

α. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης σε 

ποσοστό τουλάχιστον 50% κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, 

ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 20, ή 

β. ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει αρχίσει η παραγωγική 

λειτουργία της επένδυσης κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 19. Δαπάνες ή άλλες πράξεις που διενεργούνται μετά 

την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου λαμβάνονται υπόψη για την 

ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζονται στην 

οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. 

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων με την αίτηση ελέγχου στοιχείων 

από το όργανο ελέγχου, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23. Η 

πιστοποίηση από την αρμόδια Υπηρεσία της πληρότητας του αιτήματος ελέγχου 

θεμελιώνει για το φορέα της επένδυσης απόλυτη προτεραιότητα στη χρονική 

κατάταξη αιτημάτων ελέγχου, ανά καθεστώς ενίσχυσης, για την καταβολή της 

προβλεπόμενης ενίσχυσης του άρθρου 20. Παρέκκλιση από τη σειρά 

προτεραιότητας μπορεί να υπάρξει για λόγους απρόβλεπτης ή έκτακτης ανάγκης, 

που αφορούν σε συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίοι θα είχαν ως 

αποτέλεσμα την υπέρμετρη καθυστέρηση ή διακοπή της διαδικασίας καταβολής 

ενίσχυσης για τους υπόλοιπους δικαιούχους. Με απόφαση του Υπουργού, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού ορίζονται οι λόγοι απρόβλεπτης και έκτακτης ανάγκης, 

καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα εφαρμογής της διάταξης αυτής. 

4. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο με 

απόφαση της Υπηρεσίας. 
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5. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται σχετική 

έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία μέσω του ΠΣΚΕ. 

6. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας της έκθεσης ελέγχου και της 

τήρησης των όρων της απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις ακόλουθες 

ενέργειες: 

α) αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης, 

β) αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας που αφορούν είτε στην έκθεση 

ελέγχου είτε στην επένδυση, διατάσσει την προσκόμιση συμπληρωματικής έκθεσης 

ελέγχου, 

γ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου, διατάσσει την εκ νέου 

διενέργεια ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση, 

δ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, μπορεί να εισηγηθεί τη λήψη 

ενεργειών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 21 και 23. 

7. Για την υποβολή του αιτήματος ελέγχου απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 

0,0005 του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατόν 

πενήντα (150) ευρώ και ανώτερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Για 

την υποβολή αιτήματος ελέγχου των επενδύσεων μείζονος μεγέθους των άρθρων 

65 έως 69, απαιτείται παράβολο, που ορίζεται στο 0,005 του κόστους του 

επενδυτικού σχεδίου και το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. Για την υποβολή νέου αιτήματος 

ελέγχου της περίπτωσης δ` της παραγράφου 6 απαιτείται παράβολο, που ορίζεται 

στο διπλάσιο του ως άνω προβλεπόμενου. Τα ως άνω ποσά μπορούν να 

αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών. 

8. Τα Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων του παρόντος συνιστώνται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο αριθμός 

των μελών τους, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο, και η ιδιότητα τους, 

ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και με τα χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης 

επένδυσης, ο χρόνος και ο τρόπος συγκρότησης τους, ανάλογα και με το είδος του 

ελέγχου, οι αρμοδιότητες τους, το αντικείμενο του ελέγχου, το χρονικό διάστημα 

εντός του οποίου υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν 

την έκθεση τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 

ρυθμίσεων του άρθρου αυτού. Η απόφαση συγκρότησης εκάστου Οργάνου Ελέγχου 

Επένδυσης εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 7 του άρθρου 14. 
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9. Εκδίδεται και δημοσιεύεται Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων από τον Υπουργό 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο οποίος εξειδικεύει τη μέθοδο και κάθε 

άλλο θέμα σχετικά με την ορθή εκτέλεση του ελέγχου και την ισότιμη αντιμετώπιση 

των φορέων των επενδυτικών σχεδίων.» 

 

γ) Το στοιχείο ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 29, που έχει ως εξής:  

«ια. τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής, 

τροποποίησης, ελέγχου, ολοκλήρωσης και παρακολούθησης της τήρησης 

μακροχρόνιων υποχρεώσεων» 

 Με το άρθρο 39 τροποποιείται το άρθρο 85 του ν. 4399/2016 (Α’ 117):  

 

α) Η παρ. 3 του άρθρου 85, που έχει ως εξής:   

«3. Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 2601/1998 για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων σε χώρες της αλλοδαπής, 

κατά το άρθρο 6 του Ν. 2996/2002 «Ελληνικό σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης 

των Βαλκανίων - Ε.Σ.Ο.Α.Β.» και για τα οποία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης 

του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής, δεν εξετάζονται και τίθενται 

στο αρχείο της Υπηρεσίας.» 

 

β) Η υποπαρ. ββ) της παρ. 13.α του άρθρου 85, που έχει ως εξής:   

«13. α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 

και 3908/2011 δύνανται: 

αα) να ολοκληρωθούν και να ενισχυθεί το σύνολο των δαπανών τους, εφόσον 

τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και οι προς ενίσχυση δαπάνες 

περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή 

τροποποιημένο) και συγχρόνως έχουν εκδοθεί για τις δαπάνες αυτές οι 

προβλεπόμενες νόμιμες (πολεοδομικές) άδειες, 

ββ) να ολοκληρωθούν εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και 

ενώ στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο) 

περιλαμβάνονται κατασκευές που έχουν υπαχθεί είτε στις διατάξεις του N. 

1337/1983 (Α` 33) είτε στις διατάξεις του N. 4178/2013 (Α` 174) και έχει περαιωθεί 

η διαδικασία ρύθμισής τους. Οι δαπάνες για τις κατασκευές αυτές δεν 

περιλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης. Η ρύθμιση αυτή δεν 

ισχύει για τυχόν εκδοθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις επί 
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αιτημάτων τροποποίησης φυσικού αντικειμένου, οι οποίες έχουν περιλάβει τις 

δαπάνες των ως άνω περιγραφόμενων κατασκευών στο ενισχυόμενο κόστος του 

επενδυτικού σχεδίου. Επενδυτικές δαπάνες που έχουν περιληφθεί σε αποφάσεις 

υπαγωγής στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και οι οποίες 

πραγματοποιούνται επί κατασκευών, που είχαν ήδη υπαχθεί σε θεσμικές ρυθμίσεις 

τακτοποίησης κατά το χρόνο υπαγωγής ενισχύονται, εφόσον τηρούνται οι λοιποί 

όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου.» 

 

γ) Η παρ. 15 του άρθρου 85, που έχει ως εξής:   

«15. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του 

παρόντος διατηρείται σε ισχύ η υπ` αριθμ. 50274/19.11.2007 (Β` 2274) υπουργική 

απόφαση.» 

 

 

 Με το άρθρο 40 τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις των ν. 

3299/2004 και 3908/2011:  

 

α) Η περ. Β΄ και η περ. Ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004, που έχει ως 

εξής:   

«2. Α. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την 

ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας: 

α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην περίπτωση 

δ΄ της παραγράφου 1 Α. 

β) Δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να 

παρακρατηθεί ή επιστραφεί μέρος αυτής, στις περιπτώσεις α΄, γ΄ της παραγράφου 

1Α και α΄, β΄ της παραγράφου 1Β. 

Β. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά τη 

δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 

της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παράγραφο 1Α χρονικού 

περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης. 

Γ. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην 

περίπτωση 1Αβ, επιστρέφεται η αναλογούσα στο συγκεκριμένο εξοπλισμό 

καταβληθείσα ενίσχυση στο σύνολό της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λύσης με 
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οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης και επιστροφής του εξοπλισμού στην εταιρία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Δ. Εάν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων 

απασχόλησης, που προσδιόρισαν την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης 

απασχόλησης, επιστρέφεται το μέρος της ενίσχυσης, που αναλογεί στη θέση 

εργασίας που καταργήθηκε. 

Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης οφείλει να 

γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία. 

Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της 

εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή 

μικρή επιχείρηση, αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η 

απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας. 

Ε. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται 

αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δημοσίου 

συμφέροντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία 

ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η 

γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης ή 

του προγράμματος ή του επιχειρηματικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα 

οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, 

αυτή ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή εάν έχει δοθεί τμήμα της 

επιχορήγησης κατά την περίπτωση (iii) της παραγράφου 1α του άρθρου 8, β) εάν 

έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας 

ενίσχυσης, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 (Α`175), η 

οποία εφαρμόζεται ρητώς και για την περίπτωση εφαρμογής πάσης φύσεως 

αναπτυξιακών νόμων, εφόσον η επιδότηση που αφορά στα υποβληθέντα στην 

Υπηρεσία σχετικά παραστατικά δεν υπερβαίνει ποσοστό 25% επί της συνολικής 

επιδότησης που αφορά την επένδυση. Τα παραστατικά αυτά δεν πιστοποιούνται 

για ολοκλήρωση της επένδυσης και η επένδυση ολοκληρώνεται μετά από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, με μειωμένο προϋπολογισμό, 

αφαιρουμένων των ποσών επιχορήγησης που αντιστοιχούν σε αυτά. Τυχόν 

καταβληθείσες επιχορηγήσεις που αντιστοιχούν στα παραστατικά αυτά, 

ανακαλούνται. 

Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά Νόμο αρμόδια 

για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.» 
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 Με το άρθρο 42 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 

(Α’ 204):  

«4. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί εκτάσεων με μικτό 

καθεστώς ιδιοκτησίας - δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις, που έχουν περιέλθει στην 

αρμοδιότητα του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ), 

καταρτίζονται και εγκρίνονται ΕΣΧΑΔΑ κατά τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 

επόμενα του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύουν. Για λοιπές Στρατηγικές 

Επενδύσεις με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας - δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις - 

καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).» 

 

 Με το άρθρο 43 τροποποιείται το άρθρο 14 του π.δ. 147/2017, που έχει ως εξής: 

«Άρθρο 14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ορθολογική διαχείριση των υλικών 

πόρων και διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης για την άρτια υλικοτεχνική 

υποστήριξη των υπηρεσιών, την υλοποίηση διαλειτουργικών διαδικασιών για τη 

διασύνδεση των Γενικών Γραμματειών και την βέλτιστη αξιοποίηση των 

διατιθεμένων πόρων. 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 

α) Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Οικονομίας. 

β) Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Εμπορίου-

Καταναλωτή και Βιομηχανίας. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ 

των Τμημάτων της ως εξής: 

α) Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Οικονομίας. 

αα. Η μέριμνα για την τήρηση του ωραρίου μέσω των καρτών προσέλευσης-

αναχώρησης του προσωπικού και η παρακολούθηση των αδειών. 

ββ. Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή και ηλεκτρονικού) του Τομέα. 

γγ. Η διεκπεραίωση της απλής και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας και του λοιπού 

έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. 

δδ. Η επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων και η βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α 74). 

εε. Η επίδοση εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού εντός και εκτός του Τομέα. 

στστ. Η ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγγράφων. 

ζζ. Η ευθύνη για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων. 

ηη. Οι ενέργειες για τη χωροταξική κατανομή και στέγαση των Υπηρεσιών του 

Υπουργείου σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη 
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καθώς και η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας 

στα κτήρια του Υπουργείου. 

θθ. Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. 

ιι. Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισμός των διαδικασιών για τη συντήρηση, 

βελτίωση, φύλαξη και πυρασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων, τη 

φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου καθώς και τη 

λειτουργία των FAX και των φωτοτυπικών μηχανημάτων. 

ιαια. Η παραλαβή και η βεβαίωση ενεργών λογαριασμών ΔΕΚΟ (Ύδρευση, σταθερή 

τηλεφωνία, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) και η διαβίβασή τους στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

ιβιβ. Οι μελέτες και προτάσεις προς το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης 

Προγράμματος Προμηθειών για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού της 

Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και για κάθε είδους προμήθειες που αφορούν στον 

Τομέα, όπως επίσης και ο προγραμματισμός για τεχνικά έργα. 

ιγιγ. Η διενέργεια της επίβλεψης-καταμέτρησης-παραλαβής τεχνικών εργασιών σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του 

Υπουργείου. 

ιδιδ. Η λειτουργία και εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης των 

Βιβλιοθηκών, λαμβάνοντας υπόψη τη διασύνδεση και ανταπόκριση στα αιτήματα 

των εργαζομένων. 

ιειε. Η ευθύνη της μελέτης, υπόδειξης και παρακολούθησης εφαρμογής μέτρων για 

την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και την καθιέρωση προσφορότερων 

μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας. 

ιστιστ. Η εξυπηρέτηση-πληροφόρηση του πολίτη. 

ιζιζ. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα 

με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου. 

β) Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Εμπορίου - 

Καταναλωτή και Βιομηχανίας 

αα. Η μέριμνα για την τήρηση ωραρίου μέσω των καρτών προσέλευσης-

αναχώρησης του προσωπικού και η παρακολούθηση των αδειών. 

ββ. Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή και ηλεκτρονικού) του Τομέα. 

γγ. Η διεκπεραίωση της απλής και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας και του λοιπού 

έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του Τομέα. 

δδ. Η επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων και η βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α 74). 

εε. Η επίδοση εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού εντός και εκτός του Τομέα. 

στστ. Η ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγγράφων. 

ζζ. Η ευθύνη για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων. 

ηη. Οι ενέργειες για τη χωροταξική κατανομή και στέγαση των Υπηρεσιών του 

Υπουργείου σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη, 
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καθώς και η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας 

στα κτήρια του Υπουργείου. 

θθ. Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και η υποστήριξη της 

τηλεφωνικής γραμμής καταναλωτή 1520. 

ιι. Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισμός των διαδικασιών για τη συντήρηση, 

βελτίωση, φύλαξη και πυρασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων, τη 

φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου καθώς και τη 

λειτουργία των FAX και των φωτοτυπικών μηχανημάτων. 

ιαια. Η παραλαβή και η βεβαίωση ενεργών λογαριασμών ΔΕΚΟ (Ύδρευση, σταθερή 

τηλεφωνία, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) και η διαβίβασή τους στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

ιβιβ. Οι μελέτες και προτάσεις προς το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης 

Προγράμματος Προμηθειών για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού του Τομέα, 

όπως επίσης και ο προγραμματισμός για τεχνικά έργα. 

ιγιγ. Η διενέργεια της επίβλεψης-καταμέτρησης- παραλαβής τεχνικών εργασιών σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του 

Υπουργείου. 

ιδιδ. Η λειτουργία και εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης των 

Βιβλιοθηκών, λαμβάνοντας υπόψη τη διασύνδεση και η ανταπόκριση στα αιτήματα 

των εργαζομένων. 

ιειε. Η ευθύνη της μελέτης, υπόδειξης και παρακολούθησης εφαρμογής μέτρων για 

την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και την καθιέρωση προσφορότερων 

μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας. 

ιστιστ. Η εξυπηρέτηση-πληροφόρηση του πολίτη. 

ιζιζ. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα 

με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου.». 

 

 

 Με το άρθρο 45  τροποποιείται  η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 

3091/2002, το οποίο έχει σήμερα ως εξής: 

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 οι εξής κατηγορίες 

επιχειρήσεων, εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους 

στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

α) ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού 

προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν, 

 

β) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε 

φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν 

οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν, 
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γ) προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά 

πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι 

εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση
Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011

Στον ν. 3912/2011 (Α΄17) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου πρώτου προστί-
θενται παράγραφοι 1Α και 1Β ως εξής:

«1Α. Η Εταιρεία της παραγραφου 1 µετονοµάζεται σε
«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυµη Εταιρεία» µε
διακριτικό τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα». 

1Β. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η εται-
ρεία µε την επωνυµία «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότη-
τας και Ανάπτυξης Α. Ε.» και τον τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.»,
νοείται εφεξής η εταιρεία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα Ανώνυµη Εταιρία».»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται
ως εξής:

«2. Η Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα και τον
ν. 4548/2018 (Α΄104) και λειτουργεί σύµφωνα µε τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας.» 

3. Στο άρθρο πρώτο προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και
5 ως εξής:

«3. Η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυµη Εται-
ρία» έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης,
βιώσιµης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονοµίας σε πε-
ριφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η εθνική αναπτυξιακή
πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής
της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει ως σκοπό:
α) τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, β) τη διευκόλυν-
ση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηµατο-
δότησης για την αντιµετώπιση και κάλυψη δυσλειτουρ-
γιών και ανεπαρκειών της αγοράς, µέσω, ιδίως, του σχε-
διασµού, της δηµιουργίας και της εφαρµογής χρηµατο-
δοτικών µέσων για τη βέλτιστη διοχέτευση των εθνικών,
ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων προς επιχειρήσεις,
γ) την προώθηση της καινοτοµίας, δ) την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ε) την προώθη-
ση ποιοτικών, στρατηγικών και καινοτόµων έργων, στ)
την προσέλκυση κεφαλαίων και την προώθηση των επεν-
δύσεων στη Χώρα µε στόχο την οικονοµική και κοινωνι-
κή ανάπτυξη, ζ) τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και υλο-
ποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων, η) την παροχή συµ-
βουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στον δηµό-
σιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στον ν. 4270/2014, θ)
την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονο-
µίας και η) την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως ειδικό-
τερα ο σκοπός αυτός ορίζεται στο Καταστατικό της. 

4. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της δεν ανή-
κουν στο Δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυ-
τός εκάστοτε ορίζεται, οι δε διατάξεις που αναφέρονται
σε αυτόν δεν εφαρµόζονται ως προς την Εταιρεία και τις
άµεσες θυγατρικές της, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπε-
ται στον παρόντα νόµο. Οι διατάξεις του ν. 3429/2005
(Α΄ 314) που αναφέρονται σε δηµόσιες επιχειρήσεις,

δεν εφαρµόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άµεσες
θυγατρικές της. Επίσης, δεν εφαρµόζονται ως προς την
Εταιρεία και τις άµεσες θυγατρικές της οι διατάξεις του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33)».

«5. Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος
Μέρους, ως άµεσες θυγατρικές της Ελληνικής Αναπτυ-
ξιακής Τράπεζας Ανώνυµης Εταιρείας νοούνται αυτές
τις οποίες ιδρύει για την επιδίωξη του καταστατικού της
σκοπού ή αυτές στις οποίες συµµετέχει και οι οποίες ε-
πιδιώκουν τους ανωτέρω και παρεµφερείς µε αυτούς
σκοπούς.»

Άρθρο 2 
Τροποποίηση Καταστατικού 

της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. 

Στο Καταστατικό της Εταιρείας, που θεσπίστηκε µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 2
Επωνυµία

Η επωνυµία της Εταιρείας είναι «Ελληνική Αναπτυξια-
κή Τράπεζα Ανώνυµη Εταιρεία» και έχει διακριτικό τίτλο
«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα». Στις διεθνείς συναλ-
λαγές η Εταιρεία χρησιµοποιεί την επωνυµία «HEL-
LENIC DEVELOPMENT BANK S. A.» ή πιστή µετάφρασή
της σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και διακριτικό τίτλο
«HELLENIC DEVELOPMENT BANK.» 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α. Η στήριξη, προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηµα-

τικότητας, της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης των ε-
πιχειρήσεων σε πηγές χρηµατοδότησης, η ενθάρρυνση
και η ενεργή υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών
στη Χώρα, καθώς και η διαχείριση επιχειρηµατικών και
χρηµατοδοτικών κεφαλαίων. Στους ανωτέρω σκοπούς υ-
πάγονται ιδίως: αα) η δηµιουργία προϋποθέσεων για τη
διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της πρόσβασης στη
χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων όλων των κλάδων,
ββ) η διασύνδεση µεταξύ πηγών χρηµατοδότησης και
χρηµατοδοτούµενων οντοτήτων, ιδίως µέσω της πληρο-
φόρησης για τις πηγές χρηµατοδότησης και τα διαθέσι-
µα χρηµατοδοτικά εργαλεία, ώστε η Εταιρεία να αποτε-
λέσει το σηµείο επαφής µε τους χρηµατοδοτικούς οργα-
νισµούς, ευρωπαϊκούς και λοιπούς, για σχεδιασµό, ανά-
πτυξη και υλοποίηση χρηµατοδοτικών προϊόντων, γγ) ο
σχεδιασµός, η δηµιουργία και η εφαρµογή χρηµατοδοτι-
κών µέσων, δδ) η υποστήριξη στρατηγικών, καινοτόµων
και οικονοµικά βιώσιµων έργων, εε) η παροχή συµβου-
λευτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό και δηµόσιο το-
µέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και στστ) η τόνωση
της απασχόλησης σε όλους τους κλάδους Ελληνικής οι-
κονοµίας και η κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη.
β. Η στήριξη των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επι-

χειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα I του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 651/2014, καθώς και η παροχή
σε αυτές καθοδήγησης και επιχειρηµατικών συµβουλών

54



ανάπτυξης και οργάνωσης, µε σκοπό την προώθηση της
ανταγωνιστικότητάς τους, τον οργανωτικό, τεχνολογικό
και λογιστικό εκσυγχρονισµό τους, την εισαγωγή ορθο-
λογικών δοµών στην οργάνωση και λειτουργία τους, την
ενθάρρυνση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανάπτυ-
ξής τους.
γ. Η αντιµετώπιση των αποτυχιών της αγοράς που έ-

χουν ως αποτέλεσµα την αδυναµία πρόσβασης των µι-
κρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στη χρηµατοδότη-
ση.
δ. Η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικο-

νοµίας στο πλαίσιο της οικονοµικής και κοινωνικής συνο-
χής και, εν γένει, η δηµιουργία επαρκών προϋποθέσεων
βιωσιµότητας, υγιούς ανάπτυξης, καθώς και οργανωτι-
κής, λειτουργικής και χρηµατοδοτικής επάρκειας των
κοινωνικών επιχειρήσεων.
ε. Η συνδροµή και προώθηση των επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τοµέα της ελληνι-
κής οικονοµίας κατά τρόπο καινοτόµο, δηλαδή µε εφαρ-
µοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή
ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊό-
ντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άµεση
παραγωγική, χρηστική ή/και εµπορική εφαρµογή, καθώς
και η προώθηση της δηµιουργίας οικοσυστήµατος καινο-
τοµίας, η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας για
την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών
των ελληνικών επιχειρήσεων, η παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη
χρηµατοδότηση.
στ. Η προώθηση επενδυτικών προγραµµάτων και έρ-

γων µε περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις,
µε στρατηγικό στόχο την προώθηση πολιτικών κυκλικής
οικονοµίας, την άµβλυνση των συνεπειών και την προ-
σαρµογή στην κλιµατική αλλαγή για την επίτευξη συνθη-
κών βιώσιµης και δίκαιης ανάπτυξης.
ζ. Η έρευνα του µακροοικονοµικού και µικροοικονοµι-

κού περιβάλλοντος της Χώρας και η εκπόνηση σχετικών
µελετών και εκθέσεων για τον εντοπισµό και αντιµετώπι-
ση των αδυναµιών της αγοράς αποβλέποντας στην ενί-
σχυση της επιχειρηµατικότητας, της απασχόλησης και
της οικονοµικής ανάπτυξης της Χώρας.
η. Η αρωγή προς το Δηµόσιο ως προς τη χάραξη εθνι-

κής αναπτυξιακής στρατηγικής και τη λήψη µέτρων ενί-
σχυσης της επιχειρηµατικότητας. Η συνδροµή αυτή πε-
ριλαµβάνει ιδίως τη διερεύνηση των κενών της χρηµατο-
δοτικής αγοράς και τον σχεδιασµό χρηµατοδοτικών προ-
γραµµάτων κάλυψής τους, την άµεση και διαρκή συνερ-
γασία µε ευρωπαϊκές χρηµατοδοτικές δοµές ενίσχυσης
της επιχειρηµατικότητας, καθώς και την παροχή οικονο-
µικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών και εµπειρογνω-
µοσύνης στον δηµόσιο τοµέα για την τόνωση της επιχει-
ρηµατικότητας, συµβάλλοντας παράλληλα στη διαµόρ-
φωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής.
θ. Η υποστήριξη της υλοποίησης της εθνικής αναπτυ-

ξιακής στρατηγικής µε τη χρηµατοδότηση βιώσιµων επι-
χειρηµατικών και επενδυτικών έργων.
ι. Η Εταιρεία µπορεί να επιδιώκει τους ανωτέρω σκο-

πούς µε την ίδρυση εταιρειών ή και άλλων νοµικών προ-
σώπων, καθώς και µε τη συµµετοχή της σε άλλες εται-
ρείες και άλλα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους α-
νωτέρω ή παρεµφερείς µε αυτούς σκοπούς.»

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, η φράση «µετά α-
πό απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονο-

µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» αντικαθίσταται
από τη φράση «µετά από απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού».

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4, όπως τροποποιήθη-
κε µε το άρθρο 80 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω και προς επίτευξη του
σκοπού της, η Εταιρεία µπορεί να αναπτύσσει ιδίως τις
εξής δράσεις: 
α. παροχή δανείων και οµοειδών πιστώσεων προς επι-

χειρήσεις διαµέσου οντοτήτων του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα, επενδυτικών αναπτυξιακών κεφαλαίων ή ταµείων
και άλλων φορέων χρηµατοδότησης, 
β. παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων υπέρ επιχει-

ρήσεων παντός είδους για την κάλυψη υποχρεώσεών
τους έναντι πιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, ε-
ταιρειών επιχειρηµατικών συµµετοχών, επενδυτικών και
αναπτυξιακών κεφαλαίων, ταµείων ή άλλων φορέων
χρηµατοδότησης, υποχρεώσεων που απορρέουν από
πάσης µορφής χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις,
γ. σχεδιασµό, διαχείριση και υλοποίηση έργων και

προγραµµάτων που εξυπηρετούν τον καταστατικό της
σκοπό, καθώς και σχεδιασµό, ίδρυση και διαχείριση τα-
µείων, κεφαλαίων και µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνι-
κής, σύµφωνα µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, 
δ. παροχή κάθε µορφής χρηµατοδότησης σε επιχειρή-

σεις, στην οποία περιλαµβάνεται και η επιχορήγηση, ι-
δίως, προς δηµιουργία δοµών, διαδικασιών και λειτουρ-
γιών που ενισχύουν τη βιωσιµότητα, την καινοτοµία και
την ανταγωνιστικότητά τους, 
ε. συνεπένδυση, δανειοδότηση και συµµετοχή σε:

αα) χρηµατοδοτικά και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,
ββ) ασφαλιστικούς και επενδυτικούς οργανισµούς και
φορείς, γγ) ταµεία και κάθε µορφής σχήµατα: ααα) κε-
φαλαιοδότησης και χρηµατοδότησης επιχειρήσεων,
βββ) εγγυήσεων, γγγ) επιχειρηµατικού κεφαλαίου,
δδδ) σποράς, εεε) στήριξης νέων και καινοτόµων επιχει-
ρήσεων, στστστ) και παραχώρησης. δδ) Συµπράξεις δη-
µοσίου - ιδιωτικού τοµέα, εε) επενδυτικά σχήµατα,
στστ) επιχειρήσεις, µε την τοποθέτηση και παροχή κε-
φαλαίων της Εταιρείας ή κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζε-
ται η Εταιρεία. Συνεπένδυση σε επενδυτικά προγράµµα-
τα εντός ή εκτός της Χώρας µπορεί να πραγµατοποιείται
και µε τη συµµετοχή, αµέσως ή εµµέσως, ιδίως, µέσω
θυγατρικών της Εταιρείας, σε επενδυτικά σχήµατα και
ταµεία, µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής ή νοµικά
πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβαίων κεφα-
λαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών του ν. 2992/2002
(Α΄ 54) και των εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηµατικών
συµµετοχών του ν. 2367/1995 (Α΄261), από κοινού µε ι-
διώτες επενδυτές ή/και φορείς ευρωπαϊκών και διεθνών
επενδυτικών δοµών, καθώς και σχήµατα και συµβάσεις
παραχώρησης ή συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού το-
µέα, 
στ. ανάπτυξη συνεργασίας µε διεθνείς επενδυτικούς

οργανισµούς για συµµετοχή φορέων Δηµοσίου, συµπρά-
ξεις δηµοσίου - ιδιωτικού τοµέα (ΣΔΙΤ), ιδιωτών σε περι-
φερειακά ή ευρωπαϊκά έργα στην κατεύθυνση των προ-
τεραιοτήτων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και
του Σχεδίου για τη Βαλκανική Συνεργασία και Συνανά-
πτυξη,
ζ. σύσταση ή/και συµµετοχή σε επιχειρήσεις υποστήρι-
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ξης νεοφυών και καινοτόµων επιχειρήσεων, θερµοκοιτί-
δων επιχειρηµατικότητας, γραφείων µεταφοράς τεχνο-
λογίας, καθώς και φορέων στήριξης της επιχειρηµατικό-
τητας και χρηµατοδότηση υφιστάµενων ή νέων τέτοιων
δοµών, 
η. χρηµατοδότηση διαµέσου εµπορικών και συνεταιρι-

στικών τραπεζών, χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, επενδυτι-
κών αναπτυξιακών κεφαλαίων ή ταµείων και άλλων φο-
ρέων χρηµατοδότησης, επιχειρήσεων µε εξαγωγικό
προσανατολισµό, ιδίως µέσω έκδοσης και προεξόφλη-
σης ενέγγυων πιστώσεων, πρακτορείας απαιτήσεων και
έκδοσης εγγυητικών επιστολών, 
θ. χρηµατοδοτική υποστήριξη επιχειρήσεων, ιδίως µέ-

σω επιχορηγήσεων, για τη διενέργεια επιστηµονικών ε-
ρευνών ή/και µελετών που συνεισφέρουν στην προαγω-
γή της δράσης και του εµπορικού τους αντικειµένου, 
ι. χρηµατοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισµών

προς ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής
και προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας και απασχόλη-
σης, καθώς και παροχή µικροπιστώσεων µε ή χωρίς συ-
νεργασία µε εθνικούς, υπερεθνικούς και διεθνείς οργανι-
σµούς και οργανώσεις, 
ια. συµβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνω-

σίας, άµεσα ή έµµεσα, σε επιχειρήσεις και φορείς, σε ε-
θνικό και διεθνές επίπεδο, ιδίως, ως προς τον σχεδιασµό
και την υλοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων, την ανα-
διάρθρωση επιχειρήσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση
των διαθέσιµων πόρων κ.ά.,

ιβ. παροχή, άµεσα ή έµµεσα, συµβουλευτικής υποστή-
ριξης και εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις, µε ιδιαίτερη έµ-
φαση στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, ως προς θέµατα
διάρθρωσης του κεφαλαίου τους, διοικητικής οργάνω-
σης και µορφών σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, α-
νάπτυξης επιχειρηµατικού σχεδίου, κάλυψης αναγκών
χρηµατοδότησης, διαχείρισης δικτύου διανοµής, διαχεί-
ρισης ανθρώπινου δυναµικού, λογιστικής και χρηµατοοι-
κονοµικής, συγχωνεύσεων και εξαγορών, προώθησης
και ενίσχυσης της µεταξύ τους συνεργασίας προς οικο-
δόµηση οικονοµιών κλίµακας, καθώς και υποστήριξης σε
κάθε άλλον τοµέα της επιχειρηµατικής τους δραστηριό-
τητας, περιλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης προ-
γραµµάτων που προωθούν την επίτευξη των ανωτέρω
σκοπών, 
ιγ. εκπόνηση µελετών και ερευνών του µακροοικονοµι-

κού και µικροοικονοµικού περιβάλλοντος της Χώρας
προς εντοπισµό και αντιµετώπιση της δυσλειτουργίας,
της αναποτελεσµατικότητας και των αδυναµιών της αγο-
ράς,
ιδ. άσκηση δραστηριοτήτων συναφών προς τις ανωτέ-

ρω, πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων.
Για την εξυπηρέτηση των ως άνω δράσεων η Εταιρεία

αναπτύσσει πληροφοριακά συστήµατα, ηλεκτρονικές
πλατφόρµες και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο για την α-
πευθείας υποδοχή πρωτογενών αιτηµάτων των τελικών
δικαιούχων.»

5. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. 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 τους εσωτερικούς
της κανονισµούς, µε εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και
µε σκοπό την οικονοµική της βιωσιµότητας, την επαύξη-

ση της αξίας, τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσια-
κών της στοιχείων και τη µεγιστοποίηση των κοινωνικών
και αναπτυξιακών αποδόσεών της.»

6. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.»
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«1. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές και δε-

σµευµένες. Κάθε µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας ε-
γκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Το ποσοστό του ελ-
ληνικού Δηµοσίου στην Εταιρεία δεν επιτρέπεται να κα-
τέλθει του πενήντα τοις εκατό (50%) και µιας επιπλέον
µετοχής επί του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας µε
δικαίωµα ψήφου.» 

8. Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθενται εδάφια ως ε-
ξής: 

«Τα έσοδα της Εταιρείας χρησιµοποιούνται αποκλει-
στικά και µόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της. Η
τιµολογιακή πολιτική και οι χρεώσεις της Εταιρείας είναι
σύµφωνες µε τους κανόνες της αγοράς κατά τη συνήθη
συναλλακτική πρακτική. Με απόφαση του Διοικητικού
της Συµβουλίου καθορίζεται η πολιτική χορηγήσεων και
γενικότερα η πιστοληπτική και τιµολογιακή πολιτική.»

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει τις αρµο-
διότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της νοµο-
θεσίας για τις ανώνυµες εταιρείες. Εκτός από αυτές τις
αρµοδιότητες, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι
αρµόδια να εγκρίνει, ύστερα από πρόταση του Διοικητι-
κού Συµβουλίου, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και
των άµεσων θυγατρικών της.»

10. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 διαγράφεται η
φράση «Πρόεδρος και». 

11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1α. Το Διοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από επτά (7)
έως έντεκα (11) µέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συ-
νέλευση σύµφωνα µε τον ν. 4548/2018, και η θητεία τους
είναι πενταετής. Η Γενική Συνέλευση ορίζει µεταξύ αυ-
τών και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Ο Διευθύνων Σύµ-
βουλος της Εταιρείας µπορεί να είναι και Πρόεδρος των
Διοικητικών Συµβουλίων των άµεσων θυγατρικών της ε-
ταιρειών. 
Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών

του τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Τρία (3) τουλάχι-
στον από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ανε-
ξάρτητα µη εκτελεστικά. Ως ανεξάρτητα µέλη νοούνται
αυτά τα οποία δεν έχουν εξάρτηση µε την Εταιρεία µε
την έννοια ότι: αα) δεν διατηρούν επιχειρηµατική ή άλλη
επαγγελµατική σχέση µε την Εταιρεία ή µε θυγατρική
της ή µε άλλη επιχείρηση που συνδέεται εµπορικά µε
την Εταιρεία, σχέση που, από τη φύση της, επηρεάζει
την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρείας, ιδίως,
όταν η επιχείρηση αυτή είναι σηµαντικός προµηθευτής ή
πελάτης της Εταιρείας, ββ) δεν κατέχουν θέση Προέ-
δρου του Δ.Σ., εκτελεστικού µέλους του Δ.Σ. ή διευθυ-
ντικού στελέχους στην Εταιρεία ή σε επιχείρηση που
συνδέεται µε την Εταιρεία µε σχέση µητρικής – θυγατρι-
κής, γγ) δεν διατηρούν σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
έργου ή έµµισθης εντολής µε την Εταιρεία ή µε επιχει-
ρήσεις συνδεδεµένες µε αυτήν µε σχέση µητρικής – θυ-
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γατρικής, σύµφωνα µε το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, δδ)
δεν έχουν συγγένεια µέχρι δεύτερου βαθµού, ούτε είναι
σύζυγοι εκτελεστικού µέλους του Διοικητικού Συµβουλί-
ου ή διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας ή επιχείρη-
σης, που συνδέεται µε αυτήν µε σχέση µητρικής-θυγα-
τρικής. 
β. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να έ-

χουν τα απαιτούµενα εχέγγυα αξιοπιστίας, ακεραιότη-
τας και πείρας, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνε-
τή διαχείριση της Εταιρείας και να διαθέτουν επαρκή
χρόνο για την ενασχόληση µε τις υποθέσεις της Εταιρεί-
ας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου ως συνόλου
πρέπει να εξασφαλίζει ότι, τα µέλη του διαθέτουν ευρύ
φάσµα γνώσεων και εµπειριών ως προς τα αντικείµενα
της Εταιρείας, ιδίως, σε θέµατα σχεδιασµού και άσκησης
αναπτυξιακής πολιτικής, χρηµατοοικονοµικά, τραπεζικά,
επενδυτικά, διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης κε-
φαλαίων, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η οµαλή λει-
τουργία της Εταιρείας και η άσκηση εποπτείας επί του
συνόλου των λειτουργιών της. 
γ. Ο διευθύνων σύµβουλος και ο Πρόεδρος επιλέγο-

νται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος που ανακοι-
νώνει η Εταιρεία. Τη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης
πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων διεξάγει η επιτροπή
ανάδειξης υποψηφίων µελών µε τη συνδροµή ιδιωτικής
εταιρείας συµβούλων ειδικευµένη στην πρόσληψη στε-
λεχών, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλεξιµότητας
της περίπτωσης β΄. Η τελική επιλογή και ο ορισµός του
διευθύνοντα συµβούλου και του Προέδρου γίνεται από
τη γενική συνέλευση των µετόχων.
δ. Δεν µπορεί να επιλέγεται ως µέλος οργάνων της Ε-

ταιρείας ή να είναι µέλος των οργάνων αυτής πρόσωπο
που έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κα-
κούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για:
αα) τοκογλυφία, απιστία, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, ε-

κβίαση, πλαστογραφία και δωροδοκία και 
ββ) φορολογικά αδικήµατα, αδικήµατα της νοµοθε-

σίας: ααα) νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες, βββ) περί εταιριών, γγγ) πτώχευσης και
αφερεγγυότητας, δδδ) αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή
µέσων πληρωµής στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα
αδικήµατα χειραγώγησης της αγοράς και πράξεις προ-
σώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες.
Η αµετάκλητη καταδίκη µέλους οργάνου της εταιρείας

για τις ως άνω πράξεις έχει ως συνέπεια την έκπτωσή
του από τη θέση µέλους του οργάνου.
ε. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, ο διευθύνων

σύµβουλος και τα µέλη των επιτροπών κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους δεσµεύονται µόνο από τον νόµο,
τους εσωτερικούς κανονισµούς της Εταιρείας και τη συ-
νείδησή τους.»

12. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 11 αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει
να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, ανα-
πληρώνει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατος αυτού, σύµβουλος που ορίζεται από το διοι-
κητικό συµβούλιο. Τον διευθύνοντα σύµβουλο, όταν α-
πουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του
για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει εκτελεστικό µέ-
λος του Διοικητικού Συµβουλίου ή, µε την επιφύλαξη
των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων που απαιτούν τη συν-
δροµή της ιδιότητας του συµβούλου, στέλεχος της Εται-
ρείας που ορίζεται από τον ίδιο ή, αν τούτο δεν είναι ε-
φικτό, από το Διοικητικό Συµβούλιο.

5. Αν ο διευθύνων σύµβουλος παύσει να ασκεί τα κα-
θήκοντά του πέραν του τριµήνου, συγκαλείται γενική συ-
νέλευση, µε θέµα την εκλογή διευθύνοντος συµβούλου.
Με την εκλογή του νέου διευθύνοντος συµβούλου ο πα-
λαιός εκπίπτει από τη θέση του.»

13. Στο άρθρο 14 οι λέξεις «του Προέδρου και διευθύ-
νοντος συµβούλου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του
Προέδρου, του διευθύνοντος συµβούλου».

14. Το άρθρο 18 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 18

Η Εταιρεία λύεται µόνο για τους λόγους των περι-
πτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 164 του
ν. 4548/2018. Τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 δεν
εφαρµόζονται.» 

15. Στο καταστατικό της Εταιρείας προστίθεται άρθρο
20 ως εξής:

«Άρθρο 20

1. Για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρεί-
ας εφαρµόζονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας για τις α-
νώνυµες εταιρίες, πλην των διατάξεων του άρθρου 2,
της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και του άρθρου 18, για
τις οποίες απαιτείται διάταξη νόµου. 

2. Τυχόν τροποποιήσεις του άρθρου 4 του καταστατι-
κού, περί σκοπού, δεν επιτρέπεται να έρχονται σε αντί-
θεση µε τον οριζόµενο στην παρ. 3 του άρθρου πρώτου
του ν. 3912/2011, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα
νόµο και εκάστοτε ισχύει, κύριο σκοπό της Εταιρείας.».

Άρθρο 3
Κανονισµοί της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

1. Η παρ.1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011 αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρεί-
ας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού
συµβουλίου αυτής καταρτίζονται οι κανονισµοί λειτουρ-
γίας, προσωπικού και αποδοχών, προµηθειών και διαχεί-
ρισης κινδύνων.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2.Α. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας καθορίζονται:
α. Άρτιο και αποτελεσµατικό σύστηµα εταιρικής διακυ-

βέρνησης που περιλαµβάνει σαφή οργανωτική διάρθρω-
ση µε ευκρινή, διαφανή και συνεπή κατανοµή των αρµο-
διοτήτων, αποτελεσµατικές διαδικασίες και µηχανισµούς
εντοπισµού, αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθη-
σης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαµ-
βάνει ή ενδέχεται να αναλάβει η Εταιρεία, κανόνες απο-
φυγής και επίλυσης σύγκρουσης συµφερόντων, υποχρε-
ώσεις εµπιστευτικότητας, ελάχιστες υποχρεώσεις δια-
φάνειας και δηµοσιότητας, σύστηµα εσωτερικού ελέγ-
χου, ανάλογα µε τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκό-
τητα των κινδύνων που ενέχουν οι ασκούµενες δραστη-
ριότητες της Εταιρείας, περιλαµβανοµένων των κατάλ-
ληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών.
β. Οι αρχές και η διαδικασία θέσπισης και παρακολού-

θησης από την Εταιρεία του ενιαίου στρατηγικού σχεδί-
ου που αφορά την Εταιρεία και τις άµεσες θυγατρικές
της, η διαδικασία θέσπισης του επιχειρησιακού σχεδίου
των άµεσων θυγατρικών της Εταιρείας και το ελάχιστο
περιεχόµενό τους. 
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γ. Η οργανωτική δοµή (οργανόγραµµα) της Εταιρείας,
οι αρµοδιότητες των επιτροπών και λειτουργικών µονά-
δων της και ο τρόπος λειτουργίας τους. 
δ. Οι κανόνες των επιµέρους λειτουργιών της Εταιρεί-

ας, ιδίως της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού
ελέγχου, καθώς και οι θέσεις ευθύνης στις µονάδες των
εν λόγω λειτουργιών µε τα απαιτούµενα προσόντα για
καθεµία από αυτές.
ε. Οι κατευθύνσεις και γενική περιγραφή των εργα-

σιών λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγγυήσεων
και πιστώσεων, καθώς και ανάληψης διαχείρισης ταµεί-
ων χαρτοφυλακίου – κεφαλαίου.
στ. Ο τρόπος ανάδειξης και εκλογής των µελών του δι-

οικητικού συµβουλίου και επιτροπών της Εταιρείας και
τα προσόντα τους. Η πολιτική αµοιβών του διοικητικού
συµβουλίου, του διευθύνοντος συµβούλου και των µε-
λών των επιτροπών της Εταιρείας, η οποία θα προάγει τη
χρηστή, ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύ-
νων και τη µακροπρόθεσµη πορεία της Εταιρείας. Οι α-
µοιβές, οι πρόσθετες παροχές και οι αποζηµιώσεις των
µελών του διοικητικού συµβουλίου και των στελεχών
δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών της Εταιρείας.
Δεν καταβάλλονται µεταβλητές αποδοχές στα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου και σε ανώτατα διοικητικά στε-
λέχη, εκτός αν αυτό δικαιολογείται αιτιολογηµένα από
το όργανο που καθορίζει ο κανονισµός λειτουργίας και
µέσα στα όρια που τίθενται για αυτές.
Β. Με τον κανονισµό λειτουργίας συνιστώνται οι εξής

Επιτροπές:
Επιτροπή Κινδύνων, Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Δια-

χείρισης Ενεργητικού Παθητικού, Συµβουλευτική Επι-
τροπή, Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών και άλ-
λες Επιτροπές, οι αρµοδιότητες των οποίων καθορίζο-
νται από τον κανονισµό λειτουργίας. Οι Επιτροπές συ-
γκροτούνται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.
Ένα τουλάχιστον µέλος του διοικητικού συµβουλίου
συµµετέχει σε κάθε Επιτροπή. Οι Επιτροπές έχουν επαρ-
κείς εξουσίες, κύρος και πόρους και αναφέρονται απευ-
θείας στο Διοικητικό Συµβούλιο. Η Επιτροπή Κινδύνων, η
Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψη-
φίων Μελών είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρησιακές
λειτουργίες της Εταιρείας. 
α. Η Συµβουλευτική Επιτροπή επικουρεί το έργο του

διοικητικού συµβουλίου και ενεργεί συµβουλευτικά-γνω-
µοδοτικά προκρίνοντας νέες ιδέες για το στρατηγικό
σχεδιασµό και το µέλλον της Εταιρείας. Στόχος της Συµ-
βουλευτικής Επιτροπής αποτελεί η ενίσχυση της συνερ-
γασίας της Εταιρείας µε θεσµικούς παράγοντες, εθνικά
και περιφερειακά δίκτυα, διεθνείς φορείς και µε οργανι-
σµούς, καθώς και η µεταφορά τεχνογνωσίας στην Εται-
ρεία.
β. Η Επιτροπή Κινδύνων έχει ως σκοπό τον εντοπισµό,

την αξιολόγηση και τη δέουσα αναφορά όλων των σηµα-
ντικών κινδύνων και συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη
της στρατηγικής κινδύνων της Εταιρείας και σε όλες τις
σηµαντικές αποφάσεις διαχείρισης κινδύνων ολόκληρου
του φάσµατος των κινδύνων που αντιµετωπίζει η Εται-
ρεία, µε ειδική αναφορά στους επιµέρους τοµείς δρα-
στηριοποίησης της Εταιρείας. Η Επιτροπή Κινδύνων α-
ποτελείται από τρία τουλάχιστον µέλη, δύο τουλάχιστον
από τα οποία είναι ανεξάρτητα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου, και τα οποία ορίζονται από αυτό. 
γ. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως έργο την αντικειµενική

και ανεξάρτητη εποπτεία των λειτουργιών της Εταιρείας
και τη διενέργεια ελέγχων, προκειµένου να διασφαλίζε-

ται η σύννοµη λειτουργία της Εταιρείας και η επάρκεια
και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ε-
λέγχου της. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία
τουλάχιστον µέλη, δύο τουλάχιστον από τα οποία είναι
ανεξάρτητα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, και τα ο-
ποία ορίζονται από τη γενική συνέλευση. 
δ. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού έ-

χει ως έργο να προτείνει στρατηγικές και πολιτικές χρη-
µατοδότησης και ρευστότητας της Εταιρείας, επιχειρη-
µατικές πρωτοβουλίες ή / και επενδύσεις που επιδρούν
στο προφίλ κινδύνων αγοράς και ρευστότητας της Εται-
ρείας. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού
αποτελείται από τρία τουλάχιστον µέλη, ένα τουλάχι-
στον από τα οποία είναι µέλος του διοικητικού συµβουλί-
ου, τα οποία ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο.
ε. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών εντοπίζει

και προτείνει, για επιλογή από τη γενική συνέλευση, υ-
ποψηφίους για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Συµβου-
λίου, αξιολογεί το συνδυασµό ευρύτητας γνώσεων ανά
αντικείµενο, δεξιοτήτων, και εµπειρίας των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται α-
πό τρία τουλάχιστον µέλη, τα οποία ορίζονται από το δι-
οικητικό συµβούλιο, δύο τουλάχιστον από τα οποία είναι
ανεξάρτητα µέλη αυτού.
στ. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας

τα οποία συµµετέχουν στην Επιτροπή Κινδύνων, στην Ε-
πιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψη-
φίων Μελών είναι µη εκτελεστικά.
Γ. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισµό Προσωπικού και

Αποδοχών, ο οποίος καθορίζει, τις θέσεις, τις ειδικότη-
τες, τα προσόντα, τα καθήκοντα, την πολιτική αµοιβών,
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού, τις
διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης και αξιολόγησής
του, καθώς και τα πειθαρχικά παραπτώµατα και τις πει-
θαρχικές ποινές. 
Δ. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισµό Προµηθειών, ο ο-

ποίος ρυθµίζει τις σχετικές διαδικασίες και θέτει το πλαί-
σιο διενέργειάς τους, τηρουµένων των οικείων διατάξε-
ων της ενωσιακής και ελληνικής νοµοθεσίας. 
Ε. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισµό Διαχείρισης Κιν-

δύνων, ο οποίος περιλαµβάνει τις αρχές που διέπουν την
αναγνώριση, πρόβλεψη, µέτρηση, παρακολούθηση, έ-
λεγχο και αντιµετώπισή/διαχείρισή τους, καθώς και τις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα πρότυπα αναφορών
και τη συχνότητα υποβολής των αναφορών για την πα-
ροχή ενός σταθερού και ελεγχόµενου πλαισίου.
ΣΤ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµό-

ζονται κατ’ αρχήν και για τις άµεσες θυγατρικές της Ε-
ταιρείας, προσαρµοζόµενες κατάλληλα και ανάλογα µε
το σκοπό και τις δραστηριότητές τους.

3. Η παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο κανονισµός λειτουργίας περιλαµβάνει αρχές και
κανόνες και επί θεµάτων εφαρµογής του ενωσιακού δι-
καίου περί κρατικών ενισχύσεων, παροχής εγγυήσεων
και χρηµατοδοτήσεων.»

Άρθρο 4
Θέµατα προσωπικού

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου πέµπτου
του ν. 3912/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 33 του ν.4210/2013 (Α΄ 254) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της προσλαµβά-
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νουν προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου, έργου και έµµισθης εντολής.»

2. Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 6Α και 7 του άρθρου πέµπτου
του ν. 3912/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Για τα θέµατα του προσωπικού της Εταιρείας και
των άµεσων θυγατρικών της δεν εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 (Α΄ 226),
των άρθρων δεύτερου και τρίτου του ν. 3845/2010
(Α΄65), των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40),
και του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) καθώς και η ΠΥΣ 33/2006
(Α΄ 280), ούτε κάθε συναφής διάταξη. 

5. Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής και πρόσλη-
ψης του προσωπικού ρυθµίζονται από τον Κανονισµό
Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας και των άµε-
σων θυγατρικών της. Οι σχετικοί κανόνες που θέτει ο
Κανονισµός είναι σύµφωνοι µε τις αρχές της ισότητας,
της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αµεροληψίας.
Οι άµεσες θυγατρικές εταιρείες µπορεί να εκδίδουν δικό
τους κανονισµό προσωπικού και αποδοχών ρυθµίζοντας
τα ειδικότερα θέµατα αυτού µε βάση τις ειδικότερες α-
νάγκες τους. 

6. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της µπορούν
να αποφασίζουν το δανεισµό εργαζοµένων µετά από
σύµφωνη γνώµη τους, από την Εταιρεία στις άµεσες θυ-
γατρικές της ή από µία άµεση θυγατρική σε άλλη άµεση
θυγατρική ή στην Εταιρεία, τηρουµένων των όρων των
οικείων συµβάσεων και σύµφωνα µε τους όρους του Κα-
νονισµού Προσωπικού και Αποδοχών.

7. Το υφιστάµενο προσωπικό της ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. εξακο-
λουθεί να παρέχει την εργασία του µε τους υφιστάµε-
νους όρους της σύµβασης εργασίας και σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Προσωπικού και Αποδοχών. 

8. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άµε-
σες θυγατρικές της προσωπικού µε αποδεδειγµένη ε-
µπειρία σε θέµατα της Εταιρείας από το Δηµόσιο ή νοµι-
κά πρόσωπα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
ή ανεξάρτητες αρχές για διάστηµα τριών (3) ετών, η ο-
ποία µπορεί να παρατείνεται µία φορά για ίσο χρονικό
διάστηµα. Ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση για απόσπαση
στην Εταιρεία που εγκρίνεται από το Διοικητικό της Συµ-
βούλιο, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η γνώµη του υ-
πηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από τον οποίο απο-
σπάται ο υπάλληλος, ακολούθως δε εκδίδεται απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου υπουργού για την απόσπαση, κατά
παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί κινητικότητας
του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Το κόστος της µισθοδοσίας
βαρύνει την Εταιρεία ή την άµεση θυγατρική της στην ο-
ποία αποσπάται ο υπάλληλος. Το ποσοστό του προσωπι-
κού που αποσπάται στο σύνολό του δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού
προσωπικού της Εταιρείας ή της άµεσης θυγατρικής της.
Ειδικότερα θέµατα του προσωπικού που αποσπάται ρυθ-
µίζονται από τον κανονισµού προσωπικού και αποδοχών
της Εταιρείας για το οποίο ισχύουν αναλογικώς οι διατά-
ξεις του άρθρου 3 και η παράγραφος 2 του παρόντος. Η
παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και για το προσωπι-
κό που έχει ήδη αποσπαστεί στην Εταιρεία.»

Άρθρο 5
Έργα - προµήθειες – υπηρεσίες – υποχρεώσεις της

Εταιρείας ως φορέα Γενικής Κυβέρνησης

1. Το άρθρο έκτο του ν. 3912/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο έκτο
Έργα - προµήθειες – υπηρεσίες – υποχρεώσεις της

Εταιρείας ως φορέα Γενικής Κυβέρνησης

Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών, εκτέλε-
σης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προµηθει-
ών κινητών πραγµάτων και εξοπλισµού και συναφών ερ-
γασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων α-
κινήτων και κινητών πραγµάτων, µισθώσεων, εκµισθώσε-
ων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ε-
νοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος σε περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών της,
ρυθµίζονται µε κανονισµούς που εκδίδονται µε αποφά-
σεις της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και των άµε-
σων θυγατρικών της αντίστοιχα, ύστερα από πρόταση
του αντίστοιχου διοικητικού συµβουλίου µε την επιφύλα-
ξη των διατάξεων της σχετικής νοµοθεσίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Οι διαδικασίες προµηθειών και υπηρε-
σιών µε αξία κάτω των ορίων που ορίζονται στα άρθρα 5
και 6 του ν. 4412/2016 (Α΄147), ρυθµίζονται από τους α-
νωτέρω Κανονισµούς.»

2. Στο άρθρο έβδοµο του ν. 3912/2011 προστίθεται πα-
ράγραφος 3 ως εξής:

«3. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της εξαιρού-
νται από κάθε διάταξη που εφαρµόζεται σε νοµικά πρό-
σωπα που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης. Στο µέτρο που η Εταιρεία και οι άµεσες θυ-
γατρικές της είναι ενταγµένες στο Μητρώο Φορέων Γε-
νικής Κυβέρνησης που τηρεί η Ελληνική Στατιστική Αρ-
χή, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως οι περιπτώσεις α΄ και
γ΄ της παραγραφου 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθη-
καν από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 του
ν. 4337/2015 (Α΄ 129), αντίστοιχα, οι διατάξεις του
ν. 4270/2014 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέ-
ντα προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις
ως προς την υποβολή δηµοσιονοµικών αναφορών, εφαρ-
µόζονται µόνον ως προς την υποβολή στον Υπουργό Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης: α) ετήσιου προϋπολογισµού και
οποιασδήποτε προσαρµογής του κατά τη διάρκεια του έ-
τους (προϋπολογιστικά), β) µηνιαίας αναφοράς εκτέλε-
σης προϋπολογισµού και χρηµατοδότησης (απολογιστι-
κά) και γ) µηνιαίων µισθολογικών στοιχείων (απολογιστι-
κά). Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ανάληψη υπο-
χρεώσεων έναντι τρίτων θα περιλαµβάνεται στον κανο-
νισµό λειτουργίας της Εταιρείας. Η εταιρεία και οι άµε-
σες θυγατρικές της εξαιρούνται από την υποχρέωση µε-
ταφοράς των ταµειακών τους διαθεσίµων στο Κοινό Κε-
φάλαιο υπό τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69Α του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και της παρ. 11 του άρθρου 15 του
ν. 2496/1997 (Α΄ 38), όπως η παρ. 11 αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 81 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), και µπορεί να
υπαχθούν σε αυτές µόνο µε διάταξη νόµου που να ανα-
φέρεται ρητά στην Εταιρεία και τις άµεσες θυγατρικές
της.». 

Άρθρο 6
Τήρηση λογαριασµών στην Τράπεζα της Ελλάδος

1. Η Εταιρεία µπορεί να ανοίγει και τηρεί λογαρια-
σµούς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, τόσο για τα δικά της διαθέσι-
µα, όσο και για τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς και
παντός είδους πόρους που διαχειρίζεται, καθώς και για
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κεφάλαια που τίθενται στη διάθεσή της προς εκπλήρωση
του σκοπού της. 

2. Τα κεφάλαια που τίθενται στη διάθεση και διαχειρί-
ζεται η Εταιρεία προς εκπλήρωση του σκοπού της, ανε-
ξαρτήτως πηγής προέλευσης, τηρούνται επ’ ονόµατι της
Εταιρείας σε χωριστούς λογαριασµούς, διακεκριµένους
µεταξύ τους ανάλογα του σκοπού που εξυπηρετούν. Οι
λογαριασµοί αυτοί κινούνται από την Εταιρεία αποκλει-
στικά προς εξυπηρέτηση του σκοπού σύστασης του λο-
γαριασµού. 

3. Οι λογαριασµοί της παραγραφου 2 είναι ακατάσχε-
τοι ως προς τους δανειστές της Εταιρείας. Σε περίπτωση
εκκαθάρισης για οποιονδήποτε λόγο της Εταιρείας, το
περιεχόµενο των λογαριασµών αυτών δεν αποτελεί µέ-
ρος της προς διανοµή εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 7
Χρηµατοοικονοµική εποπτεία της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

1. Η Εταιρεία µπορεί να δραστηριοποιείται και ως χρη-
µατοδοτικό ίδρυµα ειδικού σκοπού, παρέχοντας κατ’ ε-
πάγγελµα χρηµατοδότηση, χωρίς να απαιτείται για τον
σκοπό αυτό η λήψη άδειας ή η τήρηση άλλης διαδικα-
σίας πέραν από τις οριζόµενες στο παρόν άρθρο. Οι επο-
πτικές διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ως αντικεί-
µενο αποκλειστικά την παροχή χρηµατοδότησης µέσω
πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία µε χρήση ι-
δίων κεφαλαίων και δεν περιλαµβάνουν τα κεφάλαια του
πρώτου εδαφίου της παραγραφου 2 του άρθρου 6 που
διαχειρίζεται η Εταιρεία ούτε την κατάρτιση χρηµατοδο-
τικών συµβάσεων της Εταιρείας µε πιστωτικά ιδρύµατα,
τις συναλλαγές επί οµολόγων ή επί οποιουδήποτε επεν-
δυτικού ή χρηµατοπιστωτικού µέσου προς αξιοποίηση
και διαχείριση των ρευστών διαθεσίµων της Εταιρείας. 

2. Για την παροχή χρηµατοδότησης µέσω πιστώσεων ή
εγγυήσεων από την Εταιρεία µε χρήση ιδίων κεφαλαίων,
η Εταιρεία ανακοινώνει την πρόθεσή της στην Τράπεζα
της Ελλάδος ένα τουλάχιστον µήνα πριν από την έναρξη
αυτής της δραστηριότητας και τίθεται υπό την εποπτεία
της Τράπεζας της Ελλάδος αποκλειστικά ως προς τις
δραστηριότητες αυτές. Δεν απαιτείται η τήρηση της δια-
δικασίας του προηγούµενου εδαφίου για τις δραστηριό-
τητες της παροχής χρηµατοδοτήσεων µε τα κεφάλαια
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6. 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί χρηµατοοικονοµική
εποπτεία της Εταιρείας, ως χρηµατοδοτικού ιδρύµατος
ειδικού σκοπού σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αποκλει-
στικά επί θεµάτων παροχής χρηµατοδότησης µέσω πι-
στώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρεία µε χρήση ιδίων
κεφαλαίων σύµφωνα µε το παρόν. Για τη διαµόρφωση
και άσκηση της εν λόγω εποπτείας, µε απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να τίθενται κανόνες κε-
φαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, σχετικoί µε την
παροχή χρηµατοδότησης µέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων
µε χρήση ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Οι κανόνες αυ-
τοί δεν µπορεί να δηµιουργούν για την Εταιρεία υποχρέ-
ωση τήρησης συντελεστή φερεγγυότητας άνω του δώ-
δεκα τοις εκατό (12%) ούτε να ρυθµίζουν θέµατα εσωτε-
ρικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. Για τα θέµατα
αυτά, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να εκδίδει κατευ-
θυντήριες συµβουλευτικές οδηγίες. 

Άρθρο 8
Διατάξεις για την ΤΑΝΕΟ Α.Ε.

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2843/2000
(Α΄219) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής: 

«1.Α. Η Εταιρεία της παραγράφου 1 µετονοµάζεται σε
«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Ανώνυµη
Εταιρία» και έχει διακριτικό τίτλο «Ελληνική Αναπτυξια-
κή Τράπεζα Επενδύσεων.» 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται
από πέντε (5) µέλη, που ορίζονται µε απόφαση της Γενι-
κής Συνέλευσης.»

3. Το έκτο και όγδοο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 28
του ν. 2843/2000, όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 3
του άρθρου 8 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) καταργούνται.

4. Η παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 2843/2000, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 2992/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Κύρια κριτήρια για τη συµµετοχή της εταιρίας σε ε-
πενδυτικά σχήµατα είναι η αξιοπιστία των επενδυτικών
προτάσεων και των διαχειριστών, καθώς και η συµβολή
των χρηµατοδοτούµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτή-
των στην ανάπτυξη της οικονοµίας.»

Άρθρο 9
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις

1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του άρθρου
δεύτερου του ν. 3912/2011 καταργούνται. 

2. Για την τροποποίηση του άρθρου 2 µε τίτλο «επωνυ-
µία», της παραγραφου 1 του άρθρου 7 µε τίτλο «µετο-
χές» και του άρθρου 18 µε τίτλο «λόγοι λύσης» του Κα-
ταστατικού της Εταιρείας, απαιτείται διάταξη νόµου. 

3. Ο Κανονισµός Λειτουργίας της ΕΤ.ΑΝ. Α.Ε.
(Β΄1444), που καταρτίσθηκε σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011, εφαρµόζε-
ται ως Κανονισµός Λειτουργίας της Ελληνικής Αναπτυ-
ξιακής Τράπεζας Α.Ε. και µπορεί να τροποποιείται µε α-
πόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ύστερα
από εισήγηση του Διοικητικού της Συµβουλίου. Το ίδιο ι-
σχύει και ως προς τον Κανονισµό Εργασίας Προσωπικού
(Β΄2920) και τους λοιπούς κανονισµούς της Εταιρείας.

4. Οι διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 3912/2011, ό-
πως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου
5, δεν εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις στις οποίες συµ-
µετέχει άµεσα ή έµµεσα η Εταιρεία για επενδυτικούς
σκοπούς. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν περιλαµβάνονται
στη Γενική Κυβέρνηση, κατά την έννοια των διατάξεων
του ν. 4270/2014, και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέ-
ωση που απορρέει από τις διατάξεις του νόµου αυτού.
Δεν εφαρµόζονται επίσης σε αυτές οι διατάξεις του άρ-
θρου πέµπτου του ν. 3912/2011, µε εξαίρεση το πρώτο ε-
δάφιο της παραγραφου 3 και την παράγραφο 4. 

5. Κατ’ εξαίρεση και µέχρι τη θέσπιση του Κανονισµού
Προσωπικού και Αποδοχών του εδαφίου Γ΄ της παρ. 2
του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011, όπως αυτό τρο-
ποποιείται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρό-
ντος µέρους, οι αποδοχές του υφιστάµενου προσωπικού
της ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και των θυγατρικών της και οι δαπά-
νες που προκύπτουν από τις µετακινήσεις αυτών εντός
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και εκτός επικράτειας συνεχίζουν να καταβάλονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος Μέρους.

6. Οι υπάλληλοι που έχουν ήδη αποσπαστεί στην
Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και στις θυγατρικές της παραµένουν απο-
σπασµένοι σε αυτές για διάστηµα τριών (3) ετών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους. 

7. Για τα εκκρεµή αιτήµατα µετατάξεων του υφιστάµε-
νου προσωπικού της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. εφαρµόζονται οι
διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος Μέρους.

8. Το υφιστάµενο προσωπικό της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. εµπί-
πτει στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αποσπάσε-
ων ή µετατάξεων προσωπικού στο Δηµόσιο ή τα νοµικά
πρόσωπα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

9. Οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 11 του
ν. 3912/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο
11 του άρθρου 2, εφαρµόζεται, ως προς τη διάρκεια της
θητείας, για τα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Μέρους, µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τον διευ-
θύνοντα σύµβουλο της Εταιρείας και των άµεσων θυγα-
τρικών της. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Άρθρο 10
Ορισµός, κριτήρια και κατηγορίες 

Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Για την εφαρµογή του Μέρους Β΄, ως «Στρατηγικές
Επενδύσεις» νοούνται, οι επενδύσεις, οι οποίες λόγω
της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την
τοπική οικονοµία µπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και
ποιοτικά αποτελέσµατα σηµαντικής έντασης για την αύ-
ξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότη-
ση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περι-
βάλλοντος της χώρας σύµφωνα µε τις αρχές της κοινω-
νικά δίκαιης, δίχως αποκλεισµούς, ισόρροπης και αειφό-
ρου ανάπτυξης και σύµφωνα µε την Εθνική Αναπτυξιακή
Στρατηγική (ΕΑΣ), µε κύρια χαρακτηριστικά την εξω-
στρέφεια, την καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα, τον
καθολικό σχεδιασµό, και την υψηλή προστιθέµενη αξία,
ιδίως σε τοµείς οικονοµικών δραστηριοτήτων διεθνώς ε-
µπορεύσιµων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

2. Οι «Στρατηγικές Επενδύσεις» διακρίνονται στις ε-
ξής κατηγορίες:

α) «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», οι οποίες δηµιουρ-
γούν κατά τρόπο βιώσιµο τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) νέες ετήσιες µονάδες εργασίας (ΕΜΕ), και ο συνο-
λικός προϋπολογισµός τους είναι µεγαλύτερος των εκα-
τό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της
κατηγορίας αυτής µπορεί, ύστερα από σχετικό αίτηµα ,
να λάβουν τα κίνητρα του άρθρου 11, της παραγραφου 1
του άρθρου 12 και διαζευκτικά ή σωρευτικά του άρθρου
13.
β) «Στρατηγικές Επενδύσεις 2», οι οποίες δηµιουρ-

γούν κατά βιώσιµο τρόπο τουλάχιστον εκατό (100) νέες
ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισµός τους είναι µεγα-
λύτερος των σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000) ευρώ.

Ειδικά, οι επενδύσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας πρέ-
πει να δηµιουργούν κατά βιώσιµο τρόπο τουλάχιστον ε-
βδοµήντα πέντε (75) νέες ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπο-
λογισµός τους να είναι µεγαλύτερος των τριάντα εκα-
τοµµυρίων (30.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις σε Οργα-
νωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατι-
κών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011 ( Α΄ 143), µε εξαίρεση τα επιχειρηµατικά
πάρκα, πρέπει να δηµιουργούν κατά βιώσιµο τρόπο του-
λάχιστον πενήντα (50) ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολο-
γισµός τους να είναι µεγαλύτερος των είκοσι πέντε εκα-
τοµµυρίων (25.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατη-
γορίας αυτής µπορούν, ύστερα από σχετικό αίτηµα, να
λάβουν τα κίνητρα του άρθρου 13 και, διαζευκτικά, των
άρθρων 12 ή 14.
γ) «Εµβληµατικές Επενδύσεις»:
αα) Οι επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από διακε-

κριµένες διεθνούς φήµης νοµικές οντότητες που κατα-
τάσσονται στις πρώτες θέσεις στον κλάδο τους παγκο-
σµίως ή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων
ιδίως όσων προωθούν την πράσινη οικονοµία, και την οι-
κονοµία χαµηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού απο-
τυπώµατος. 
ββ) Οι επενδύσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας, οι ο-

ποίες δηµιουργούν κατά τρόπο βιώσιµο τουλάχιστον
διακόσιες (200) ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισµός
τους είναι µεγαλύτερος των διακοσίων (200) εκατοµµυ-
ρίων ευρώ. 
Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής µπορούν, ύστερα

από σχετικό αίτηµα, να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων
11, 12, 13 και 14, διαζευκτικά ή σωρευτικά. 

δ) «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης»,
οι οποίες δηµιουργούν κατά βιώσιµο τρόπο τουλάχιστον
τριάντα (30) νέες ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισµός
τους είναι µεγαλύτερος των είκοσι εκατοµµυρίων
(20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής
µπορούν, ύστερα από σχετικό αίτηµα, να λάβουν τα κίνη-
τρα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και, διαζευκτικά ή
σωρευτικά, του άρθρου 13.
ε) «Αυτοδίκαια εντασσόµενες Στρατηγικές Επενδύ-

σεις», όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α΄ 232) που
έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έ-
χουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επεν-
δύσεων (EFSI), και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του
ν. 4271/2014 (Α΄ 144) για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά
Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Inter-
est (PCI)». Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής µπο-
ρούν, ύστερα από σχετικό αίτηµα, να λάβουν τα κίνητρα
της παραγραφου 1 του άρθρου 12 και, διαζευκτικά ή σω-
ρευτικά, του άρθρου 13.

3. Για κάθε φορέα στρατηγικής επένδυσης, οι διατά-
ξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (A΄103) εφαρµόζο-
νται ως προς δέκα (10) κατ’ ανώτατο αριθµό, στελέχη
των επενδυτικών σχηµάτων για όλες τις κατηγορίες
Στρατηγικών Επενδύσεων. Για όσο διάστηµα υφίσταται η
εργασιακή σχέση µε τον φορέα της στρατηγικής επέν-
δυσης, όσα από τα στελέχη αυτά δεν έχουν τη φορολο-
γική κατοικία τους στην Ελλάδα, θεωρείται ότι διατη-
ρούν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή και υ-
πόκεινται σε φόρο για το εισόδηµα που προκύπτει στην
Ελλάδα και αποκτάται µέσα σε ορισµένο φορολογικό έ-
τος. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται επίσης και
στον ή την σύζυγο ή το άλλο µέρος συµφώνου συµβίω-
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σης, στον βαθµό που ο σύζυγος ή το άλλο µέρος δεν α-
σκεί επαγγελµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς
και στα εξαρτώµενα τέκνα αυτών, όπως αυτά προσδιορί-
ζονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4172/2013 (Α΄145).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Άρθρο 11 
Κίνητρα Χωροθέτησης

1. Για την πραγµατοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων,
το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί, ύστερα
από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) του άρθρου 15, να καταρτίζει Ει-
δικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσε-
ων (ΕΣΧΑΣΕ) επί καταρχήν ενιαίων εκτάσεων, εκτός από
τα αναφερόµενα στο άρθρο 10 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)
δηµόσια ακίνητα. Τα άρθρα 11, 12, 13, η παράγραφος 2
του άρθρου 13Α, τα άρθρα 14 και 14Α του ν. 3986/2011
(Α΄152), εφαρµόζονται αναλόγως. Για τις περιπτώσεις
των ΕΣΧΑΣΕ, στο Κεντρικό Συµβούλιο Διοίκησης του άρ-
θρου 16 του ν. 3986/2011 προεδρεύει ο Γενικός Γραµµα-
τέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Όπου στα
άρθρα 12, 13 και 13Α του ν. 3986/2011 αναφέρονται ο Υ-
πουργός Οικονοµικών και η Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, για τις περι-
πτώσεις των ΕΣΧΑΣΕ, νοούνται αντίστοιχα ο Υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και η Γενική Γραµµατεία Στρα-
τηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης. 

2. Για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περί-
πτωσης γ΄ της παραγραφου 2 του άρθρου 10, ο ανώτα-
τος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης που προβλέ-
πεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ
του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ορίζεται σε 0.6. 

3.α) Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινή-
των ή η σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί αυτών
για την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Επενδύσεων και
των βοηθητικών και συνοδών έργων τους. Η απαλλο-
τρίωση εγκρίνεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της
Δ.Ε.Σ.Ε., εφόσον έχει αξιολογηθεί αναλυτικά ως ανα-
γκαία για την υλοποίηση και τη βιωσιµότητα του επενδυ-
τικού σχεδίου στην οικεία έκθεση αξιολόγησης. Σε κάθε
περίπτωση, η απαλλοτριούµενη έκταση δεν µπορεί να
καταλαµβάνει ποσοστό εκτάσεων µεγαλύτερο του τρία
τοις εκατό (3%) της συνολικής έκτασης υλοποίησης της
επένδυσης.
β) Οι απαλλοτριώσεις κηρύσσονται µε κοινή απόφαση

των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Υποδοµών και Μεταφορών υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου ή φυσικών προσώπων και µε δαπάνη του υπέρ ού η
απαλλοτρίωση ή άλλου προσώπου που ορίζεται µε την
πράξη κήρυξής της. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις του ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Η προσδιοριζόµενη απο-
ζηµίωση βαρύνει τον φορέα της επένδυσης. 

Άρθρο 12 
Φορολογικά Κίνητρα

1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατη-
γικές εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις σταθεροποί-
ησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρ-
θρου 67 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117).

2. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές
µπορεί µε απόφασή της Δ.Ε.Σ.Ε. να λάβουν διαζευκτικά : 
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλ-

λαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των
πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προ-
κύπτουν, µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, από το σύ-
νολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µετά την α-
φαίρεση του φόρου του νοµικού προσώπου ή νοµικής ο-
ντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέµονται
ή αναλαµβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλα-
γής συνιστά ισόποσο αποθεµατικό και υπολογίζεται ως
εξής:

«αα) Για συνολικές επιλέξιµες δαπάνες ύψους έως και
30.000.000 ευρώ παρέχεται το σύνολο της δικαιούµενης
ενίσχυσης, και έως το ποσό των 7.500.000 ευρώ.
ββ) Για το µέρος των επιλέξιµων δαπανών από

30.000.000 ευρώ έως 35.000.000 ευρώ παρέχεται το
80% της δικαιούµενης ενίσχυσης.
γγ) Για το µέρος των επιλέξιµων δαπανών από

35.000.000 ευρώ έως 40.000.000 ευρώ παρέχεται το
60% της δικαιούµενης ενίσχυσης. 
δδ) Για το µέρος των επιλέξιµων δαπανών από

40.000.000 ευρώ έως 45.000.000 ευρώ παρέχεται το
40% της δικαιούµενης ενίσχυσης.
εε) Για το µέρος των επιλέξιµων δαπανών από

45.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ παρέχεται το
20% της δικαιούµενης ενίσχυσης.
στστ) Για το µέρος των επιλέξιµων δαπανών από

50.000.000 ευρώ έως 100.000.000 ευρώ παρέχεται το
10% της δικαιούµενης ενίσχυσης.
ζζ) Για το µέρος των επιλέξιµων δαπανών που υπερ-

βαίνουν τα 100.000.000 ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή
φόρου.
Το ποσό της συνολικής δικαιούµενης ενίσχυσης προ-

κύπτει από την άθροιση των επιµέρους δικαιούµενων πο-
σών ενίσχυσης που αντιστοιχούν στον συνολικό προϋ-
πολογισµό του έργου. Ο φορέας µπορεί να αξιοποιήσει
το σύνολο της δικαιούµενης φορολογικής απαλλαγής
µέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διά-
στηµα µικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από
το έτος θεµελίωσης του δικαιώµατος χρήσης του κινή-
τρου.
β) Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων

που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριµένο σχέδιο επένδυσης
µε προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4
του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντε-
λεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό
(20%), ο τελικός προσαυξηµένος συντελεστής δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%). Επιπλέ-
ον, αποκλειστικά για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, οι
αποσβέσεις των µηχανηµάτων και του µηχανολογικού ε-
ξοπλισµού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά
τον χρόνο της πραγµατοποίησής τους, προσαυξηµένες
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κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
3. Οι επιλέξιµες δαπάνες της περίπτωσης α΄ και β΄ της

παραγραφου 2 του παρόντος προσδιορίζονται µε τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ α-
ριθµ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014
(L 187) και θα εξειδικεύονται µε την απόφαση της παρα-
γραφου 1 του άρθρου 20. 

4. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χορηγούνται
ως µεµονωµένες ενισχύσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) υπ’ αριθµ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 και υπό την επιφύλαξη των ορίων του Κανονισµού
αυτού, ή κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής.

Άρθρο 13 
Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης

1. Για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούµενης άδειας,
έγκρισης ή γνωµοδότησης για την εγκατάσταση ή λει-
τουργία Στρατηγικής Επένδυσης, ορίζεται προθεσµία
σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών, µε την επι-
φύλαξη ειδικότερων διατάξεων οι οποίες έχουν ενσωµα-
τώσει διαδικασίες και προθεσµίες του ενωσιακού δικαί-
ου. Η προθεσµία αυτή εκκινεί από την υποβολή από τον
φορέα της επένδυσης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγι-
κών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ) του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης του σχετικού φακέλου για έκαστη απαιτού-
µενη άδεια, έγκριση ή γνωµοδότηση µε όλα τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά. Στην ως άνω προθεσµία δεν συνυ-
πολογίζεται ο χρόνος προσκόµισης των ζητούµενων από
τη Διοίκηση συµπληρωµατικών στοιχείων. 

2. Η ΓΔΣΕ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
εξετάζει την τυπική πληρότητα και τη συµβατότητα των
στοιχείων του φακέλου µε την απόφαση της ΔΕΣΕ και
µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από
την υποβολή µπορεί να ζητήσει µία φορά απαραίτητα συ-
µπληρωµατικά στοιχεία για την ολοκλήρωση του φακέ-
λου. Κατόπιν διαβιβάζει στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρ-
χή αίτηση και τον οικείο φάκελο για την έκδοση της ά-
δειας, έγκρισης ή γνωµοδότησης.

3. Η αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή ολοκληρώνει κατά
προτεραιότητα τη σχετική διοικητική διαδικασία και εκδί-
δει την απαραίτητη άδεια, έγκριση ή γνωµοδότηση µέσα
στην προθεσµία της παραγράφου 1. Η αδειοδοτούσα αρ-
χή εξετάζει την τυπική και ουσιαστική πληρότητα του οι-
κείου φακέλου και µπορεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερο-
λογιακών ηµερών να αιτηθεί µία φορά απαραίτητα συ-
µπληρωµατικά στοιχεία, οπότε η προθεσµία αναστέλλε-
ται και αρχίζει και πάλι από την κατάθεσή τους. Σε κάθε
περίπτωση, η προθεσµία της παραγραφου 1 δεν παρε-
κτείνεται.

4. Αν στο πλαίσιο της σχετικής διοικητικής διαδικασίας
της παραγραφου 3 απαιτείται η αποστολή προς την αρ-
µόδια αδειοδοτούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή
γνωµοδοτήσεων περιφερειακών ή άλλων υπηρεσιών, αυ-
τές θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε τέτοιο χρόνο ώστε
να διασφαλίζεται ότι, η τελική άδεια έγκρισης ή γνωµο-
δότηση εκδίδεται εντός της προθεσµίας της παραγρά-
φου 1.

5. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθε-
σµίας της παραγράφου 1, η αρµοδιότητα έκδοσης κάθε
άλλης σχετικής άδειας µπορεί να µεταφέρεται στον Υ-
πουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ο οποίος, µετά από
εισήγηση της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιω-
τικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανά-

πτυξης, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθε-
σµίας, και είτε αιτιολογηµένα εκδίδει τη σχετική άδεια
λαµβάνοντας υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέ-
λου και τις κείµενες διατάξεις, είτε αιτιολογηµένα την α-
πορρίπτει εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός.

6. Εφόσον η δραστηριότητα της στρατηγικής επένδυ-
σης υπάγεται στο καθεστώς της γνωστοποίησης του άρ-
θρου 5 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), η γνωστοποίηση αυτή
υποβάλλεται προς την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή µέ-
σω του οικείου ηλεκτρονικού συστήµατος. Κατά τη διάρ-
κεια λειτουργίας της επένδυσης, ο φορέας υποχρεούται
να τηρεί στον χώρο της εγκατάστασης φάκελο µε τα α-
παιτούµενα δικαιολογητικά.

Άρθρο 14 
Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών 
στρατηγικών επενδύσεων

1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατη-
γικές, µπορεί µε απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) του άρθρου 15 να
παρέχονται ενισχύσεις µε τη µορφή επιχορήγησης, οι ο-
ποίες συνίστανται στην παροχή χρηµατικού ποσού για
την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών και
προσδιορίζονται ως ποσοστό επ’ αυτών. Οι ενισχυόµε-
νες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής :
α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζοµένων σε µει-

ονεκτική θέση και ατόµων µε αναπηρία, σύµφωνα µε τα
άρθρα 32 και 33 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014. Η ενί-
σχυση της παρούσας κατηγορίας αθροιζόµενη µε τυχόν
άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαµβάνει ο φορέας της
επένδυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε εκατοµ-
µύρια (5.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. 
β) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύµ-

φωνα µε το άρθρο 25 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014, ε-
φόσον το έργο αφορά σε βιοµηχανική έρευνα, πειραµα-
τική ανάπτυξη ή µελέτες σκοπιµότητας. Η χορηγούµενη
ενίσχυση της κατηγορίας αυτής, αθροιζόµενη µε άλλες
τυχόν κρατικές ενισχύσεις που λαµβάνει ο φορέας της
επένδυσης, δεν µπορεί να υπερβαίνει για έργα που αφο-
ρούν κυρίως τη βιοµηχανική έρευνα τα είκοσι εκατοµµύ-
ρια (20.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, για έργα
που αφορούν κυρίως πειραµατική ανάπτυξη τα δεκαπέ-
ντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέ-
διο και για µελέτες σκοπιµότητας και προετοιµασίας ε-
ρευνητικών δραστηριοτήτων τα επτά εκατοµµύρια πε-
ντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ ανά επενδυτικό
σχέδιο. 

2. Οι ενισχύσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα-
γραφου 1 του παρόντος µπορούν να χορηγούνται και
σωρευτικά εφόσον δεν ξεπερνούν τα οριζόµενα όρια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 15 
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και
Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσε-
ων, η οποία έχει συσταθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 3894/2014 (Α΄204 ), όπως το άρθρο αυτό αντικα-
ταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4146/2013
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(Α΄90) και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 122 του ν. 4512/2018 (Α΄5),
µετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης και ως µέλη οι Υπουργοί Οικονοµικών, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και Επικρατείας, µε αρµοδιότητα
του Υπουργού Επικρατείας να συνδράµει τον Πρωθυ-
πουργό για τον συντονισµό, την παρακολούθηση και τον
έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προ-
ώθηση, την επιτάχυνση και την υλοποίηση επενδύσεων,
καθώς και οι κατά περίπτωση αρµόδιοι υπουργοί. 

2. Η Δ.Ε.Σ.Ε. αποφασίζει κατόπιν εισήγησης του Υ-
πουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για τον χαρακτηρι-
σµό ή µη έκαστου επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγικής
Επένδυσης, την ένταξή του σε µία από τις κατηγορίες
του άρθρου 10 και τα κίνητρα που πρόκειται να λάβει. Σε
περίπτωση συµµετοχής άλλων συναρµόδιων υπουργών
σύµφωνα, µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, κάθε
Υπουργός πέραν του δικαιώµατος ψήφου διατηρεί δικαί-
ωµα εισήγησης προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε. για τα
θέµατα αρµοδιότητάς του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υ-
περισχύει η ψήφος του Προέδρου της Δ.Ε.Σ.Ε.. Η γραµ-
µατειακή υποστήριξη για τη σύγκληση και τη συνεδρίαση
της Δ.Ε.Σ.Ε. παρέχεται από τη Γενική Γραµµατεία Στρα-
τηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης.

3. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε. µπορεί να καλεί ενώπιον
της Επιτροπής, Περιφερειάρχες, Δηµάρχους, άλλα αιρε-
τά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσµικούς φο-
ρείς της επιχειρηµατικότητας του κλάδου ή εκπρόσωπο
οποιουδήποτε άλλου εµπλεκόµενου φορέα, προκειµέ-
νου να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους επί Στρατηγι-
κών Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρµοδιότητάς τους. Ο-
µοίως, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µπορεί για τη συγκέ-
ντρωση επιπλέον πληροφοριών σχετικά µε την υπό εξέ-
ταση επενδυτική πρόταση να καλούνται φορείς της Κοι-
νωνίας των Πολιτών προερχόµενοι από τον τόπο όπου
σχεδιάζεται η υλοποίηση της επένδυσης, καθώς και ειδι-
κοί εµπειρογνώµονες. 

4. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τη λειτουργία της
Δ.Ε.Σ.Ε., εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι παράγραφοι
3, 10, 11 και 12 του άρθρου 16 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης, συστήνεται η «Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών
Επενδύσεων» (Σ.Ε.Σ.Ε.) η οποία αποτελείται από τους
Γενικούς Γραµµατείς των αρµόδιων υπουργείων. Πρόε-
δρος της Σ.Ε.Σ.Ε. ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας Στρα-
τηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης. Αρµοδιότητες της Επιτροπής
είναι η εξέταση των στοιχείων του επενδυτικού φακέ-
λου, η διατύπωση γνώµης προς τον Πρόεδρο της
Δ.Ε.Σ.Ε. σχετικά µε τις επενδυτικές προτάσεις που πρό-
κειται να εισαχθούν ενώπιον της Δ.Ε.Σ.Ε., η αναποµπή
στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εµπορίου Α.Ε.» του άρθρου 1 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50) ε-
πενδυτικών φακέλων που χρήζουν περαιτέρω τεκµηρίω-
σης, καθώς και η εποπτεία των διαδικασιών αδειοδότη-
σης και υλοποίησης των εγκεκριµένων από τη Δ.Ε.Σ.Ε.
επενδύσεων. 

Άρθρο 16 
Υποβολή και τεκµηρίωση αίτησης χαρακτηρισµού 

επένδυσης ως Στρατηγικής

1. Κάθε ενδιαφερόµενος φορέας επένδυσης υποβάλ-

λει προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξω-
τερικού Εµπορίου Α.Ε.» αίτηση για τον χαρακτηρισµό
του επενδυτικού του σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυ-
σης, την ένταξή του σε µία από τις κατηγορίες του άρ-
θρου 10 και τα κίνητρα που επιθυµεί να λάβει. Η αίτησή
του συνοδεύεται από πλήρη φάκελο, ο οποίος περιλαµ-
βάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) της επένδυ-

σης που περιλαµβάνει ιδίως, την ταυτότητα του επενδυ-
τή και των συνεργατών του, ενδεικτικό αναλυτικό χρο-
νοδιάγραµµα υλοποίησης της επένδυσης και του χρονι-
κού διαστήµατος λειτουργίας της, αναφορά της προη-
γούµενης εµπειρίας του επενδυτή σε σχέση µε το είδος
και τη φύση της επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή
της συνολικής επένδυσης και των επιµέρους επενδύσε-
ων µε ειδικότερη αναφορά στην πλήρωση των κριτηρίων
του άρθρου 10 του παρόντος σχετικά µε τη δηµιουργία
νέων ετήσιων µονάδων εργασίας, την ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών, την καινοτοµία, την εξωστρέφεια, την υ-
ψηλή προστιθέµενη αξία, την περιβαλλοντική προστα-
σία, τον καθολικό σχεδιασµό, περιγραφή του τρόπου
που προτείνεται για την υλοποίηση του έργου, περιγρα-
φή των επί µέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών
που θα παρασχεθούν. 
β) Αγοραπωλητήρια συµβόλαια ή παραχωρητήρια κυ-

ριότητας ή συµβολαιογραφικά έγγραφα σύστασης δικαι-
ώµατος επιφάνειας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρ-
θρων 18 έως 23 του ν. 3986/2011 (Α΄152) ή µισθωτήρια
συµβόλαια, κατά τα άρθρα 574 ΑΚ - 618 ΑΚ, ή παραχω-
ρητήρια χρήσης ακινήτων ελάχιστης διάρκειας τριάντα
(30) ετών για όσα επενδυτικά σχέδια αιτούνται να λά-
βουν τα κίνητρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 και δε-
καπέντε (15) ετών για όλες τις άλλες περιπτώσεις, ή
συµβολαιογραφικά προσύµφωνα αγοράς ακινήτων µε
την αίρεση της µη υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου
στο καθεστώς του παρόντος Μέρους. 
γ) Ανάλυση του προϋπολογισµού της συνολικής επέν-

δυσης και των επί µέρους επενδύσεων, καθώς και της
δοµής χρηµατοδότησης τόσο κατά την περίοδο κατα-
σκευής του επενδυτικού έργου, όσο και κατά την περίο-
δο λειτουργίας του, παροχή επιστολής υποστήριξης
(comfort letter) ή επιστολής απόδειξης επάρκειας κεφα-
λαίων (proof of funds), για την περίπτωση επενδυτικών
κεφαλαίων (funds) από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που
λειτουργεί νόµιµα στην Ε.Ε. ή από άλλα χρηµατοπιστω-
τικά ιδρύµατα τα οποία έχουν αξιολογηθεί επαρκώς από
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, παράθεση των βασικών
δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά οποιασδήποτε µορ-
φής συνδροµής που έχει ζητηθεί από το Δηµόσιο, καθώς
και ανάλυση ενδεχοµένων άµεσων ή έµµεσων αντισταθ-
µιστικών ωφελειών υπέρ του Δηµοσίου και της τοπικής
κοινωνίας. 
δ) Περιβαλλοντικά και πολεοδοµικά χαρακτηριστικά

των ακινήτων που προβλέπονται στο σχέδιο και τεκµη-
ρίωση της χρήσης ή χρήσεων γης, του µεγέθους και της
έντασης αυτών, καθώς και των όρων και περιορισµών δό-
µησης. Ανάλυση των άµεσων και έµµεσων επιπτώσεων
της επένδυσης στην ελληνική οικονοµία σε βραχυπρόθε-
σµο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα (in-
vestment impact assessment), τόσο σε συνολικό όσο και
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην οποία συµπε-
ριλαµβάνεται η ανάλυση κοινωνικών και περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων. Στην ανάλυση αυτή λαµβάνεται ιδίως
υπόψη η τοπική παραγωγική δυνατότητα και ο βαθµός α-
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πασχόλησης, το µέγεθος και η παραγωγική δυνατότητα
των γειτονικών περιοχών, το φυσικό κάλλος της περιο-
χής, ο αρχαιολογικός και πολιτιστικός της πλούτος, η
ανθεκτικότητα και η δυνατότητα οµαλής προσαρµογής
του φυσικού, οικιστικού και οικονοµικοκοινωνικού υπο-
συστήµατος στις επιδράσεις της επένδυσης και τέλος η
ύπαρξη παρεµφερών οικονοµικών δραστηριοτήτων στην
περιοχή.
ε) Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την

«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπο-
ρίου Α.Ε.» να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες σχετι-
κά µε: 
αα) τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των στοιχείων του

φακέλου της επενδυτικής πρότασης, προκειµένου αυτή
να υπαχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις, 
ββ) τη δηµοσίευση στοιχείων της επένδυσης, εκτός α-

πό εκείνα που καλύπτονται από επιχειρηµατικό, βιοµη-
χανικό ή άλλο απόρρητο, και της εξέλιξής της, των αιτή-
σεων που έχουν υποβληθεί από τον φορέα της επένδυ-
σης, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωµοδο-
τήσεων της Διοίκησης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπο-
ρίου Α.Ε.», µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατά-
ξεις του νόµου περί προστασίας προσωπικών δεδοµέ-
νων. 
στ) Αποδεικτικό καταβολής του 25% του συνόλου της

διαχειριστικής αµοιβής στην «Ελληνική Εταιρεία Επεν-
δύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.». Το ύψος του
συνόλου της διαχειριστικής αµοιβής, που καταβάλλεται
στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εµπορίου Α.Ε.» για την κάλυψη του διοικητικού κόστους
της διεκπεραίωσης του επενδυτικού φακέλου των
«Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων», υπολογίζεται
στο 0,1% του συνολικού κόστους της επένδυσης και δεν
µπορεί να είναι κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευ-
ρώ ούτε να υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ. Το υπολειπόµενο ποσοστό 75%, κατα-
βάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Ε-
ξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» πριν από τη συνεδρίαση της
Δ.Ε.Σ.Ε., στην ηµερήσια διάταξη της οποίας έχει εισα-
χθεί προς εξέταση η επενδυτική πρόταση. Σε περίπτωση
µη χαρακτηρισµού µιας επενδυτικής πρότασης ως στρα-
τηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επιστρέφεται ποσοστό 75% του
συνόλου της διαχειριστικής αµοιβής. 
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του

φορέα της επένδυσης, στην οποία δηλώνεται ότι τα προ-
σκοµιζόµενα έγγραφα, στοιχεία, δηλώσεις και δεδοµένα
που εµπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι α-
κριβή και αληθή. 

2. Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. µπορούν να εξειδικεύο-
νται περαιτέρω τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται
στον φάκελο της επενδυτικής πρότασης, ιδίως ως προς
το περιεχόµενο του επιχειρησιακού σχεδίου, της οικονο-
µικής µελέτης, της µελέτης σκοπιµότητας και της µελέ-
της επιπτώσεων της επένδυσης και να ρυθµίζονται οι λε-
πτοµέρειες της διαδικασίας. 

Άρθρο 17 
Προδικασία χαρακτηρισµού επένδυσης 

ως Στρατηγικής

1. Μέσα σε προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερολο-
γιακών ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης του φα-
κέλου της επενδυτικής πρότασης, η «Ελληνική Εταιρεία

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» αξιολογεί
και γνωµοδοτεί σχετικά µε την πλήρωση των κριτηρίων
του άρθρου 10, την πληρότητα του φακέλου και των α-
παιτούµενων στοιχείων και εγγράφων του άρθρου 16, τη
σκοπιµότητα ένταξης της επένδυσης στη διαδικασία
Στρατηγικών Επενδύσεων και τις αντισταθµιστικές ωφέ-
λειες που παρέχει ο επενδυτικός φορέας. Μετά την ολο-
κλήρωση της αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης, η
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπο-
ρίου Α.Ε.» αναρτά τα βασικά στοιχεία του φακέλου και
µία επιτελική σύνοψη της επενδυτικής πρότασης σε κα-
τάλληλα διαµορφωµένη πλατφόρµα στον ιστότοπό της
και καλεί σε δηµόσια διαβούλευση το κοινό και τους συ-
ναρµοδίους φορείς. Η διαβούλευση διενεργείται για δε-
καπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες. Η διαδικασία της
διαβούλευσης δεν είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις υ-
λοποίησης επενδυτικών προτάσεων εντός Οργανωµέ-
νων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών
Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143), ενώ παραµένει υποχρεωτική για
τα επιχειρηµατικά πάρκα. Τα αποτελέσµατα της διαβού-
λευσης αναλύονται και λαµβάνονται υπόψη για τη δια-
µόρφωση της τελικής γνωµοδότησης της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.. 

2. Η γνωµοδότηση και τα λοιπά στοιχεία του εισηγητι-
κού φακέλου της επενδυτικής πρότασης διαβιβάζονται
στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης, η οποία διαβιβάζει περαιτέρω τον εισηγητικό
φάκελο της επενδυτικής πρότασης στη Σ.Ε.Σ.Ε. και προ-
ετοιµάζει την οικεία συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε..

Άρθρο 18
Διαδικασία Ωρίµανσης Επενδυτικών Έργων που 

υλοποιούνται σε ακίνητα του Δηµοσίου 
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα

1. Ιδιωτικές επενδύσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν
σε ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του Δηµοσίου ή των
Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των
Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ή των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή εταιρείας
της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άµεσα ή έµµε-
σα, στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., µε εξαίρεση
τα ακίνητα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και του
άρθρου 208 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), υπάγονται στις
διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος ύστερα από από-
φαση της Δ.Ε.Σ.Ε., η οποία λαµβάνεται µετά την ολοκλή-
ρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας της παρα-
γραφου 3. 

2. Η δηµοπράτηση των ακινήτων της παραγραφου 1
πραγµατοποιείται µέσω διεθνών ανοικτών διαγωνισµών
σε µία φάση, χωρίς προεπιλογή και σύµφωνα µε το ι-
σχύον νοµοθετικό πλαίσιο περί δηµοσίων συµβάσεων. Σε
ειδικές περιπτώσεις, αν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης τε-
χνικής πολυπλοκότητας των προς υπαγωγή επενδυτικών
σχεδίων ή λόγοι ειδικού ενδιαφέροντος, που αιτιολο-
γούνται ειδικά, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασί-
σει την ανάθεση µέσω διαδικασίας Διεθνούς Κλειστού
Διαγωνισµού ή Διαδικασίας Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

3. Η αναθέτουσα αρχή εφόσον το κρίνει σκόπιµο από
κοινού µε την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξω-
τερικού Εµπορίου Α.Ε.», προετοιµάζει τον φάκελο δηµο-
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πράτησης της επένδυσης, που περιλαµβάνει τη διακήρυ-
ξη, το σχέδιο της σύµβασης ανάθεσης και κάθε άλλο α-
ναγκαίο τεύχος δηµοπράτησης. Ο προτιµώµενος ανάδο-
χος της διαγωνιστικής διαδικασίας συµβάλλεται µε την
αναθέτουσα αρχή. Η υπογραφή της οριστικής σύµβασης
είναι υποχρεωτική εάν απονεµηθεί ο στρατηγικός χαρα-
κτήρας από τη Δ.Ε.Σ.Ε. στη συγκεκριµένη επένδυση ε-
νώ, αν δεν της απονεµηθεί ο στρατηγικός χαρακτήρας, η
αναθέτουσα αρχή ή ο επενδυτικός φορέας µπορούν να
αρνηθούν την κατάρτιση της οριστικής σύµβασης. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικα-
σίας για τον χαρακτηρισµό της επενδυτικής πρότασης
ως στρατηγικής ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου
19.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορί-
ζεται κάθε ειδικό θέµα σχετικά µε:

(α) τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, 
(β) το περιεχόµενο της διακήρυξης, δηλαδή τις τεχνι-

κές, λειτουργικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του έρ-
γου, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συµµετοχής, την
απαιτούµενη εµπειρία, τη διαδικασία και το χρονοδιά-
γραµµα υποβολής της προσφοράς, το περιεχόµενο της
προσφοράς, τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής,
τις διαδικασίες µεταβολής στοιχείων του διαγωνισµού
µέσω τευχών µεταβολών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο κρίνεται αναγκαίο σύµφωνα µε τους κανόνες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες της επένδυ-
σης, 

(γ) τη µέγιστη επιτρεπτή διάρκεια προετοιµασίας του
φακέλου δηµοπράτησης, 

(δ) την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των δια-
γωνιζοµένων, µέσω των Ελάχιστων Τεχνικών και Λει-
τουργικών Απαιτήσεων της επένδυσης, οι οποίες θα εί-
ναι αποκλειστικά ποσοτικοποιηµένες και µαθηµατικά εκ-
πεφρασµένες, 

(ε) τον αριθµό και το ακριβές περιεχόµενο των φακέ-
λων/υποφακέλων των προσφορών, µε τους οποίους οι
ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους
και την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά, 

(στ) τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και 
(ζ) τη διαδικασία προβολής ενστάσεων, αντιρρήσεων ή

προσφυγών κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Άρθρο 19 
Απόφαση Χαρακτηρισµού επένδυσης ως Στρατηγικής

1. Η Δ.Ε.Σ.Ε. µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερο-
λογιακών ηµερών από την περιέλευση του εισηγητικού
φακέλου στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης αποφασίζει µε ειδικώς αιτιολογηµένη α-
πόφαση για τον χαρακτηρισµό ή µη της επενδυτικής
πρότασης ως στρατηγικής, για την υπαγωγή της σε µία
από τις κατηγορίες του άρθρου 10 µε βάση το προϋπο-
λογισθέν κόστος υλοποίησης ή τις δηµιουργούµενες θέ-
σεις απασχόλησης, καθώς και για τα χορηγούµενα κίνη-
τρα. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. 

2. Οι επενδυτικές προτάσεις είναι δεσµευτικές για τον

επενδυτή, ο οποίος δεν µπορεί να τις µεταβάλλει ουσιω-
δώς, παρά µόνο µε απόφαση της (Δ.Ε.Σ.Ε.), µετά από
γνώµη της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξω-
τερικού Εµπορίου Α.Ε.». Η περιγραφή των δεδοµένων
που περιλαµβάνονται στον φάκελο υπέχει θέση υπεύθυ-
νης δήλωσης για τον κατά νόµο υπεύθυνο.

3. Για τον χαρακτηρισµό µιας επένδυσης ως στρατηγι-
κής, η Δ.Ε.Σ.Ε. λαµβάνει υπόψη τα κριτήρια που προβλέ-
πονται στο άρθρο 10, και: 

(α) την οικονοµική βιωσιµότητα και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια της προτεινόµενης επένδυσης, και τη φερεγ-
γυότητα του επενδυτή, 

(β) την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικο-
νόµηση ενέργειας µε στόχο την επίτευξη χαµηλού περι-
βαλλοντικού αποτυπώµατος και την υιοθέτηση πρακτι-
κών κυκλικής οικονοµίας, 

(γ) την προβλεπόµενη αύξηση της απασχόλησης, συ-
µπεριλαµβανοµένης της απασχόλησης εξειδικευµένου
ανθρώπινου δυναµικού και ευπαθών οµάδων του πληθυ-
σµού, 

(δ) την ουσιώδη τόνωση της επιχειρηµατικότητας, της
ανταγωνιστικότητας, καθώς και της εξαγωγικής δραστη-
ριότητας της χώρας, 

(ε) τη συµβατότητα του είδους και του µεγέθους της ε-
πένδυσης σε σχέση το φυσικό, οικιστικό και κοινωνικοοι-
κονοµικό υποσύστηµα,

(στ) τις περιβαλλοντικές, χωροταξικές, οικονοµικές
και κοινωνικές επιπτώσεις του σχεδίου ή της επένδυσης
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

4. Ειδικά για την οικονοµική βιωσιµότητα και τη χρηµα-
τοοικονοµική επάρκεια της επενδυτικής πρότασης εξε-
τάζονται στοιχεία όπως: 
α) η ύπαρξη τραπεζικής χρηµατοδότησης ή υποστήρι-

ξης, 
β) η οικονοµική κατάσταση του φορέα επένδυσης µέ-

σω ισολογισµών ή αποσπασµάτων ισολογισµών,
γ) το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του φορέα

επένδυσης ή ο κύκλος εργασιών του στον τοµέα δρα-
στηριοτήτων, που αποτελεί το αντικείµενο της επενδυτι-
κής πρότασης για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρή-
σεις κατ` ανώτατο όριο,

δ) η δέσµευση τρίτων να υποστηρίξουν τον φορέα ε-
πένδυσης κατά την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµ-
βασης ή να συµµετάσχουν στη χρηµατοδότησή του
(comfort letter), εφόσον γίνεται επίκληση τέτοιας δέ-
σµευσης, καθώς και, σε περίπτωση επενδυτικών ή άλλων
ταµείων (funds), η προσκόµιση επιστολών επάρκειας κε-
φαλαίων (proof of funds) από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα
που λειτουργεί νόµιµα στην Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, 
ε) η πιστοληπτική ικανότητα του φορέα επένδυσης µέ-

σω βεβαίωσης διεθνούς ή εγχώριου οργανισµού αξιολό-
γησης και 
στ) η τεκµηρίωση της εµπειρίας του φορέα της επέν-

δυσης από αντίστοιχα έργα. 
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-

ξης µπορεί να εξειδικεύονται τα κριτήρια των παραγρά-
φων 3 και 4, να προβλέπονται συγκεκριµένοι ποιοτικοί
δείκτες και η βαρύτητά τους κατά την αξιολόγηση, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη
διαδικασία αξιολόγησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Άρθρο 20 
Απόφαση χορήγησης ενισχύσεων

1. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αδειοδότησης
της στρατηγικής επένδυσης εκδίδεται απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε την οποία χορη-
γούνται και εξειδικεύονται οι ενισχύσεις των άρθρων 12
και 14 κατά περίπτωση. Με την απόφαση αυτή καθορίζο-
νται οι προδιαγραφές, οι προϋποθέσεις, το είδος και οι
όροι των χορηγούµενων ενισχύσεων, τα απαιτούµενα δι-
καιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των ενι-
σχύσεων, οι κατηγορίες και τα είδη ενισχυόµενων δαπα-
νών, καθώς και η περίοδος πραγµατοποίησής τους, η έ-
νταση και το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για κάθε κα-
τηγορία δαπανών, ο ανώτατος αριθµός προσλήψεων και
το ανώτατο ποσό ενισχυόµενου µισθολογικού κόστους
ανά εργαζόµενο, το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα χρηµα-
τοδότησης της επένδυσης και το αναλυτικό χρονοδιά-
γραµµα υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου και έναρ-
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, το ο-
ποίο δεν µπορεί να παρεκκλίνει ουσιωδώς από το αρχικά
υποβληθέν χρονοδιάγραµµα της περίπτωσης α΄ της πα-
ραγραφου 1 του άρθρου 16 και η τήρηση του οποίου ε-
λέγχεται από ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό και τεχνι-
κό Ελεγκτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 22, οι γενικές υποχρεώσεις του φορέα, ι-
δίως σχετικά µε τον τρόπο καταγραφής και παρακολού-
θησης των ενισχυόµενων δαπανών στα λογιστικά βιβλία
του, οι κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρε-
ώσεών του και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Η απόφαση αυτή πρέ-
πει να είναι συµβατή µε τον Κανονισµό 651/2014 ΕΕ και
το κανονιστικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης ορίζονται οι προδιαγραφές, οι προϋποθέσεις, το εί-
δος και οι όροι των χορηγούµενων ενισχύσεων των άρ-
θρων 12 και 14, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η
διαδικασία για τη χορήγηση των ενισχύσεων, οι κατηγο-
ρίες, τα είδη και οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπα-
νών, καθώς και η περίοδος πραγµατοποίησής τους, η έ-
νταση και το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για κάθε κα-
τηγορία δαπανών, ο ανώτατος αριθµός προσλήψεων και
το ανώτατο ποσό ενισχυόµενου µισθολογικού κόστους
ανά εργαζόµενο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέ-
ρεια σχετική µε τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσε-
ων. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµί-
ζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στους επιµέρους
όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των επενδύσε-
ων, στη διαδικασία διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου
της υλοποίησης, στα αντίστοιχα όργανα ελέγχου, στις
διαδικασίες υποβολής και έγκρισης των σχετικών εκθέ-
σεων, στις διαδικασίες και προθεσµίες υποβολής αντιρ-
ρήσεων και ενστάσεων από τους φορείς των επενδυτι-
κών σχεδίων και στις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίη-
σης των επιλέξιµων δαπανών και χρηµατορροών. Με ό-
µοια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδι-
κασία και τις προϋποθέσεις τροποποίησης της απόφασης
της παραγραφου 1, ύστερα από αίτηση του επενδυτή, τη

διαδικασία και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης της ολο-
κλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
των στρατηγικών επενδύσεων, τις υποχρεώσεις των ενι-
σχυόµενων φορέων, τόσο κατά το στάδιο της υλοποίη-
σης της επένδυσης όσο και µετά την ολοκλήρωσή της
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετική µε τις δια-
δικασίες ελέγχου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης των
στρατηγικών επενδύσεων. 

Άρθρο 21 
Υποχρεώσεις Φορέα Επένδυσης και Διοίκησης

1. Ο φορέας της επένδυσης φέρει το βάρος της πλη-
ρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόµενων
στοιχείων και υποχρεούται να συνεργάζεται µε την «Ελ-
ληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.», τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, τη Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.) και τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγι-
κών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, εφόσον κληθεί προς τούτο, προκειµένου
να συµπληρωθούν ελλείψεις.

2. Ο φορέας της επένδυσης οφείλει εντός σαράντα
πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της οι-
κείας απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε να υποβάλει προς τη
Γ.Δ.Σ.Ε. του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης ε-
πενδυτικό και αδειοδοτικό φάκελο. Ο επενδυτικός φάκε-
λος πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:

α) τεχνική περιγραφή της Στρατηγικής Επένδυσης
στην οποία περιγράφεται µε λεπτοµέρειες το σύνολο
των απαιτούµενων έργων για την υλοποίηση της επέν-
δυσης, 
β) χάρτη προσανατολισµού της περιοχής, στην οποία

υλοποιείται η επένδυση σε κλίµακα 1:50.000,
γ) χάρτες µε τους οποίους τεκµηριώνονται όλα τα πε-

ριβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδοµικά δεδοµένα
της περιοχής, ιδίως χρήσεις γης, όροι δόµησης, δασικές
εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, οριοθετηµένα υδατορέ-
µατα, καθορισµένες ζώνες αιγιαλού και παραλίας κ.λπ., 
δ) σχέδιο γενικής διάταξης σε κλίµακα 1:2000 ή σε άλ-

λη κλίµακα µε οριοθέτηση των σηµαντικότερων έργων
της επένδυσης, όπως κτίρια, υποδοµές και οδική πρό-
σβαση κ.λπ., 
ε) τυχόν µελέτες του έργου που έχουν ολοκληρωθεί, 
στ) αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της επέν-

δυσης. 
3. Μετά την υποβολή του επενδυτικού φακέλου συ-

ντάσσεται εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών
Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του φορέα της επένδυ-
σης και του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, το ο-
ποίο περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον το αναλυτικό χρονο-
διάγραµµα της αδειοδοτικής διαδικασίας και υλοποίησης
της επένδυσης, τις αντισταθµιστικές παροχές και τις ει-
δικότερες υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης, το
χρηµατοδοτικό σχήµα και την αποδεδειγµένη ικανότητα
χρηµατοδότησης της επένδυσης µέσω παροχής νοµικά
δεσµευτικού εγγράφου από τον ίδιο τον επενδυτή ή τρί-
το, καθώς και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης αναφορικά
µε την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Μέρους Β΄. Το αναλυτικό χρονοδιά-
γραµµα αδειοδότησης περιλαµβάνει λεπτοµερή κατα-
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γραφή του απαιτούµενου χρόνου για την υποβολή των
επιµέρους φακέλων για την έκδοση κάθε απαιτούµενης
άδειας, έγκρισης ή γνωµοδότησης, καθώς και του απαι-
τούµενου χρόνου για την έκδοση αντίστοιχα κάθε απαι-
τούµενης άδειας, έγκρισης ή γνωµοδότησης.

4. Ο συνολικός χρόνος για την έκδοση όλων των απαι-
τούµενων αδειών για την υλοποίηση µιας Στρατηγικής
Επένδυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από
την ηµεροµηνία υπογραφής του Μνηµονίου Συνεργα-
σίας.

Άρθρο 22
Εποπτεία Υλοποίησης Επένδυσης

1. Η αρµοδιότητα εποπτείας της συνολικής διαδικα-
σίας υλοποίησης κάθε εγκεκριµένης από τη Δ.Ε.Σ.Ε. ε-
πενδυτικής πρότασης ανατίθεται στη Γενική Γραµµατεία
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

2. Με απόφαση κάθε εµπλεκοµένου και συναρµόδιου
φορέα για την εξέλιξη της αδειοδοτικής διαδικασίας των
Στρατηγικών Επενδύσεων, ορίζεται αρµόδιος Προϊστά-
µενος Γενικής Διεύθυνσης ανά καθ' ύλην αρµόδιο φο-
ρέα, ως υπεύθυνος για το συντονισµό της διαδικασίας α-
δειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων στον τοµέα
της αρµοδιότητάς του. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Δι-
εύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οι-
κονοµίας και Ανάπτυξης ορίζεται ως επικεφαλής του πα-
ραπάνω δικτύου και συντονίζει τη λειτουργία του.

3. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης µετά την απόφα-
ση της Δ.Ε.Σ.Ε. περί χαρακτηρισµού µιας επενδυτικής
πρότασης ως στρατηγικής προβαίνει σε όλες τις απαραί-
τητες ενέργειες για τη λήψη αδειών προκειµένου να κα-
ταστεί δυνατή η υλοποίηση των έργων που εντάσσονται
στις «Στρατηγικές Επενδύσεις». Οι αρµόδιες για την έκ-
δοση των αδειών υπηρεσίες και οργανισµοί του Δηµοσί-
ου, καθώς και του ευρύτερου Δηµόσιου τοµέα υποχρε-
ούνται να παρέχουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα κάθε
αναγκαία συνδροµή προς διευκόλυνση της άσκησης των
αρµοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Μέρους. 

4. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε εγκε-
κριµένης από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδυτικής πρότασης ορίζε-
ται από τον φορέα επένδυσης, ύστερα από έγκριση του
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ανεξάρτητος χρη-
µατοοικονοµικός και τεχνικός ελεγκτής από Ειδικό Μη-
τρώο. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των
Στρατηγικών Επενδύσεων, το Υπουργείο Οικονοµίας και
Ανάπτυξης τηρεί στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων «Μητρώο Ανεξάρτητων Ελεγκτών για την
Παρακολούθηση της Υλοποίησης των Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων». Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται ελεγκτές
ύστερα από δηµόσια πρόσκληση, η οποία αναρτάται δια-
δικτυακά στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης προβλέπεται η διαδικασία επιλογής του ανεξάρτη-
του Ελεγκτή, τα απαιτούµενα προσόντα και οι υποχρεώ-
σεις αυτού, εξειδικεύεται ο τρόπος ανάθεσης των καθη-
κόντων του, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζη-
µίωσής του από τη διαχειριστική αµοιβή που έχει κατα-
βληθεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτε-

ρικού Εµπορίου Α.Ε.» και ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.

Άρθρο 23 
Μη Τήρηση Όρων Επένδυσης/Κυρώσεις

1. Αν δεν τηρηθούν οι όροι που περιλαµβάνονται στην
υπουργική απόφαση χορήγησης ενισχύσεων της παρα-
γραφου 1 του άρθρου 20 και στο Μνηµόνιο Συνεργασίας
της παραγράφου 3 του άρθρου 21 για λόγους που αποδί-
δονται στον φορέα επένδυσης, κατόπιν σχετικής εισή-
γησης του Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών Επενδύσεων
προς την Δ.Ε.Σ.Ε., η τελευταία λαµβάνει απόφαση για τα
εξής:
α. αποχαρακτηρίζει οριστικά την επένδυση ως «Στρα-

τηγική Επένδυση» και ανακαλεί τα εγκεκριµένα κίνητρα.
Σε περίπτωση αποχαρακτηρισµού δεν επιστρέφεται η
διαχειριστική αµοιβή. Ο οριστικός αποχαρακτηρισµός ε-
πένδυσης µπορεί να γίνει αν δεν πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 10 ή αν
δεν έχει υποβληθεί εντός τριών (3) µηνών από τη δηµο-
σίευση της εγκριτικής απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, ο φάκελος αδειοδότησης στη
Γ.Δ.Σ.Ε. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παραγρά-
φου 2 του άρθρου 21,
β. επιβάλλει στον φορέα της επένδυσης κατ’ αποκοπή

πρόστιµο τουλάχιστον ίσο µε το 0,05% και έως το 5%
του συνολικού κόστους της επένδυσης, αν έγινε χρήση
των κινήτρων του άρθρου 11.
γ. αα. Σε περίπτωση χρήσης του κινήτρου της παρα-

γραφου 1 του άρθρου 12, επιβάλλει την άρση της σταθε-
ροποίησης του φορολογικού συντελεστή και κατ’ επέ-
κταση την αναβίωση από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογι-
κών απαιτήσεων του Δηµοσίου έναντι του φορέα επέν-
δυσης µε βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές,
ββ. σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περίπτω-

σης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, επιβάλλει την
άρση της απαλλαγής φόρου εισοδήµατος και κατ’ επέ-
κταση την αναβίωση από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογι-
κών απαιτήσεων του Δηµοσίου έναντι του φορέα επέν-
δυσης µε βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές,
γγ. σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων της περίπτω-

σης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, επιβάλλει την
άρση της δυνατότητας κατ’ εξαίρεση απόσβεσης και κατ’
επέκταση την αναβίωση από την ηµεροµηνία δηµοσίευ-
σης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορο-
λογικών απαιτήσεων του Δηµοσίου έναντι του φορέα ε-
πένδυσης µε βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες συντελε-
στές.
δ. Επιβάλλει τον διπλασιασµό των προβλεπόµενων α-

πό την κείµενη νοµοθεσία παραβόλων για την έκδοση
των σχετικών αδειών, σε περίπτωση χρήσης των κινή-
τρων του άρθρου 13,
ε. επιβάλλει τη µερική ή ολική ανάκληση των σχετικών

ενισχύσεων και την επιστροφή τυχόν καταβληθέντων
ποσών ανάλογα µε τη βαρύτητα της παραβιαζόµενης υ-
ποχρέωσης σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρ-
θρου 14.

2. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων άσκησης της οι-
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κονοµικής δραστηριότητας της επένδυσης, οι κυρώσεις
επιβάλλονται από την Αρχή η οποία εξέδωσε την κάθε ά-
δεια, έγκριση, γνωµοδότηση ή πιστοποιητικό ή από την
Αρχή στην οποία υποβλήθηκε η γνωστοποίηση του άρ-
θρου 5 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). 

3. Αν για την ενταχθείσα στο παρόν επένδυση έχει κρι-
θεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ότι χρηµατοδοτή-
θηκε, ολικά ή εν µέρει, από παράνοµη δραστηριότητα, ι-
δίως από νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δρα-
στηριότητες, κατά τις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α΄
139) η Δ.Ε.Σ.Ε. αποφασίζει αιτιολογηµένα, ύστερα από
σχετική εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
τον οριστικό αποχαρακτηρισµό της επένδυσης ως
«Στρατηγικής Επένδυσης» και την ανάκληση των εγκε-
κριµένων κινήτρων ή/και την επιβολή όλων ή µερικών, α-
πό τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1, κυρώσεις.

Άρθρο 24 
Αξιολόγηση επιπτώσεων των κινήτρων

1. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες εφαρµογής των διατάξεων
του Μέρους Β΄, υπό τον συντονισµό και σε συνεργασία
µε τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Ε-
πενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν ποσοτικά και
ποιοτικά δεδοµένα των ενισχυόµενων επενδύσεων και
συντάσσουν αναφορές σε ετήσια βάση, οι οποίες ενδει-
κτικά περιλαµβάνουν στοιχεία σχετικά µε τους πόρους
που διατέθηκαν, τις επενδύσεις που ενισχύθηκαν, τις θέ-
σεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν ανά κλάδο και περι-
φέρεια, τα αποτελέσµατα των ενισχύσεων στις επιχει-
ρήσεις που τις λαµβάνουν, την επίδρασή τους στην ανά-
πτυξη και τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις τόσο στον Τα-
κτικό Προϋπολογισµό, όσο και στο Πρόγραµµα Δηµο-
σίων Επενδύσεων. 

2. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης υποβάλλει
κάθε δύο έτη σχετική έκθεση - απολογισµό για την ε-
φαρµογή του Μέρους Β΄ στη Βουλή των Ελλήνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΠΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 25 
Διαιτητική Επίλυση Διαφορών

1. Κάθε διαφορά που απορρέει από ή σχετίζεται µε το
Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του φορέα επένδυσης
και του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένου και κάθε ζητή-
µατος σχετικού µε το κύρος ή την καταγγελία αυτού,
µπορεί µε συµφωνία των µερών να παραπέµπεται και να
επιλύεται οριστικώς µε διαιτησία, που διεξάγεται σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του «Κανονι-
σµού Διαφάνειας στις δυνάµει Συνθήκης Διαιτησίες Ε-
πενδυτών-Κρατών» όπως υιοθετήθηκε το 2013 (UNCI-
TRAL Arbitration Rules with new article 1 par. 4, as adopt-
ed in 2013, Rules on Transparency in Treaty based In-
vestor-State Arbitration) της Επιτροπής των Ηνωµένων Ε-
θνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο (UNCITRAL).

2. To διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3)
διαιτητές. Ένας (1) διαιτητής ορίζεται από το ελληνικό
Δηµόσιο, ένας (1) διαιτητής ορίζεται από τον φορέα ε-

πένδυσης, και ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου
ορίζεται από τους δύο (2) διαιτητές. Τόπος διεξαγωγής
της διαιτησίας είναι η Αθήνα και αν το Μνηµόνιο Συνερ-
γασίας δεν ορίζει διαφορετικά, ως γλώσσα της διαιτητι-
κής διαδικασίας ορίζεται η ελληνική. Κατά τη διάρκεια
της διαιτητικής διαδικασίας, κανένα εκ των µερών της ε-
πενδυτικής σύµβασης δεν δικαιούται να αναστείλει την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκ του Μνηµονίου
Συνεργασίας.

3. Η διαιτητική απόφαση φέρει πλήρη, ειδική και εµπε-
ριστατωµένη αιτιολογία, είναι οριστική και αµετάκλητη
και δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο
µέσο, πλην της αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφα-
σης, σύµφωνα µε τα άρθρα 897 έως 900 του Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονοµίας, αποτελεί τίτλο εκτελεστό χωρίς να
χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα τακτικά Δικαστήρια,
και τα αντίδικα µέρη δεσµεύονται να συµµορφωθούν α-
µέσως µε τους όρους της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26 
Υποβολή αιτήσεων στον ν. 3894/2010

Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων
για την ένταξη επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών
Επενδύσεων του ν. 3894/2010 είναι η ηµεροµηνία έναρ-
ξης ισχύος του Μέρους Β΄.

Άρθρο 27
Μεταβατικές Διατάξεις

Επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στην «Ελ-
ληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» κατ’ εφαρµογή του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) και η α-
ξιολόγησή τους από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατη-
γικών Επενδύσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, δύνανται κα-
τόπιν σχετικού αιτήµατος του φορέα επένδυσης να αξιο-
λογούνται, να εντάσσονται στην Διαδικασία Στρατηγι-
κών Επενδύσεων, να αδειοδοτούνται και να υλοποιού-
νται κατά τις διατάξεις του Μέρους Β΄. 

Άρθρο 28 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων

Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων
για την ένταξη επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών
Επενδύσεων του Μέρους Β΄ είναι η 31η Δεκεµβρίου
2023.

Άρθρο 29 
Λοιπές Διατάξεις

1. Για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης ββ της περί-
πτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 επιτρέπε-
ται, κατ’ εξαίρεση, η επέµβαση σε δασικές εκτάσεις και
δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.
5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) και ελλείψει αυ-
τών σε δάση, προς τον σκοπό και µόνο της επεκτάσεως
ή του εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3982/2011, υπό τον όρο ότι η επέµβαση αυτή δεν υπερ-
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βαίνει το 10% της συνολικής έκτασης της βιοµηχανικής
εγκατάστασης. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι προ-
βλέψεις του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289). 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4258/2014, για

όσες από τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης ββ της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 απαι-
τείται, εντός της έκτασης στην οποία ευρίσκονται, οριο-
θέτηση ή επανοριοθέτηση ή διευθέτηση υδατορεµάτων,
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του
ν. 4258/2014 (Α΄ 94), ή εφαρµόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου για την
τµηµατική οριοθέτηση, η προβλεπόµενη στο άρθρο 3 του
ν. 4258/2014 πράξη επικύρωσης του καθορισµού των ο-
ριογραµµών και των έργων διευθέτησης του υδατορέµα-
τος, καθώς και των αναγκαίων για τη βιοµηχανική δρα-
στηριότητα έργων που σχετίζονται µε την συνολική ή
τµηµατική οριοθέτηση ή επανοριοθέτηση ή διευθέτηση
των υδατορεµάτων, εκδίδεται από τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας σύµφωνα µε την παρ. 3.2 του
άρθρου 3 του ν. 4258/2014. Οι λοιπές διατάξεις του άρ-
θρου 3 του ν. 4258/2014 εφαρµόζονται αναλόγως. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄137)

1. Οι παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/
2009 αντικαθίστανται ως εξής:

«7 α. Εγκαθίσταται υποχρεωτικά ολοκληρωµένο σύ-
στηµα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης
δεδοµένων εισροών ή/και εκροών, στο οποίο συνδέεται
φορολογικός ηλεκτρονικός µηχανισµός, όπου απαιτείται
ως εξής:
αα. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λειτουργίας

Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας της παρ. 7
του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), 

ββ. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λιανικής ε-
µπορίας – πωλητή πετρελαίου θέρµανσης της παρ. 3 του
άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α΄230),

γγ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των κατόχων αδεί-
ας εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των κατηγοριών
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και V της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, 
δδ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των Προµηθευτι-

κών Συνεταιρισµών ή Κοινοπραξιών της παρ. 10 του άρ-
θρου 7 του ν. 3054/2002, 
εε. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις υγρών βιοκαυσίµων

των κατόχων Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίµων του άρθρου
5Α του ν. 3054/2002, 
στστ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των Μεγάλων

Τελικών Καταναλωτών της περίπτωσης α΄ της παρ. 13
του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, 
ζζ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων

και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης για την εξυπηρέτηση
των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, ιδιόκτητων ή
συµβεβληµένων µε οποιαδήποτε µορφή µε τον κύριο ή
κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου και των λοιπών λειτουρ-
γικών αναγκών των πάσης µορφής εργοταξίων, µεταλ-
λείων, ορυχείων, λατοµείων και άλλων εγκαταστάσεων
προσωρινής λειτουργίας, που προβλέπονται στην παρ. 7

του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216), 
ηη. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσί-

µων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός εµπορευµατι-
κών σταθµών τύπου Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 79/2004 (Α΄ 62), 
θθ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων

και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός σταθµών υπερα-
στικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή και εντός σταθµών φορτο-
εκφόρτωσης φορτηγών αυτοκινήτων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 79/2004, 
ιι. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων

και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός κέντρων αποθή-
κευσης και διανοµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4302/2014 (Α΄ 225), 
ιαια. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσί-

µων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης που χρησιµοποιού-
νται αποκλειστικά για τον εφοδιασµό των ιδιόκτητων ή
µισθωµένων φορτηγών αυτοκινήτων της παρ. 3 του άρ-
θρου 4 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174), 
ιβιβ. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης

καυσίµων που εξυπηρετούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς
των εταιρειών ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και αυτών που υ-
πάγονται στον ν. 2963/2001 (Α΄ 268), των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των επιχειρήσεών
τους, καθώς και των µονάδων τεµαχισµού και συµπίεσης
ογκωδών αντικειµένων και βιοµάζας, που χωροθετού-
νται εντός των αµαξοστασίων τους.
ιγιγ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων

και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄
150), 
ιδιδ. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης

καυσίµων που εξυπηρετούν σιδηροδροµικές γραµµές έλ-
ξης και κάθε είδους σιδηροδροµικό όχηµα,
ιειε. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης

καυσίµων των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων α-
σφαλείας, 
ιστιστ. σε πλωτά εφοδιαστικά – µεταφορικά µέσα ναυ-

τιλιακού καυσίµου,
ιζιζ. στις εγκαταστάσεις κατόχων Άδειας Διάθεσης

Βιοκαυσίµων και όσων παράγουν ή εισάγουν µε σκοπό
τη διάθεση προς χρήση από τους τελικούς καταναλωτές,
κατά την έννοια της παρ. 13 του άρθρου 3 του
ν. 3054/2002, άκυκλους υδρογονάνθρακες (µεθανόλη,
αιθανόλη, ισοπροπυλική αλκοόλη, ισοβουτυλική αλκοό-
λη, τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη, MtBE, DIPE, ETBE,
TAME), κυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες (το-
λουόλιο, ξυλόλιο, βενζόλιο), λάδια πετρελαίου και λιπα-
ντικά (ορυκτέλαια), που είναι δυνατό να προστεθούν στα
υγρά καύσιµα, µε εξαίρεση τις δεξαµενές ενεργειακών
προϊόντων για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση εγκατά-
στασης ολοκληρωµένων συστηµάτων ηλεκτρονικού ε-
λέγχου εισροών- εκροών, σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του άρθρου 33 και την παρ. 3 του άρθρου 63 του
ν. 2960/2001, 
ιηιη. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των αεροδροµίων

της χώρας,
ιθιθ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις κατόχων αδειών

διύλισης.
β. Ως ελεύθερες εγκαταστάσεις νοούνται οι παντός εί-

δους εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρε-
λαιοειδών προϊόντων των κατηγοριών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και V της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και οι εγκαταστά-
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σεις αποθήκευσης βιοκαυσίµων, για τα οποία έχει κατα-
βληθεί το σύνολο των δασµολογικών και φορολογικών
επιβαρύνσεων στις αρµόδιες προς τούτο Τελωνειακές
Αρχές.

8. α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθµίζονται το ειδι-
κότερο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 7, οι διαδικα-
σίες, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις της εγκατάστασης των συστηµάτων παρακολούθη-
σης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών-ε-
κροών, η πιστοποίηση των εν λόγω συστηµάτων, οι διαδι-
κασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης
των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών του συστή-
µατος εισροών - εκροών, το πληροφοριακό σύστηµα λή-
ψης των δεδοµένων και η πρόσβαση των υπηρεσιών στα
δεδοµένα του συστήµατος εισροών-εκροών, το ακριβές
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι σχετικές µεταβατικές
διατάξεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια,
β. ειδικά ως προς τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυ-

νάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, η κοινή υπουργική
απόφαση της προηγούµενης περίπτωσης δύναται να ορί-
ζει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήµατος
παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµέ-
νων εισροών ή/και εκροών στο σύνολο των εγκαταστά-
σεών τους σταδιακά, ανά είδος εγκατάστασης, µε την ε-
πιφύλαξη των διατάξεων περί απορρήτου, δηµόσιας α-
σφάλειας και τυχόν αυστηρότερων προϋποθέσεων της
κείµενης νοµοθεσίας.

9. α. Αρµόδιες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατά-
ξεων που αφορούν τα ολοκληρωµένα συστήµατα παρα-
κολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων
εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους µε
φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό, είναι οι υπηρεσίες: 
αα. του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
ββ. του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
γγ. του Υπουργείου Οικονοµικών,
δδ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
εε. του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
στστ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-

τικής, 
ζζ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και,
ηη. των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επι-

κοινωνιών, και Περιβάλλοντος, των Περιφερειών της χώ-
ρας.
β. Οι Υπηρεσίες της περίπτωσης α΄ δύνανται να συ-

γκροτούν, κατά περίπτωση, µικτά κλιµάκια ελέγχου για
τον από κοινού έλεγχο, κατά λόγο αρµοδιότητας, της ε-
φαρµογής των διατάξεων για τα ολοκληρωµένα συστή-
µατα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δε-
δοµένων εισροών ή/και εκροών.
Οι αρµόδιες για την διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες,

δύνανται να ενεργούν κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα
οποιασδήποτε εγκατάστασης των ελεγχόµενων καθώς
και των µεταφορικών µέσων αυτών, να ελέγχουν και να
συλλέγουν πληροφορίες και δεδοµένα κινητών τερµατι-
κών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών
τους που βρίσκονται µέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκα-
ταστάσεις των ελεγχόµενων.

γ. Αρµόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των
προστίµων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 είναι
ο Προϊστάµενος της Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική αρ-
µοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης
ή η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη. Οι αρµόδιες για
τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, σε περίπτωση διαπί-
στωσης παράβασης, συντάσσουν έκθεση ελέγχου, την
οποία διαβιβάζουν στον αρµόδιο προϊστάµενο Τελωνεια-
κής Αρχής, προκειµένου αυτός να προβεί απευθείας
στην έκδοση της σχετικής πράξης επιβολής προστίµων.
Πριν τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ο παραβάτης κα-
λείται εγγράφως να υποβάλει τις απόψεις του εντός εί-
κοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σηµειώ-
µατος διαπιστώσεων ελέγχου,
δ. αρµόδια αρχή για την έκδοση της απόφασης προσω-

ρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της
εγκατάστασης ή προσωρινής παύσης λειτουργίας αυτής,
είναι η αδειοδοτούσα αρχή. Αρµόδια αρχή για την έκδο-
ση της απόφασης προσωρινής σφράγισης της εγκατά-
στασης, είναι η αρχή που διενήργησε τον έλεγχο. Η ε-
γκατάσταση σφραγίζεται µε τη συνδροµή της αστυνοµι-
κής αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα,
ε. µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και
των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου και ε-
πιβολής προστίµων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων
που αφορούν τα ολοκληρωµένα συστήµατα παρακολού-
θησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών
ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους µε φορολογι-
κό ηλεκτρονικό µηχανισµό.

10. α. Για κάθε παράβαση των διατάξεων για την ε-
γκατάσταση συστήµατος εισροών εκροών από τους υπό-
χρεους της παραγράφου 7, επιβάλλεται στην επιχείρη-
ση, διοικητικό πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως πε-
ντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, πλέον των κυρώσε-
ων για παραβάσεις της τελωνειακής ή και της φορολογι-
κής νοµοθεσίας. Το ύψος του προστίµου προσδιορίζεται
λαµβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη
βαρύτητα αυτών. 
Ειδικότερα: 
αα. Σε περίπτωση µη εγκατάστασης ολοκληρωµένου

συστήµατος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδο-
σης δεδοµένων εισροών ή/και εκροών επιβάλλεται πρό-
στιµο από πενήντα ( 50.000) έως πεντακόσιες (500.000)
χιλιάδες ευρώ για κάθε εγκατάσταση, ανάλογα µε το εί-
δος της εγκατάστασης,
ββ. σε περίπτωση µη πλήρωσης των όρων, προϋποθέ-

σεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας των συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονι-
κής µετάδοσης δεδοµένων, της εγκατάστασης των φο-
ρολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών του συστήµατος
εισροών - εκροών και της ηλεκτρονικής µετάδοσης δε-
δοµένων επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ
έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ,
γγ. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παρα-

γραφου 11, επιβάλλεται πρόστιµο από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000)
ευρώ.
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δδ. σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο διπλασιάζε-
ται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός τριών (3) ετών από
την έκδοση απόφασης επιβολής προστίµου εκ νέου τέ-
λεση της ίδιας παράβασης,
εε. για την πληρωµή των προστίµων ευθύνονται αλλη-

λεγγύως µε το νοµικό πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα
που, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν
µια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 67 του ν. 4174/2013, καθώς και όσοι ασκούν εν
τοις πράγµασι τις ιδιότητες αυτές. Ειδικώς, για τις παρα-
βάσεις της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ και
της περίπτωσης β΄ της παραγραφου 11 του παρόντος,
για την πληρωµή των σχετικών προστίµων, ευθύνεται
αυτοτελώς και όποιος άλλος συµπράττει ή προσφέρει
συνδροµή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των πα-
ραβάσεων. 
β. Εφόσον το διοικητικό πρόστιµο της περίπτωσης α΄

είναι ίσο ή µεγαλύτερο του ποσού των πενήντα (50.000)
χιλιάδων ευρώ, επιβάλλεται σωρευτικά ανάλογα µε τo ύ-
ψος αυτού και προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης ή
προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκα-
τάστασης ή προσωρινή παύση λειτουργίας της εγκατά-
στασης για χρονικό διάστηµα από έναν (1) µήνα έως ένα
(1) έτος. Τα µέτρα του προηγούµενου εδαφίου επιβάλ-
λονται και σε περίπτωση υποτροπής, ανεξαρτήτως του
ποσού του προστίµου. Η επιβολή των κυρώσεων αναστο-
λής λειτουργίας εγκατάστασης εξειδικεύονται στην κοι-
νή απόφαση της περίπτωσης στ΄ της παρούσας παρα-
γράφου.
Σε περίπτωση επιβολής των ως άνω κυρώσεων, τοπο-

θετείται σε εµφανές σηµείο της εγκατάστασης από την
αρχή που επέβαλε τις κυρώσεις σήµανση µε την ένδειξη
«Κλειστό λόγω παράβασης των διατάξεων περί συστη-
µάτων εισροών-εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών
µηχανισµών».
γ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης αφαιρείται

οριστικά, ή όταν δεν απαιτείται άδεια, επιβάλλεται η ορι-
στική παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης, εφό-
σον:
αα. διαπιστωθεί από την αρµόδια αρχή ότι η εγκατά-

σταση στην οποία έχει επιβληθεί κύρωση αναστολής λει-
τουργίας, συνεχίζει να λειτουργεί, ή 
ββ. µετά την επιβολή της κύρωσης αναστολής λει-

τουργίας η εγκατάσταση δεν συµµορφωθεί εντός του
χρονικού διαστήµατος της επιβληθείσας αναστολής, ή 
γγ. τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιµα της περίπτω-

σης α΄ υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των 500.000 ευ-
ρώ, ή
δδ. διαπιστωθούν οι παραβάσεις της περίπτωσης β της

παραγραφου 11.
Η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας δεν θίγει

την επιβολή των προστίµων της περίπτωσης α΄.
Μετά την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ακολουθεί

η διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων. Σε περί-
πτωση διαπίστωσης παραβάσεων παραποίησης ή αλλοί-
ωσης των στοιχείων του συστήµατος εισροών-εκροών ή
των υποσυστηµάτων αυτού, απαγορεύεται η χρήση του
εξοπλισµού, των υποδοµών, και του λογισµικού που χρη-
σιµοποιήθηκαν µε οποιονδήποτε τρόπο στις παραβάσεις
αυτές. Οι εν λόγω υποδοµές και o εξοπλισµός αποσύρο-
νται και καταστρέφονται µε δαπάνες του εκµεταλλευτή
της εγκατάστασης, µετά την ολοκλήρωση των διαδικα-

σιών ελέγχου και επιβολής των προβλεπόµενων κυρώ-
σεων. 
δ. Κατά της απόφασης επιβολής των προστίµων ο εν-

διαφερόµενος µπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον
του αρµόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Με την ά-
σκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσο-
στού πενήντα τοις εκατό (50%) του διοικητικού προστί-
µου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοι-
πο πενήντα τοις εκατό (50%),
ε. τα ως άνω πρόστιµα αποτελούν δηµόσια έσοδα και

εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσό-
δων σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσό-
δων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α΄90),
στ. µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οι-

κονοµίας και Ανάπτυξης, του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρµό-
διων υπουργών εξειδικεύονται οι παραβάσεις του παρό-
ντος, µπορεί να ορίζεται το ύψος των διοικητικών προ-
στίµων για κάθε παράβαση, εξειδικεύονται οι περιπτώ-
σεις επιβολής των κυρώσεων της περίπτωσης β΄, η δια-
δικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, η διαδικασία, ο
τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και απο-
σφράγισης, της παύσης λειτουργίας και της αφαίρεσης
της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, της κατα-
στροφής τυχόν εξοπλισµού και υποδοµών που συµµετέ-
χει σε παραποίηση ή αλλοίωση του συστήµατος, η διαδι-
κασία είσπραξης των διοικητικών προστίµων, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρούσας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προ-
στασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, µε όµοια α-
πόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις για τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων των παραβα-
τών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρό-
νος και το µέσο δηµοσιοποίησης, η αποστολή των στοι-
χείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο κα-
ταπολέµησης του λαθρεµπορίου των προϊόντων ΕΦΚ,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος εδαφίου. 

11. α. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών επι-
βάλλεται σε όποιον:
αα. δηλώνει ψευδώς ότι η εγκατάσταση του συστήµα-

τος παρακολούθησης εισροών – εκροών πληροί τις απαι-
τήσεις της νοµοθεσίας,
ββ. δηλώνει ψευδώς ότι το λογισµικό του συστήµατος

παρακολούθησης εισροών – εκροών πληροί τις απαιτή-
σεις της νοµοθεσίας,
γγ. προµηθεύει ή εγκαθιστά εξοπλισµό για εφαρµογές

του συστήµατος παρακολούθησης εισροών-εκροών που
συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιηµένα πιστοποιητι-
κά. 
β. Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται, σε όποιον χωρίς εξου-

σιοδότηση, τροποποιεί ή αλλοιώνει, µε οποιονδήποτε
τρόπο και µορφή, µέρη ή παραγόµενα στοιχεία του συ-
στήµατος, που φυλάσσονται, ή σηµαίνονται από τον φο-
ρολογικό µηχανισµό ή αποστέλλονται στη βάση δεδοµέ-
νων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθώς
και σε όσους εµπορεύονται, αποθηκεύουν ή εν γένει δια-
κινούν καύσιµα µέσω αντλιών, µετρητών, δεξαµενών ή
άλλως, που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστηµένο
σύστηµα παρακολούθησης εισροών - εκροών.
γ. Οι ποινικές κυρώσεις της παρούσας παραγράφου ε-

72



πιβάλλονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις ιδιότη-
τες ή ασκούν τις εξουσίες της παρ. 1 του άρθρου 67 του
ν. 4174/2013, και σε όσους ασκούν εν τοις πράγµασι τις
εξουσίες αυτές, εφόσον µε οποιονδήποτε τρόπο συντέ-
λεσαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις,
καθώς και σε όποιον άλλο συµπράττει ή προσφέρει συν-
δροµή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβά-
σεων αυτών.»

2. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009,
προστίθενται νέες παραγράφους 12 και 13, ως εξής:

«12. Οι αρµόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 9 του
παρόντος, καθώς και τα σχετικά πληροφοριακά συστή-
µατά τους, διασυνδέονται µεταξύ τους και µε τα πληρο-
φοριακά συστήµατα Εισροών - Εκροών. Με κοινή απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών, του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και των κατά περί-
πτωση αρµόδιων υπουργών καθορίζονται οι όροι και ο
τρόπος της διασύνδεσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια. 

13. α. Για την κυκλοφορία όλων των βυτιοφόρων οχη-
µάτων µεταφοράς υγρών καυσίµων απαιτείται ογκοµέ-
τρηση όλων των διαµερισµάτων των δεξαµενών τους. Η
ογκοµέτρηση διενεργείται από φορείς διαπιστευµένους
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε
κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία που περιγράφεται στο Annex B “ Tank Calibration” της
σύστασης OIML R 80 – 2 /2017 “ Road and rail tankers
with level gauging”, ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολο-
γίας, µε την εφαρµογή ογκοµετρικής µεθόδου, είτε µε
χρήση πρότυπου δοχείου, κατά το παράρτηµα Ε΄ της
υ.α. 30/005/648/2013 (Β΄ 2406), είτε µε χρήση µετρητών
ροής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 4269 είτε µε
άλλη ισοδύναµη µέθοδο. Κατά την ογκοµέτρηση παρά-
γεται ογκοµετρικός πίνακας, που εµφανίζει τον όγκο της
δεξαµενής ως συνάρτηση του ύψους της στάθµης του
καυσίµου, στους 15

ο

C σε βήµατα του ενός (1) χιλιοστού
(mm) µε τις αντίστοιχες αβεβαιότητες µέτρησης. Ο ο-
γκοµετρικός πίνακας υπογράφεται από τον υπεύθυνο
του φορέα που διενήργησε την ογκοµέτρηση και αποτε-
λεί παράρτηµα του δεκαετούς ισχύος Πιστοποιητικού Ο-
γκοµέτρησης που εκδίδεται από τον φορέα ογκοµέτρη-
σης και διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ε-
λέγχουσες αρχές. Επίσης, παράλληλα µε την ογκοµέ-
τρηση, κάθε βυτιοφόρο εξοπλίζεται µε τουλάχιστον µία
(1) φυσική βέργα µέτρησης στάθµης από ορείχαλκο, ή
άλλο κατάλληλο υλικό για τέτοιες εφαρµογές, µε χάρα-
ξη αριθµού σειράς και χάραξη υποδιαιρέσεων σε βήµατα
του ενός (1) χιλιοστού (mm), η οποία διατηρείται στο βυ-
τιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές. Η ως ά-
νω βέργα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης
διαπιστευµένου εργαστηρίου για όλο το µήκος χάραξης
µε τις αντίστοιχες αβεβαιότητες µέτρησης.
β. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών, Οι-

κονοµίας και Ανάπτυξης και Υποδοµών και Μεταφορών
µπορούν να τροποποιούνται τα οριζόµενα στην ως άνω
περίπτωση α΄, και να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις
προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις προθεσµίες ογκο-
µέτρησης των δεξαµενών των βυτιοφόρων.
γ. Η µη συµµόρφωση µε τα ανωτέρω επισύρει διοικητι-

κό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στον εκµεταλ-
λευτή του βυτιοφόρου και απαγόρευση της κυκλοφορίας
του βυτιοφόρου από την επόµενη µέρα της διαπίστωσης
της παράβασης µέχρι τη συµµόρφωση. Σε περίπτωση υ-
ποτροπής εντός τριών (3) ετών, το πρόστιµο διπλασιάζε-

ται και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του βυτιοφόρου
για ένα έτος. Οι διοικητικές κυρώσεις του πρώτου εδαφί-
ου µπορούν να τροποποιούνται µε όµοια απόφαση της
περίπτωσης β΄.

Άρθρο 31 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν τη
δηµοσίευση του παρόντος για το σύστηµα παρακολού-
θησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών
ή/και εκροών, δυνάµει των παραγράφων 7 έως 11 του
άρθρου 31 του ν. 3784/09, εξακολουθούν να ισχύουν, ε-
φόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του
παρόντος.

2. Οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 31 του
ν. 3784/2009, όπως προστίθεται µε το άρθρο 30 του πα-
ρόντος νόµου τίθενται σε ισχύ δεκαοκτώ (18) µήνες µε-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου για την Περι-
φέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσα-
λονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και
Ιωαννίνων και εικοσιτέσσερις (24) µήνες µετά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου για τη λοιπή Ελληνική Ε-
πικράτεια.

3. Ενδικοφανείς προσφυγές οι οποίες έχουν υποβλη-
θεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3784/
2009, όπως αυτό ίσχυε µέχρι την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος. 

4. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, έλεγχοι ολοκληρώνονται κατά τη διαδικασία και
από τα όργανα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρ-
θρου 31 του ν. 3784/09, όπως αυτό ίσχυε έως την αντι-
κατάστασή του µε τον παρόντα νόµο. Ως εκκρεµείς νο-
ούνται οι έλεγχοι, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί
πράξη επιβολής προστίµου. Επί των πράξεων επιβολής
προστίµου αυτών δεν ασκείται ενδικοφανής προσφυγή.

5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 31
του ν. 3784/2009, η οποία διαπιστώνεται από ελέγχους
που ολοκληρώνονται µετά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις
παραγράφους 9 και 10 του ως άνω άρθρου. Μέχρι την
έκδοση των αποφάσεων της περίπτωσης ε΄ της παρα-
γράφου 9 και της περίπτωσης στ΄ της παραγραφου 10,
τα οριζόµενα σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Φ2/1871/2013
(Β΄2173) κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθούν
να ισχύουν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 32
Αντιστοίχιση υφιστάµενων αδειών 

τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων

Α.1.α) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το
π.δ. 38/1991 (A΄ 21) και των οποίων η ηµεροµηνία θεώ-
ρησης έχει παρέλθει, αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις
προβλέψεις των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του
άρθρου 9 του π.δ. 112/2012 (A΄197).
β) Η άδεια του βοηθού τεχνίτη υδραυλικού αντικαθί-

σταται µε βεβαίωση αναγγελίας εντός εννέα (9) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλοντας αί-
τηση, χωρίς καµία επιβάρυνση. Τεχνική επαγγελµατική
δραστηριότητα µε κατοχή άδειας του προηγούµενου ε-
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δαφίου ασκηθείσα από την 1/1/2019 έως την αντικατά-
στασή της και σε κάθε περίπτωση έως την παρέλευση
της ως άνω προθεσµίας, λογίζεται ως νοµίµως εκτελε-
σθείσα.
Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθε-

σµίας και προκειµένου ο κάτοχος άδειας του βοηθού τε-
χνίτη υδραυλικού να εξακολουθεί να ασκεί την αντίστοι-
χη επαγγελµατική δραστηριότητα, οφείλει να αντικατα-
στήσει την άδειά του, υποβάλλοντας αίτηση και κατα-
βάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ στην αρµόδια υπη-
ρεσία της οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε το άρθρο 5
της παρ.1 του ν.3982/2011.
γ) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ.

38/1991 (A’ 21) και δεν υπόκειντο σε υποχρέωση θεώρη-
σης σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παραγράφου 7 αυτού,
εξακολουθούν να ισχύουν. Μόλις λυθεί η σχέση εργα-
σίας ή εφόσον επιθυµεί ο ενδιαφερόµενος, οι άδειες α-
νακτώνται και αντικαθίστανται ταυτόχρονα σύµφωνα µε
τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 10 και της
παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 112/2012 (A΄ 197), υποβάλ-
λοντας αίτηση και καταβάλλοντας παράβολο δέκα (10)
ευρώ.

2. Η φράση «κατά τη δηµοσίευση του παρόντος» του
εδαφίου β΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 9
του π.δ. 112/2012 (Α΄197) καταργείται.
Β.1.α) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το

β.δ. 7/6/31.7.46 (Α΄ 228) ή το π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το
π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) αντικαθίστανται σύµφωνα µε την
παρ.2 του άρθρου 10 του π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), µε την
υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζο-
νται µε την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυ-
νάµει του άρθρου 5 των παραγράφων 13 και 15 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143).

2. Προκειµένου ο κάτοχος των αδειών της προηγούµε-
νης παραγράφου να εξακολουθεί να ασκεί την αντίστοι-
χη επαγγελµατική δραστηριότητα, οφείλει να αντικατα-
στήσει την άδειά του έως τις 20/1/2021. Τεχνική επαγ-
γελµατική δραστηριότητα µε κατοχή αδειών της πρώτης
παραγράφου ασκηθείσα από την 1/1/2019 έως την αντι-
κατάστασή τους και σε κάθε περίπτωση έως την παρέ-
λευση της ως άνω προθεσµίας, λογίζεται ως νοµίµως ε-
κτελεσθείσα.
Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθε-

σµίας και προκειµένου ο κάτοχος των αδειών της προη-
γούµενης παραγράφου να εξακολουθεί να ασκεί την α-
ντίστοιχη επαγγελµατική δραστηριότητα, οφείλει να α-
ντικαταστήσει την άδειά του, υποβάλλοντας αίτηση και
καταβάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ στην αρµόδια
υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 112 του ν.4314/2014 (Α΄ 265)
καταργείται.
Γ.1.α) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το

π.δ. 362/2001 (Α΄ 245) και των οποίων η ηµεροµηνία θε-
ώρησης έχει παρέλθει, αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις
προβλέψεις των διατάξεων των παραγράφων 5 και 7 του
άρθρου 9 του π.δ. 114/2012 (Α΄ 199).
β) Η άδεια του βοηθού τεχνικού αερίων καυσίµων αντι-

καθίσταται µε βεβαίωση αναγγελίας εντός εννέα (9) µη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποβάλλο-
ντας αίτηση χωρίς καµία επιβάρυνση. Τεχνική επαγγελ-
µατική δραστηριότητα µε κατοχή άδειας του προηγούµε-
νου εδαφίου ασκηθείσα από την 1.1.2019 έως την αντι-
κατάστασή της και σε κάθε περίπτωση έως την παρέλευ-
ση της ως άνω προθεσµίας, λογίζεται ως νοµίµως εκτε-

λεσθείσα.
Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθε-

σµίας και προκειµένου ο κάτοχος άδειας του βοηθού τε-
χνικού αερίων καυσίµων να εξακολουθεί να ασκεί την α-
ντίστοιχη επαγγελµατική δραστηριότητα, οφείλει να α-
ντικαταστήσει την άδειά του, υποβάλλοντας αίτηση και
καταβάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ στην αρµόδια
υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

2. Η φράση «κατά τη δηµοσίευση του παρόντος» του
εδαφίου β΄της περίπτωσης α΄ και δ΄ της παρ. 7 του άρ-
θρου 9 του π.δ. 114/2012 (Α΄199) καταργείται.
Δ.1.α) Οι άδειες, διπλώµατα ή πτυχία που έχουν εκδο-

θεί σύµφωνα µε το β.δ. 16/17 Μαρτίου 1950 (Α΄ 82), το
β.δ. 8.3.1935 (Α΄ 73), το β.δ. 30.1.1937 (Α΄ 37) ή το β.δ.
11.3/4.4 1955 (Α΄ 82) αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 115/2012
(Α΄ 200), µε την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως
αυτά καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση που
εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15
του ν. 3982/2011.
Η άδεια του βοηθού θερµαστή, καθώς και η εγγραφή

στα µητρώα µέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας µηχα-
νολόγου αντικαθίστανται µε βεβαίωση αναγγελίας χω-
ρίς καµία επιβάρυνση.
β) Οι άδειες, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το β.δ.

16-17 Μαρτίου 1950 (Α΄ 82), αντικαθίστανται σύµφωνα
µε τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
21 του π.δ. 115/2012 (Α΄ 200), µε την υποβολή αίτησης
και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται µε την κοινή υ-
πουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 5
των παραγράφων 13 και 15 του ν. 3982/2011.

2. Οι άδειες της προηγούµενης παραγράφου αντικαθί-
σταται εντός εννέα (9) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος υποβάλλοντας αίτηση και καταβάλλοντας
παράβολα, όπως αυτά καθορίζονται µε την κ.υ.α. που εκ-
δίδεται δυνάµει του άρθρου 5 των παραγράφων 13 και
15 του ν. 3982/2011.
Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθε-

σµίας και προκειµένου ο κάτοχος των αδειών της προη-
γούµενης παραγράφου να εξακολουθεί να ασκεί την α-
ντίστοιχη επαγγελµατική δραστηριότητα, οφείλει να α-
ντικαταστήσει την άδειά του, υποβάλλοντας αίτηση και
καταβάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ στην αρµόδια
υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

3. Τεχνική επαγγελµατική δραστηριότητα µε κατοχή α-
δειών της πρώτης παραγράφου ασκηθείσα από την
1.1.2019 έως την αντικατάστασή τους και σε κάθε περί-
πτωση έως την παρέλευση του εννιαµήνου, λογίζεται ως
νοµίµως εκτελεσθείσα.

4. Η φράση «κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
προεδρικού διατάγµατος» του εδαφίου θ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 13 του π.δ.115/2012 (Α΄ 200) καταργείται. 

5. Η φράση «κατά την έκδοση του παρόντος» του εδ.
λ’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ.115/2012 καταργεί-
ται. 

6. Η φράση «κατά τη δηµοσίευση του παρόντος» του
εδαφίου β΄ της παρ. 3 του άρθρου 21 του π.δ.115/2012
καταργείται. 
Ε. 1.α) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το

π.δ. 87/1996 (Α΄ 72) και των οποίων η ηµεροµηνία θεώ-
ρησης έχει παρέλθει, αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις
προβλέψεις των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του
άρθρου 9 του π.δ. 1/2013 (Α΄ 3).
β) Η άδεια του τεχνίτη ψυκτικού αντικαθίσταται µε βε-
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βαίωση αναγγελίας εντός εννέα (9) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλοντας αίτηση, χω-
ρίς καµία επιβάρυνση. Τεχνική επαγγελµατική δραστη-
ριότητα µε κατοχή άδειας του προηγούµενου εδαφίου α-
σκηθείσα από την 1.1.2019 έως την αντικατάστασή της
και σε κάθε περίπτωση έως την παρέλευση της ως άνω
προθεσµίας, λογίζεται ως νοµίµως εκτελεσθείσα.
Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθε-

σµίας και προκειµένου ο κάτοχος άδειας του τεχνίτη ψυ-
κτικού να εξακολουθεί να ασκεί την αντίστοιχη επαγγελ-
µατική δραστηριότητα, οφείλει να αντικαταστήσει την ά-
δειά του, υποβάλλοντας αίτηση και καταβάλλοντας πα-
ράβολο δέκα (10) ευρώ στην αρµόδια υπηρεσία της οι-
κείας Περιφέρειας.
γ) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ.

87/1996 (Α΄ 72) και δεν υπόκειντο σε υποχρέωση θεώρη-
σης λόγω εξαρτηµένης σχέσης εργασίας, εξακολουθούν
να ισχύουν. Μόλις λυθεί η σχέση εργασίας ή εφόσον ε-
πιθυµεί ο ενδιαφερόµενος, οι άδειες ανακτώνται και α-
ντικαθίστανται ταυτόχρονα σύµφωνα µε τις προβλέψεις
των διατάξεων του άρθρου 10 και της παρ. 5 του άρθρου
9 του π.δ. 1/2013 (Α΄ 8), υποβάλλοντας αίτηση και κατα-
βάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ.

Άρθρο 33
Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

1. Το άρθρο 86 τροποποιείται ως εξής: 
α. η παράγραφος 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις δια-

δικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών, όταν η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται α-
ποκλειστικά βάσει της τιµής, η βαθµολογία κάθε κριτηρί-
ου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η
βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ι-
κανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι του κριτηρίου. Η
βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς, όταν υ-
περκαλύπτονται οι όροι του κριτηρίου. Η συνολική βαθ-
µολογία της προσφοράς, όπως προκύπτει από τον τύπο
της παραγραφου 11 κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθ-
µούς. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα
της σύµβασης µεγαλύτερο περιθώριο διακύµανσης από
το αναφερόµενο στο πρώτο εδάφιο από 100 έως 150
βαθµούς, προσαρµόζοντας αναλόγως τους όρους της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης. Η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά µπορεί να προσδιορι-
στεί: α) Ως εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο
της προσφερόµενης ή συγκριτικής τιµής της προσφοράς
προς τη βαθµολογία των κριτηρίων αξιολόγησης που δεν
αφορούν την τιµή ή το κόστος. Συγκριτική τιµή προσφο-
ράς είναι η τιµή, στην περίπτωση που για τη διαµόρφωσή
της λαµβάνονται υπόψη ένα ή περισσότερα είδη κό-
στους, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 87, ε-
φόσον προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης. Η α-
ναθέτουσα αρχή, στην περίπτωση αυτή, καθορίζει µε σα-
φήνεια στα έγγραφα της σύµβασης τον ακριβή τρόπο υ-
πολογισµού της συγκριτικής τιµής προσφοράς (π.χ. µε
µαθηµατικό τύπο). β) Με εφαρµογή του τύπου της παρα-
γραφου 11.».
β. Στην παράγραφο 14 πριν τη φράση «οµάδες στις ο-

ποίες αυτά κατατάσσονται» προστίθεται η λέξη «τυχόν».
2. Το άρθρο 95 τροποποιείται ως εξής: 

α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγραφου 5
προστίθεται η φράση «εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγ-
γραφα της σύµβασης». 
β. Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθενται τα κάτω-

θι εδάφια, «Στις περιπτώσεις αυτές η τιµή αναπροσαρµό-
ζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης µε βάση
την εκάστοτε ισχύουσα τιµή αναφοράς, εφαρµοζόµενου
του ποσοστού έκπτωσης.»

3. Στο τέλος της παραγραφου 4 του άρθρου 97 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που λήξει ο χρό-
νος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση
της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολο-
γηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υ-
στέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
στη διαδικασία, είτε να παρατείνουν την προσφορά
τους, είτε όχι.»

4. Το άρθρο 100 τροποποιείται ως εξής:
α) Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παραγραφου 4 προ-

στίθεται η φράση: «µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφο-
ρών του αντίστοιχου σταδίου».
β) Στην παρ. 4 του άρθρου 100 του ν.4412/2016 προ-

στίθεται εδάφιο τέταρτο ως εξής:
«Επίσης για τις συµβάσεις µε κριτήριο ανάθεσης την

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
βάσει του κόστους, και ανεξαρτήτως ποσού και διαδικα-
σίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί µία προσφορά, εκδί-
δεται µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα απο-
τελέσµατα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2
στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δεύτε-
ρου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περί-
πτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικα-
σίας µε διαπραγµάτευση».

5. Το άρθρο 215 τροποποιείται ως εξής: α. Στην παρά-
γραφο 3 µετά τη φράση «η επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής» προστίθεται η φράση «ή ειδική επιτροπή
που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα
αρχή». β. Στην παράγραφο 4 µετά τη φράση «η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής» προστίθεται η φράση
«ή η ειδική επιτροπή».

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγραφου 1 του άρθρου
216 µετά τη φράση «υπηρεσία η οποία ορίζεται µε από-
φαση της αναθέτουσας αρχής» προστίθεται η φράση «ή
επιτροπή που συγκροτείται επίσης µε απόφαση της ανα-
θέτουσας αρχής».

7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 221 τροποποιείται ως
εξής: α) Στην περίπτωση δ΄ διαγράφεται το τρίτο εδά-
φιο. β) Προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής: «Σε περίπτω-
ση αιτιολογηµένης αδυναµίας για τη συµπλήρωση ή τη
συγκρότηση των επιτροπών της παραγράφου 1, η αναθέ-
τουσα αρχή µπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρ-
χή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συ-
γκρότηση της Επιτροπής».

8. Το άρθρο 344 τροποποιείται ως εξής: α) Στο τέλος
της παραγραφου 3 προστίθεται φράση ως εξής: «και της
Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προµηθειών Υγείας του Υ-
πουργείου Υγείας.».
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγραφου 4 µετά τις λέ-

ξεις «Μεταφορών και Δικτύων,» προστίθεται η λέξη «Υ-
γείας».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 34
Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 προστίθεται περί-
πτωση στ΄ ως εξής:

«στ. Με απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρχη µπορεί
να ορίζεται ο Οργανισµός Απασχολήσεως Ανθρώπινου
Δυναµικού (ΟΑΕΔ) ως Ενδιάµεσος Φορέας Κρατικών Ε-
νισχύσεων, που αναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους του
οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
(ΕΠ) ή συγκεκριµένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρ-
χής του εν λόγω ΕΠ για την υλοποίηση των δράσεων
Κρατικών Ενισχύσεων «Προώθηση στην Απασχόληση
(Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες - ΝΕΕ & Νέες Θέσεις
Εργασίας - ΝΘΕ) για πληθυσµούς Ροµά» που χρηµατο-
δοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Η από-
φαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται χωρίς να α-
παιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ της παρα-
γραφου 5 του παρόντος.»

2. Στο άρθρο 37 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4.α) Αποσπασµένοι και µετακινηθέντες σε Ειδικές Υ-

πηρεσίες του παρόντος νόµου και στην Κεντρική Υπηρε-
σία της ΜΟΔ Α.Ε. υπάλληλοι, οι οποίοι µετατάσσονται,
παραµένουν, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης, αποσπασµένοι ή µετακινηµένοι στην υπηρεσία
τους, από την ηµεροµηνία της µετάταξής τους και µέχρι
την ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης απόσπασης ή
µετακίνησής τους. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης για
τους υπαλλήλους αυτούς εφαρµόζονται οι διατάξεις του
Κεφαλαίου Θ΄ του παρόντος νόµου. 
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν επιθυµεί τη διατή-

ρηση της απόσπασης ή µετακίνησής του στην Ειδική Υ-
πηρεσία του παρόντος νόµου ή την ΚΥ ΜΟΔ ΑΕ, υπο-
βάλλει εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ερ-
γασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της µετάταξής του
αίτηση στη ΜΟΔ Α.Ε. για την άρση της απόσπασης ή µε-
τακίνησης. Μετά την παρέλευση ενός (1) µηνός από την
υποβολή της αίτησης ο υπάλληλος επανέρχεται στην
οργανική του θέση. Για τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται σχε-
τική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης. 
β) Οι υπάλληλοι που µετατάχθηκαν πριν την έναρξη ι-

σχύος της παρούσας παραγράφου, παραµένουν στην υ-
πηρεσία της περίπτωσης α΄, στην οποία είχαν αποσπα-
σθεί ή µετακινηθεί και εφαρµόζονται για αυτούς οι δια-
τάξεις του Κεφαλαίου Θ΄ του παρόντος νόµου, εφόσον
συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτή και υποβάλουν σχετι-
κή αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30)
εργασίµων ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος άρθρου. Οι υπάλληλοι που δεν υποβάλλουν αίτηση
εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου επα-
νέρχονται στην οργανική τους θέση. Για τον σκοπό αυ-
τόν, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
γ) Οι υπάλληλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που

είχαν υπηρετήσει σε Ειδική Υπηρεσία του παρόντος νό-
µου και αποχώρησαν, λόγω λήξης ή άρσης της απόσπα-
σης ή µετακίνησής τους ή λόγω µετάταξης µπορούν να
αποσπώνται ή να µετακινούνται εκ νέου στις Ειδικές Υ-
πηρεσίες του παρόντος νόµου µε τη διαδικασία του άρ-
θρου 18 του ν. 3614/2007 (Α΄267) και µε διάρκεια από-

σπασης ή µετακίνησης µέχρι την 31.12.2023». 
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 41 ισχύει από

2.3.2018.
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 43 αντικαθίσταται ως

εξής:
«4. Για τη διενέργεια των επαληθεύσεων συγκροτείται

ειδικό µητρώο επαληθευτών - ελεγκτών, στο οποίο θα
εγγράφονται φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Η εγγραφή
στο µητρώο θα πραγµατοποιείται έπειτα από διαδικασία
ανοικτής πρόσκλησης που θα ορίζει τα απαιτούµενα
προσόντα και δικαιολογητικά. Η αρµόδια µονάδα της Ει-
δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προ-
γραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργα-
σία» αναλαµβάνει την τήρηση του µητρώου, την εκπαί-
δευση των ελεγκτών - επαληθευτών, τη λειτουργία ειδι-
κού πληροφοριακού συστήµατος, καθώς και διοικητικά
θέµατα διαδικασίας ελέγχων, όπως, ενδεικτικά, επικοι-
νωνία µε φορείς, αρχειοθέτηση, διαµόρφωση ειδικών
χώρων διεξαγωγής ελέγχων, δειγµατοληπτικές επανα-
λήψεις ελέγχων και αξιολόγηση ελεγκτών.»

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 43 καταργείται.
6. Στο άρθρο 44 προστίθενται παράγραφος 9 και 10 ως

εξής:
«9. Οι διατάξεις των υποπαραγράφων Α2, Β1 περιπτώ-

σεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ και Β2 της παραγραφου 1 του άρ-
θρου 9 εφαρµόζονται και για την Ειδική Υπηρεσία Προ-
γραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της υ-
λοποίησης των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών του Ευρω-
παϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΥ ΧΜ ΕΟΧ).

10. Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 33 εφαρµόζονται
αναλόγως και για τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται α-
πό τους Χρηµατοδοτικούς Μηχανισµούς του Ευρωπαϊ-
κού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ).»

7. Στο άρθρο 47 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως
εξής:

«5. Για τις ανάγκες αξιολόγησης προτάσεων δράσεων
κρατικών ενισχύσεων, που υποβάλλονται στο πλαίσιο Ε-
πιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, εκτός των πε-
ριπτώσεων της παραγραφου 4 µπορεί να χρησιµοποιεί-
ται το Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάµεσου Φορέα Επι-
χειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και Ε-
πιχειρηµατικότητας (ΕΦΕΠΑΕ). Για τον καθορισµό της
καταβαλλόµενης αποζηµίωσης των αξιολογητών και των
µελών των επιτροπών αξιολόγησης εκδίδεται κοινή
υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄176).

6. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή Γενικού/Ει-
δικού Γραµµατέα ή Περιφερειάρχη, στον οποίο υπάγεται
η αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ή ο Ενδιάµεσος Φορέας,
µπορεί να καθορίζεται η σύσταση, συγκρότηση και η λει-
τουργία Μητρώου Αξιολογητών, καθώς και Μητρώου Ε-
παληθευτών για την πιστοποίηση / επαλήθευση πράξεων
κρατικών ενισχύσεων που χρηµατοδοτούνται από Επι-
χειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ.»

8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«8.α) Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης και Οικονοµικών ρυθµίζονται, σύµφωνα µε το κα-
νονιστικό πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), τα θέµατα που
αφορούν στον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την υλο-
ποίηση, τη χρηµατοδότηση, την παρακολούθηση και τον
έλεγχο δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από τις χώ-
ρες του ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους και διαδικασίες
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που καθορίζονται στον Κανονισµό του ΕΟΧ και στις συµ-
φωνίες συνεργασίας. Με όµοια απόφαση προσδιορίζο-
νται η διαδικασία δηµοσιονοµικής διόρθωσης και ανάκτη-
σης των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων πο-
σών, τα όργανα έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, τα
κριτήρια, οι κλίµακες εφαρµογής των κατ’ αποκοπή δη-
µοσιονοµικών διορθώσεων και κάθε σχετικό θέµα για τις
συγχρηµατοδοτούµενες από τον ΧΜ ΕΟΧ δράσεις. 
β) Με απόφαση του υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-

ξης δύναται να ανατίθενται συγκεκριµένα καθήκοντα
διαχειριστή προγράµµατος ή η διαχείριση συγκεκριµέ-
νων δράσεων του ΧΜ ΕΟΧ στις ειδικές υπηρεσίες του
παρόντος νόµου ή του ν. 4375/2016 (Α΄51) ή σε δηµό-
σιες υπηρεσίες ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα εποπτευόµενα από το κράτος. Με την α-
πόφαση αυτή καθορίζονται οι δράσεις που αναλαµβάνο-
νται και ο προϋπολογισµός αυτών, οι αρµοδιότητες δια-
χείρισης ή τα καθήκοντα που ανατίθενται, οι υποχρεώ-
σεις του φορέα, στον οποίο γίνεται η ανάθεση και του
διαχειριστή προγράµµατος, το αρµόδιο για την ένταξη
των πράξεων όργανο και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα».

9. Στο άρθρο 39 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως
εξής:

«7. Στην περίπτωση που οι εν ενεργεία υπηρετούντες
προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των Ειδικών Υπηρε-
σιών του παρόντος νόµου και της Κεντρικής Υπηρεσίας
της ΜΟΔ ΑΕ, επιλεγούν, στο πλαίσιο ενιαίας προκήρυ-
ξης θέσεων της παραγραφου 2, σε άλλη θέση προϊστα-
µένου από αυτή που κατέχουν, ο χρόνος µέχρι την επα-
νατοποθέτησή τους στη νέα θέση λογίζεται για κάθε συ-
νέπεια, πλην του επιδόµατος θέσης ευθύνης, ως χρόνος
πραγµατικής και συνεχούς υπηρεσίας στην αρχική θέση
που κατείχαν.»

10. Στο τέλος της παραγραφου 9 του άρθρου 27 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται
από την έναρξη ισχύος της και για τα ποσά που αφορούν
σε έργα παλαιότερων προγραµµατικών περιόδων.»

Άρθρο 35
Τροποποίηση καταστατικού ΜΟΔ

Στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 8 του καταστατικού
της ΜΟΔ ΑΕ, που κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε
το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), προστίθεται υπο-
περίπτωση δδ΄ ως εξής:

«δδ) στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δηµο-
σίων Επενδύσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
για την υποστήριξη στον σχεδιασµό, τη διαχείριση, τη
χρηµατοδότηση και την υλοποίηση έργων που χρηµατο-
δοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ). Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση των διατά-
ξεων για το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας του ν. 4440/
2016 (Α΄ 224), έχει διάρκεια έως πέντε (5) έτη, µε δυνα-
τότητα ανανέωσης έως πέντε (5) έτη και πραγµατοποιεί-
ται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου και της υ-
πηρεσίας υποδοχής, η οποία υποβάλλεται προς το Δ.Σ.
της ΜΟΔ Α.Ε. για τη σύµφωνη γνώµη του ή κατόπιν α-
νοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υ-
πουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, στην οποία προσ-

διορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των α-
ποσπώµενων. Αν απαιτείται άρση υφιστάµενης απόσπα-
σης, αυτή περιλαµβάνεται στην απόφαση απόσπασης
του προηγούµενου εδαφίου. Η δαπάνη µισθοδοσίας του
αποσπώµενου προσωπικού βαρύνει τη ΜΟΔ ΑΕ.» 

Άρθρο 36
Ζητήµατα κινητικότητας

1. Οι αποσπάσεις ή µετακινήσεις του συνόλου του
προσωπικού που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες του
ν. 4314/2014 (΄ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της
ΜΟΔ Α.Ε. οι οποίες λήγουν πριν τις 31.12.2023, παρατεί-
νονται αυτοδικαίως µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. 

2. Οι αποσπάσεις των υπαλλήλων της ΜΟΔ Α.Ε. που υ-
πηρετούν σε υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δηµο-
σίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και της Γενικής Διεύθυνσης
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, καθώς και στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Του-
ριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), ενδιάµεσο φορέα
διαχείρισης του Δήµου Αθηναίων, οι οποίες λήγουν πριν
τις 31.12.2023, παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι την η-
µεροµηνία αυτή. 

Άρθρο 37
Πρόγραµµα χρηµατοδότησης 

για την ενεργειακή αναβάθµιση δηµοσίων κτιρίων

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε σκοπό την ενεργειακή
αναβάθµιση δηµοσίων κτιρίων, οι φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης δύνανται να συνοµολογούν επενδυτικά δά-
νεια µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπη-
ρέτηση των δανείων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
και η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών
συνοµολόγησης και εξόφλησής τους γίνεται σε λογα-
ριασµό που συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και χρηµατοδοτείται από το εθνικό ή το συγ-
χρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµο-
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Υποδοµών και
Μεταφορών και Οικονοµικών καθορίζονται τα όργανα
συντονισµού και διαχείρισης του Προγράµµατος της πα-
ραγραφου 1 και οι αρµοδιότητές τους, τα κριτήρια έντα-
ξης των δικαιούχων στο πρόγραµµα, η διαδικασία υποβο-
λής των αιτήσεων και αξιολόγησης αυτών, ο έλεγχος
της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιο-
λογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊό-
ντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για
την αποπληρωµή των δανείων από το ΠΔΕ, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

3. Η ένταξη στο πρόγραµµα της παραγραφου 1 πραγ-
µατοποιείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, όπως
αυτό ορίζεται µε την απόφαση της προηγούµενης παρα-
γράφου, µετά από υποβολή σχετικού αιτήµατος από τον
φορέα, στον οποίο ανήκει το κτίριο. Στην περίπτωση των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού η απόφαση για την υποβολή αι-
τήµατος ένταξης, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο,
λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µε-
λών. Στην περίπτωση δικαιούχων που δε διαθέτουν την
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απαιτούµενη τεχνική επάρκεια και εφόσον αναφέρεται
στο αίτηµα ένταξής τους, η απόφαση ένταξης δύναται
να προβλέπει ότι η εποπτεία και η επίβλεψη της σχετικής
δηµόσιας σύµβασης διενεργούνται από την τεχνική υπη-
ρεσία άλλης αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα.

4. Για τη συνοµολόγηση των δανείων του παρόντος
άρθρου, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και του π.δ.
169/2013 (Α΄ 272).

Άρθρο 38
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 8, 16, 29 

του ν. 4399/2016 (Α΄117)

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγραφου 3
του άρθρου 8 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και όταν πραγµατοποι-
ούνται επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί στις
διατάξεις, είτε του ν. 1337/1983 (Α΄33), είτε του
ν. 4178/2013 (Α΄174), είτε του ν. 4495/2017 (Α΄167) κα-
τά τον χρόνο υποβολής του αιτήµατος υπαγωγής στα
καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος. Η έναρξη καταβο-
λής των ενισχύσεων του άρθρου 20 δεν µπορεί να πραγ-
µατοποιηθεί εφόσον στο εγκεκριµένο φυσικό αντικείµε-
νο της επένδυσης περιλαµβάνονται κατασκευές που δεν
έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία ρύθµισής τους.»

2. Στο άρθρο 16 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: 
«10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανά-

πτυξης καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την πραγµα-
τοποίηση ελέγχων των επενδύσεων που υπάγονται στα
καθεστώτα ενισχύσεων του νόµου αυτού.»

3. Το στοιχείο ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 α-
ντικαθίσταται ως εξής : 

«ια. τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για την υποβολή
των αιτήσεων υπαγωγής και τροποποίησης της απόφα-
σης υπαγωγής.»

Άρθρο 39
Τροποποίηση διατάξεων 

του άρθρου 85 του ν. 4399/2016

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 85 του
ν. 4399/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής : 

«Ως προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχε-
δίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998
(Α΄ 81) στο πλαίσιο του Ελληνικού σχεδίου Οικονοµικής
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) ορίζεται η
30η Ιουνίου 2019.»

2. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου ββ΄ της παρ.
13α. του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται, ως
εξής:

«ββ) να ολοκληρωθούν, εφόσον τηρούνται οι όροι και
οι προϋποθέσεις του νόµου και ενώ στο εγκεκριµένο φυ-
σικό αντικείµενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιηµέ-
νο) περιλαµβάνονται κατασκευές που έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις, είτε του ν. 1337/1983 (Α΄33), είτε του
ν. 4178/2013 (Α΄174), είτε του ν. 4495/2017 (Α΄167) και
έχει περαιωθεί η διαδικασία ρύθµισής τους.»

3. To περιεχόµενο της παραγραφου 15 του άρθρου 85
αριθµείται σε περίπτωση α΄ και προστίθεται περίπτωση
β΄, ως εξής : 

«α. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου
8 του άρθρου 16 του παρόντος διατηρείται σε ισχύ η
50274/19.11.2007 (Β΄ 2274) υπουργική απόφαση.

«β. Η απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 16 του
ν. 4399/2016 έχει εφαρµογή και για τις επενδύσεις του
ν. 3908/2011 (Α΄ 8), καθώς και για τις επενδύσεις που έ-
χουν ενισχυθεί µε τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και
της επιδότησης τόκων ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµε-
νης απασχόλησης των νόµων 2601/1998 (Α΄ 81) και
3299/2004 (Α΄ 261). Με την έκδοση της απόφασης αυ-
τής καταργείται η ισχύουσα 2106/31.1.2013 απόφαση
(Β΄183).»

Άρθρο 40
Ρυθµίσεις για τα επενδυτικά σχέδια

των νόµων 3299/2004 (Α΄261)και 3908/2011 (Α΄8)

1. Η περίπτωση Β΄της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Β. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώ-
σεις υπαγωγής, είτε πριν, είτε µετά τη δηµοσίευση της α-
πόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόµενου
στην παράγραφο1Α χρονικού περιορισµού, και η παρά-
βαση διαπιστωθεί εντός δεκαετίας από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρω-
σης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας από όργανα
που είναι κατά του νόµο αρµόδια για τον έλεγχο των κα-
τά περίπτωση στοιχείων, επιστρέφεται το σύνολο ή µέ-
ρος της ενίσχυσης.» 

2. Η περίπτωση Ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3299/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ε. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του πα-
ρόντος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάλυ-
ψης της ίδιας συµµετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνο-
νται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της
επένδυσης και του δηµοσίου συµφέροντος. Αν διαπιστω-
θεί ότι υποβλήθηκαν στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλα-
νητικά στοιχεία ή ότι αποσιωπήθηκαν τέτοια στοιχεία, η
γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισµό της υ-
παγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του
παρόντος ή στη µε διαφορετικούς όρους υπαγωγή του ή
σε µη πιστοποίηση της ολοκλήρωσής του ή σε µη νόµιµη
καταβολή της εγκριθείσας ενίσχυσης ή και σε µη ορθή
παρακολούθηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων: α) ε-
άν δεν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο, ανακα-
λείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η χορηγη-
θείσα ενίσχυση ή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή σύµ-
φωνα µε την υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α΄ της πα-
ραγραφου 1 του άρθρου 8, β) εάν έχει ολοκληρωθεί το ε-
πενδυτικό σχέδιο, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγη-
θείσας ενίσχυσης.
Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν εφαρµόζονται: 
α. Αν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µη νόµιµα παρα-

στατικά δαπανών, των οποίων η µη νόµιµη αξία δεν υ-
περβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ και η ε-
νίσχυση που αφορά στη µη νόµιµη αξία αυτών δεν υπερ-
βαίνει ποσοστό 10% επί της συνολικής ενίσχυσης που α-
φορά στο επενδυτικό σχέδιο. Τα παραστατικά αυτά, κα-
τά το µέρος της µη νόµιµης αξίας τους, δεν πιστοποιού-
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νται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το ε-
πενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µε επιβολή κύρωσης ί-
σης µε το διπλάσιο ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί
στη µη νόµιµη αξία των παραστατικών. Η ρύθµιση αυτή
δεν καταλαµβάνει περιπτώσεις πλαστών παραστατικών
ή στοιχείων. Αν κατά τον χρόνο διαπίστωσης των παρα-
βάσεων η ενίσχυση έχει καταβληθεί, το ποσό ενίσχυσης
που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της µη νόµιµης αξίας των
σχετικών παραστατικών ανακτάται. 
β. Αν τα ψευδή, παραπλανητικά ή αποσιωπηθέντα

στοιχεία αφορούν στην κάλυψη της ιδίας συµµετοχής, ε-
φόσον κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης κα-
λύφθηκε νόµιµα η ιδία συµµετοχή και τεκµηριώνεται η
δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στην περί-
πτωση αυτή επιβάλλεται, είτε η µερική παρακράτηση, εί-
τε η µερική επιστροφή της ενίσχυσης, το ύψος της οποί-
ας δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από το 10% της ε-
γκριθείσας ενίσχυσης. Για την εκτίµηση του τελικού ύ-
ψους της µερικής παρακράτησης ή επιστροφής της ενί-
σχυσης λαµβάνονται υπόψη οι ειδικότερες περιστάσεις
στη βάση κριτηρίων, όπως ο βαθµός ολοκλήρωσης της ε-
πένδυσης, σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης υπα-
γωγής, και ο χρόνος διαπίστωσης των παραβάσεων.
Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπί-

στωση γίνει εντός δεκαετίας από την ηµεροµηνία δηµο-
σίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας από όργανα που είναι
κατά τον νόµο αρµόδια για τον έλεγχο των κατά περί-
πτωση στοιχείων».

3. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2, εφαρµόζο-
νται αναλόγως και για τις ρυθµίσεις των παραγράφων 4
και 7 του άρθρου 14 του ν. 3908/2011 (Α΄8).

Άρθρο 41
Ενισχύσεις σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις

1. Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται σε συγκεκριµένες, λιγότερο αναπτυγµένες περιο-
χές, στους τοµείς της βιοµηχανίας, των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), εφοδιαστικής α-
λυσίδας και ηλεκτρονικού εµπορίου, µπορούν να λάβουν
την ενίσχυση της παραγραφου 2, εφόσον απασχολούν
τουλάχιστον έναν (1) εργαζόµενο.
Οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται επί τη βάσει γενι-

κών και αντικειµενικών κριτηρίων, που αφορούν ιδίως το
κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την
κατά κεφαλήν Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ), το
µέσο ποσοστό ανεργίας, τα επίπεδα εκπαίδευσης ή το
ποσοστό γήρανσης.

2. Η ενίσχυση λαµβάνει τη µορφή επιχορήγησης για
την κάλυψη µέρους των λειτουργικών δαπανών έως του
ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σύµφωνα
µε τη διαδικασία κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σηµα-
σίας (de minimis). Το δικαιούµενο ποσό ενίσχυσης υπο-
λογίζεται σε συνάρτηση µε το συνολικό µισθολογικό κό-
στος της επιχείρησης και δεν δύναται να είναι µικρότερο
των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

3.Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνει το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων και δεν δύναται να υπερβαίνει το
ποσό των εκατόν πενήντα (150) εκατοµµυρίων ευρώ κατ’
έτος. Το συνολικό ετήσιο ποσό ενίσχυσης αποτελεί τον
προϋπολογισµό του ενάριθµου έργου στο Πρόγραµµα

Δηµοσίων Επενδύσεων και ορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

4. Αρµόδιο για την εποπτεία της υλοποίησης της δρά-
σης είναι το Τµήµα Αναπτυξιακού Σχεδιασµού της Διεύ-
θυνσης Αναπτυξιακών Νόµων της Γενικής Διεύθυνσης Ι-
διωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων και το εί-
δος της δραστηριότητάς τους, τα γενικά και αντικειµενι-
κά κριτήρια επιλογής των περιοχών, οι συγκεκριµένες
περιοχές, το ακριβές είδος, η µορφή και το ύψος της επι-
χορήγησης, ο φορέας διαχείρισης της δράσης, η διαδι-
κασία και ο έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης, τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτη-
σης και λήψης της ενίσχυσης και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης.

Άρθρο 42
Τροποποίηση και συµπλήρωση 

του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204)

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.
3894/2010, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε
και ισχύει µε το άρθρο 83 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Για λοιπές Στρατηγικές Επενδύσεις µε µικτό καθε-
στώς ιδιοκτησίας -δηµόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις-
και για Στρατηγικές Επενδύσεις επί ακινήτων ιδιοκτη-
σίας Ο.Τ.Α., µπορεί να καταρτίζονται και εγκρίνονται Ει-
δικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσε-
ων (ΕΣΧΑΣΕ) µε την επιφύλαξη του άρθρου 10 του
ν. 3986/2011 (Α΄152).»

Άρθρο 43

Το άρθρο 14 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Άρθρο 14 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ορ-
θολογική διαχείριση των υλικών πόρων και διαδικασιών
διοικητικής υποστήριξης για την άρτια υλικοτεχνική υπο-
στήριξη των υπηρεσιών, την υλοποίηση διαλειτουργικών
διαδικασιών για τη διασύνδεση των Γενικών Γραµµατει-
ών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθεµένων πόρων.

2. Στη Διεύθυνση συστήνεται Γραφείο Κίνησης Οχηµά-
των. Το Γραφείο Κίνησης Οχηµάτων είναι αρµόδιο για
τον έλεγχο της καλής κατάστασης των αυτοκινήτων του
Υπουργείου και των κινήσεων που πραγµατοποιούν αυ-
τά, για µεταφορά προσώπων ή φορτίων για υπηρεσια-
κούς λόγους. Αναλυτικά οι αρµοδιότητές του είναι οι κά-
τωθι: 
α) Διαχειρίζεται τον στόλο των οχηµάτων του Υπουρ-

γείου, µεριµνώντας για τη στελέχωσή τους και τον εφο-
διασµό µε όλα τα σχετικά για την κίνηση έγγραφα. 
β) Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχηµά-

των του Υπουργείου, την κατανάλωση καυσίµου και την
ανάγκη περιοδικής προληπτικής συντήρησης. 
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γ) Διερευνά τις συνθήκες ατυχηµάτων και µεριµνά για
την αποκατάσταση βλαβών. 
δ) Τηρεί αρχείο οχηµάτων, κινήσεων και µεταφορικού

έργου. 
ε) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία α-

πό την εκτέλεση των λειτουργιών διαχείρισης του µετα-
φορικού έργου και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετι-
κούς δείκτες αποδοτικότητας. 
στ) Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προ-

γραµµάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης και
αποκατάστασης βλαβών και εποπτεύει και πιστοποιεί
την ποιότητα των αποτελεσµάτων των εργασιών αυτών. 
ζ) Μεριµνά για την απόσυρση και αντικατάσταση οχη-

µάτων και προτείνει τις βέλτιστες για την Υπηρεσία λύ-
σεις.

3. Ο επικεφαλής του Γραφείου Κίνησης Οχηµάτων, ο-
ρίζεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης
Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και
ασκεί τα καθήκοντά του εντός του ωραρίου εργασίας και
χωρίς πρόσθετη αµοιβή. Το έργο του Επικεφαλής Γρα-
φείου Κίνησης Οχηµάτων είναι: 
α) Η µέριµνα πλήρους στελέχωσης και διαθεσιµότητας

των οδηγών και των οχηµάτων που υπάγονται στο Γρα-
φείο Κίνησης. 
β) Η παροχή σύµφωνης γνώµης, για τη χορήγηση κα-

νονικών και ολιγόωρων προσωπικών αδειών των οδηγών
του Γραφείου, η οποία χορηγείται αφού λάβει υπόψη τις
ανάγκες του Γραφείου Κίνησης. 
γ) Η µέριµνα, σε συνεργασία µε τους οδηγούς, της

σωστής λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης
βλαβών των οχηµάτων. 
δ) Η καθηµερινή έκδοση και υπογραφή των δελτίων κί-

νησης των οχηµάτων. 
ε) Η καθηµερινή τήρηση αρχείου κίνησης των οχηµά-

των, καθώς και ξεχωριστό αρχείο συντήρησης και επι-
σκευών για κάθε όχηµα. 
στ) Η παρακολούθηση, εποπτεία και πιστοποίηση των

πάσης φύσεως εργασιών κάθε οχήµατος, σε συνεργασία
µε οδηγό που θα ορίσει ο ίδιος. 
ζ) Η µέριµνα απόσυρσης και αντικατάστασης οχηµά-

των και η εισήγηση βέλτιστων λύσεων σε ότι αφορά τα
αυτοκίνητα του Γραφείου. 

4. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµα-
τα:
α) Τµήµα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υπο-

στήριξης Τοµέα Οικονοµίας.
β) Τµήµα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υπο-

στήριξης Τοµέα Εµπορίου-Καταναλωτή και Βιοµηχανίας.
5. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες

και κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υπο-

στήριξης Τοµέα Οικονοµίας.
αα. Η µέριµνα για την τήρηση του ωραρίου µέσω των

καρτών προσέλευσης-αναχώρησης του προσωπικού και
η παρακολούθηση των αδειών.
ββ. Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή και

ηλεκτρονικού) του Τοµέα.
γγ. Η διεκπεραίωση της απλής και διαβαθµισµένης αλ-

ληλογραφίας και του λοιπού έντυπου και ηλεκτρονικού
υλικού.
δδ. Η επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων και η βεβαίω-

ση του γνησίου της υπογραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 1

του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).
εε. Η επίδοση εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού ε-

ντός και εκτός του Τοµέα.
στστ. Η ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγ-

γράφων.
ζζ. Η ευθύνη για την κίνηση των υπηρεσιακών οχηµά-

των.
ηη. Οι ενέργειες για τη χωροταξική κατανοµή και στέ-

γαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνάρτηση µε
το αντικείµενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη, κα-
θώς και η µέριµνα για την ορθολογική διαχείριση και ε-
ξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια του Υπουργείου.
θθ. Η µέριµνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέ-

ντρου.
ιι. Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισµός των διαδι-

κασιών για τη συντήρηση, βελτίωση, φύλαξη και πυρα-
σφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων, τη φροντί-
δα για την καθαριότητα των καταστηµάτων του Υπουρ-
γείου, καθώς και τη λειτουργία των FAX και των φωτοτυ-
πικών µηχανηµάτων.
ιαια. Η παραλαβή και η βεβαίωση ενεργών λογαρια-

σµών ΔΕΚΟ (Ύδρευση, σταθερή τηλεφωνία, ηλεκτρική
ενέργεια και φυσικό αέριο) και η διαβίβασή τους στη Γε-
νική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
ιβιβ. Οι µελέτες και προτάσεις προς το Τµήµα Κατάρτι-

σης και Εκτέλεσης Προγράµµατος Προµηθειών για την
προµήθεια υλικού και εξοπλισµού της Κεντρικής Υπηρε-
σίας, καθώς και για κάθε είδους προµήθειες που αφο-
ρούν στον Τοµέα, όπως επίσης και ο προγραµµατισµός
για τεχνικά έργα.
ιγιγ. Η διενέργεια της επίβλεψης-καταµέτρησης-παρα-

λαβής τεχνικών εργασιών σε συνεργασία µε τη Διεύθυν-
ση Προµηθειών, Υποδοµών και Διαχείρισης Υλικού του
Υπουργείου.
ιδιδ. Η λειτουργία και εφαρµογή των σύγχρονων εργα-

λείων διαχείρισης των Βιβλιοθηκών, λαµβάνοντας υπό-
ψη τη διασύνδεση και ανταπόκριση στα αιτήµατα των ερ-
γαζοµένων.
ιειε. Η ευθύνη της µελέτης, υπόδειξης και παρακολού-

θησης εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση γραφει-
οκρατικών τύπων και την καθιέρωση προσφορότερων
µεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότη-
τας.
ιστιστ. Η εξυπηρέτηση-πληροφόρηση του πολίτη.
ιζιζ. Η εξασφάλιση της προσβασιµότητας και λοιπών

διευκολύνσεων για τα άτοµα µε αναπηρίες στους χώ-
ρους λειτουργίας του Υπουργείου.
β) Τµήµα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υπο-

στήριξης Τοµέα Εµπορίου - Καταναλωτή και Βιοµηχα-
νίας.
αα. Η µέριµνα για την τήρηση ωραρίου µέσω των καρ-

τών προσέλευσης-αναχώρησης του προσωπικού και η
παρακολούθηση των αδειών.
ββ. Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή και

ηλεκτρονικού) του Τοµέα.
γγ. Η διεκπεραίωση της απλής και διαβαθµισµένης αλ-

ληλογραφίας και του λοιπού έντυπου και ηλεκτρονικού
υλικού του Τοµέα.
δδ. Η επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων και η βεβαίω-

ση του γνησίου της υπογραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).
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εε. Η επίδοση εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού ε-
ντός και εκτός του Τοµέα.
στστ. Η ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγ-

γράφων.
ζζ. Η ευθύνη για την κίνηση των υπηρεσιακών οχηµά-

των.
ηη. Οι ενέργειες για τη χωροταξική κατανοµή και στέ-

γαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνάρτηση µε
το αντικείµενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη, κα-
θώς και η µέριµνα για την ορθολογική διαχείριση και ε-
ξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια του Υπουργείου.
θθ. Η µέριµνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέ-

ντρου και η υποστήριξη της τηλεφωνικής γραµµής κατα-
ναλωτή 1520.
ιι. Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισµός των διαδι-

κασιών για τη συντήρηση, βελτίωση, φύλαξη και πυρα-
σφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων, τη φροντί-
δα για την καθαριότητα των καταστηµάτων του Υπουρ-
γείου, καθώς και τη λειτουργία των FAX και των φωτοτυ-
πικών µηχανηµάτων.
ιαια. Η παραλαβή και η βεβαίωση ενεργών λογαρια-

σµών ΔΕΚΟ (Ύδρευση, σταθερή τηλεφωνία, ηλεκτρική
ενέργεια και φυσικό αέριο) και η διαβίβασή τους στη Γε-
νική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
ιβιβ. Οι µελέτες και προτάσεις προς το Τµήµα Κατάρτι-

σης και Εκτέλεσης Προγράµµατος Προµηθειών για την
προµήθεια υλικού και εξοπλισµού του Τοµέα, όπως επί-
σης και ο προγραµµατισµός για τεχνικά έργα.
ιγιγ. Η διενέργεια της επίβλεψης-καταµέτρησης- πα-

ραλαβής τεχνικών εργασιών σε συνεργασία µε τη Διεύ-
θυνση Προµηθειών, Υποδοµών και Διαχείρισης Υλικού
του Υπουργείου.
ιδιδ. Η λειτουργία και εφαρµογή των σύγχρονων εργα-

λείων διαχείρισης των Βιβλιοθηκών, λαµβάνοντας υπό-
ψη τη διασύνδεση και η ανταπόκριση στα αιτήµατα των
εργαζοµένων.
ιειε. Η ευθύνη της µελέτης, υπόδειξης και παρακολού-

θησης εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση γραφει-
οκρατικών τύπων και την καθιέρωση προσφορότερων
µεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότη-
τας.
ιστιστ. Η εξυπηρέτηση-πληροφόρηση του πολίτη.
ιζιζ. Η εξασφάλιση της προσβασιµότητας και λοιπών

διευκολύνσεων για τα άτοµα µε αναπηρίες στους χώ-
ρους λειτουργίας του Υπουργείου.»

Άρθρο 44
Στέγαση Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης 

του Ευξείνου Πόντου

1. Στο πλαίσιο της Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Κυ-
βέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας
Εµπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου (εφεξής
«η Τράπεζα»), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2707/1999 (Α΄78), το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να
συνδράµει την Τράπεζα για την απόκτηση από τη δεύτε-
ρη ιδιόκτητου ακινήτου για τη µόνιµη στέγασή της στην
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, µε
την καταβολή επιχορήγησης µέχρι το 75% του τιµήµα-
τος του ακινήτου και µέχρι το ποσό των δέκα εκατοµµυ-
ρίων (10.000.000) ευρώ. Η αγορά του ακινήτου από την
Τράπεζα θα γίνει σύµφωνα µε τις δικές της διαδικασίες
και κανονισµούς. 

2. Η διαχείριση της επιχορήγησης ανατίθεται σε Ειδικό
Ταµείο (Trust Fund), που συστήνεται σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 16 της Συµφωνίας για την ίδρυση της
Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πό-
ντου, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2380/1996
(Α΄ 38). 

3. Για την καταβολή της επιχορήγησης καταρτίζεται,
µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, εκπροσωπούµενου α-
πό τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή το ειδικώς
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο, και της Τράπεζας,
σύµβαση (“Contribution Agreement”), στην οποία ορίζεται
το ακριβές ποσό της επιχορήγησης και συµφωνείται ο
τρόπος καταβολής αυτής, οι ειδικότεροι όροι και προϋ-
ποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται για την εκταµίευση
των επί µέρους ποσών, καθώς και οι συνέπειες της µη
τήρησης των συµφωνηθέντων. Το ήµισυ της επιχορήγη-
σης καταβάλλεται µε την κατάρτιση του οριστικού συµ-
βολαίου αγοράς του ακινήτου και του εργολαβικού σε
περίπτωση ανοικοδόµησης σε άκτιστο οικόπεδο και τη
σχετική προσκόµιση του αποδεικτικού µεταγραφής και
σε κάθε περίπτωση εντός έξι (6) µηνών από τη σχετική
προσκόµιση και το υπόλοιπο µε την εγκατάσταση της
Τράπεζας στο ακίνητο η οποία θα βεβαιώνεται µε σχετι-
κή επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου
της Τράπεζας και σε κάθε περίπτωση εντός έξι (6) µηνών
από τη σχετική αποστολή της βεβαίωσης. Η συνολική
διαδικασία της µετεγκατάστασης της Τράπεζας δεν µπο-
ρεί να διαρκέσει περισσότερο από έξι (6) χρόνια από την
υπογραφή του συµβολαίου αγοράς και εργολαβικού.

4. Στη σύµβαση της παραγραφου 3 δύναται να προβλε-
φθεί ότι αρµόδιο για την επίλυση κάθε προκύπτουσας
διαφοράς είναι το διαιτητικό δικαστήριο, που προβλέπε-
ται στο άρθρο 22 της Συµφωνίας Έδρας. Στην ίδια σύµ-
βαση περιλαµβάνεται υποχρεωτικά δήλωση παραίτησης
της Τράπεζας από την επίκληση κάθε ασυλίας, προνοµί-
ου ή εξαίρεσης σχετικά µε την υπαγωγή της στο ως άνω
διαιτητικό δικαστήριο και την υποχρεωτική συµµόρφωσή
της µε την απόφαση του δικαστηρίου αυτού. 

5. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύµβα-
σης ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης δύναται µε
απόφασή του να συστήσει επιτροπή, αποτελούµενη από
υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
ή και ιδιώτες ειδικούς εµπειρογνώµονες. Με την ίδια ή ό-
µοια απόφαση µπορούν να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµα-
τα σχετικά µε τη σύνθεση, τη συγκρότηση, το έργο και
τις αρµοδιότητες της Επιτροπής, καθώς και τον τρόπο
λειτουργίας αυτής.

Άρθρο 45
Τροποποίηση του ν. 3091/2002 ( Α΄330)

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου
15 του ν. 3091/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι α-
νώνυµες εταιρείες που έχουν την έδρα τους, σύµφωνα
µε το καταστατικό τους, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ανώνυµες µετοχές,
εφόσον από τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων που
έχουν υποβάλει στην αρµόδια για την εποπτεία των εται-
ρειών αυτών αρχή, αποδεικνύεται ότι όλες οι µετοχές ε-
πί του κεφαλαίου τους ανήκουν απευθείας σε φυσικά
πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να έχουν αριθµό φο-
ρολογικού µητρώου στην Ελλάδα από την ηµεροµηνία έ-
ναρξης ισχύος του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) και ότι η µετοχι-
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κή τους σύνθεση δεν µεταβλήθηκε ένεκα µεταβίβασης
µετοχών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ή
την υπαγωγή τους στις διατάξεις αυτού.»

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο απαλλαγή ι-
σχύει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 15 του
ν. 3091/2002. 

3. Τυχόν καταβληθέντα µέχρι τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου ποσά δεν επιστρέφονται. 

4. Με Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εφαρµογής
της παρούσας διάταξης σε εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον
των Δικαστηρίων και της Διοίκησης, καθώς και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της.

Άρθρο 46
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του µέρους Α΄ και Γ΄ αρχίζει
από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως έκτος αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέ-
ρους διατάξεις τους.
Η ισχύς των διατάξεων του µέρους Β΄ αρχίζει έναν (1)

µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης Αλ. Χαρίτσης

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΑΜΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ευάγ. Αποστολάκης Κ. Γαβρόγλου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ευτ. Αχτσιόγλου Μιχ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Α. Ξανθός

ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μ.-Ε. Ξενογιαννακοπούλου Μ. Ζορµπά 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ. Σταθάκης Χρ. Σπίρτζης 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φ.Φ. Κουβέλης Έλ. Κουντουρά 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλ. Φλαµπουράρης Αστ. Πιτσιόρλας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θ. Φωτίου Γ. Χουλιαράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Φωτάκης Σ. Φάµελλος

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Αικ. Παπανάτσιου Κ. Στρατής 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευστ. Γιαννακίδης Κ. Μπάρκας
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Αριθµ. 118/11/2019

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλ-
κυση Στρατηγικών Επενδύσεων» και άλλες διατάξεις

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου προβλέ-
πονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α΄

1. Μετονοµάζεται σε «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Ανώνυµη Εταιρεία» µε διακριτικό τίτλο «Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα» η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης
Α.Ε.» και τον ειδικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.». 

- Η λειτουργία της εταιρείας διέπεται από τις νοµοθε-
τικές διατάξεις περί ανωνύµων εταιριών και λειτουργεί
σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας.

(άρθρο 1)
2. Τροποποιούνται διατάξεις του Καταστατικού της

πρώην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., πλέον «Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα» στα εξής, κατά βάση, σηµεία:

- Προσδιορίζεται το πεδίο δράσης της «Ελληνικής Α-
ναπτυξιακής Τράπεζας», ως δράση ενός χρηµατοδοτι-
κού, διαχειριστικού και συµβουλευτικού φορέα, µε σκο-
πό την προώθηση της δίκαιης, βιώσιµης και ολιστικής α-
νάπτυξης της οικονοµίας σε εθνικό και περιφερειακό ε-
πίπεδο.

- Ορίζεται σε αορίστου χρόνου η διάρκεια λειτουργίας
της εταιρείας από την τριακονταετή που είναι σήµερα.

- Απαγορεύεται το ποσοστό του Ελληνικού Δηµοσίου
στην Εταιρεία να κατέλθει του 50% και µιας επιπλέον
µετοχής επί του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας µε
δικαίωµα ψήφου.

- Προβλέπεται ότι η τιµολογιακή πολιτική και οι χρεώ-
σεις της Εταιρείας θα είναι σύµφωνες µε τους κανόνες
της αγοράς κατά τη συνήθη συναλλακτική πρακτική.

- Προβλέπεται, επίσης, ότι, η Εταιρεία θα λύεται, εφε-
ξής, για λόγους πτώχευσης, σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν
οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 164 του
ν. 4548/2018. (άρθρο 2)

3. Ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τους Κανονισµούς
που θα διέπουν τη λειτουργία της Ελληνικής Αναπτυξια-
κής Τράπεζας. Συγκεκριµένα:

- Προσδιορίζεται εκ νέου το αντικείµενο του Κανονι-
σµού Λειτουργίας της Εταιρείας, µε το οποίο καθορίζο-
νται, µεταξύ άλλων, (i) άρτιο και αποτελεσµατικό σύστη-
µα εταιρικής διακυβέρνησης, (ii) η οργανωτική δοµή της
Εταιρείας, (iii) οι κατευθύνσεις και η γενική περιγραφή
των εργασιών λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγ-
γυήσεων και πιστώσεων καθώς και ανάληψης διαχείρι-
σης ταµείων χαρτοφυλακίου-κεφαλαίου, (iv) η πολιτική
αµοιβών του διοικητικού συµβουλίου, του διευθύνοντος
συµβούλου και των µελών των επιτροπών της εταιρείας
κ.λπ..

- Παρατίθενται οι κύριες αρµοδιότητες των βασικών Ε-
πιτροπών της Εταιρείας, ήτοι της Συµβουλευτικής Επι-

τροπής, της Επιτροπής Κινδύνων, της Επιτροπής Ελέγ-
χου και της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητι-
κού.

- Προβλέπεται η θέσπιση (i) Κανονισµού Προσωπικού
και Αποδοχών της Εταιρείας, που θα περιγράφει την πο-
λιτική αµοιβών, (ii) Κανονισµού Προµηθειών, καθώς και (i-
ii) Κανονισµού Διαχείρισης Κινδύνων.

- Ορίζεται ότι, οι αρχές που τίθενται στον Κανονισµό
Λειτουργίας της Εταιρείας εφαρµόζονται κατ’ αρχήν και
για τις θυγατρικές εταιρείες αυτής, προσαρµοζόµενες α-
νάλογα µε τον σκοπό και την δραστηριότητα καθεµίας
εξ’ αυτών. (άρθρο 3)

4. Ρυθµίζονται θέµατα του προσωπικού της Εταιρείας.
Ειδικότερα:
α. Προβλέπεται ότι, η εταιρεία και οι άµεσες θυγατρι-

κές της προσλαµβάνουν προσωπικό µε συµβάσεις εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου, έργου και έµµισθης εντολής.
β. Εξαιρείται το συγκεκριµένο προσωπικό από τις δια-

τάξεις του Κεφαλαίου δεύτερου του ν. 4024/2011, των
άρθρων δεύτερου και τρίτου του ν. 3845/2010, των άρ-
θρων 1 έως 11 του ν. 3833/2010 και του ν. 2190/1994 κα-
θώς και από την ΠΥΣ 33/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν
(ενιαίο µισθολόγιο, περιορισµός προσλήψεων κ.λπ.).
γ. Προβλέπεται η δυνατότητα µεταφοράς προσωπικού

µεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και
µεταξύ θυγατρικών της Εταιρείας, τηρουµένων των ό-
ρων των οικείων συµβάσεων και σύµφωνα µε τους ό-
ρους του Κανονισµού Προσωπικού και Αποδοχών.
δ. Περιγράφονται οι όροι και διαδικασίες περί αποσπά-

σεων προσωπικού (επιτρέπεται η απόσπαση στην Εται-
ρεία και στις άµεσες θυγατρικές της προσωπικού από το
Δηµόσιο, Ανεξάρτητες Αρχές ή νοµικά πρόσωπα του δη-
µόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για διάστηµα τριών
ετών, η οποία µπορεί να παρατείνεται µια φορά, για ίσο
χρονικό διάστηµα κ.λπ.). (άρθρο 4)

5.α. Προβλέπεται ότι, στους κανονισµούς που εκδίδο-
νται µε αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της Εταιρεί-
ας και των άµεσων θυγατρικών αυτής ρυθµίζονται, µετα-
ξύ άλλων, οι διαδικασίες προµηθειών και υπηρεσιών
µε αξία κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 6 του
ν. 4412/2016 (κατώτατα όρια σε συνάρτηση προς την ε-
κτιµώµενη αξία της σύµβασης).
β. Εξαιρούνται η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές

της (i) από κάθε διάταξη που εφαρµόζεται σε νοµικά
πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενι-
κής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και (ii) από την υποχρέω-
ση µεταφοράς των ταµειακών τους διαθεσίµων στο Κοι-
νό Κεφάλαιο υπό τη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλά-
δος. (άρθρο 5)

6. Η Εταιρεία δύναται να ανοίγει και να τηρεί λογαρια-
σµούς, εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος, και σε ο-
ποιοδήποτε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, τόσο για τα ίδια
διαθέσιµά της, όσο και για τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς
και διεθνείς πόρους που διαχειρίζεται καθώς και για τα
εν γένει κεφάλαια που τίθενται στη διάθεσή της προς εκ-
πλήρωση του σκοπού της. Οι εν λόγω λογαριασµοί είναι
ακατάσχετοι ως προς τους δανειστές της και δεν αποτε-
λούν µέρος της προς διανοµή εταιρικής περιουσίας, σε
περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας. (άρθρο 6)

7.α. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. µπορεί να
δραστηριοποιείται και ως χρηµατοδοτικό ίδρυµα ειδικού
σκοπού.
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β. Αναλύονται ζητήµατα χρηµατοοικονοµικής εποπτεί-
ας της Εταιρείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία
αφορά, αποκλειστικώς, ζητήµατα παροχής χρηµατοδό-
τησης, µέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων, από την Εταιρεία
µε χρήση ιδίων κεφαλαίων.

γ. Μετονοµάζεται η ανώνυµη εταιρεία «Ταµείο Ανά-
πτυξης Νέας Οικονοµίας» (Τ.Α.ΝΕ.Ο. Α.Ε.), σε «Ελληνι-
κή Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Ανώνυµη Εται-
ρεία». (άρθρα 7 και 8)

8. Τίθενται µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις.
Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:

- Εφαρµόζεται ο υφιστάµενος Κανονισµός Λειτουρ-
γίας της «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.», ως Κανονισµός Λειτουργίας
της νέας Εταιρείας. Αυτό ισχύει και ως προς τον Κανονι-
σµό Εργασίας Προσωπικού και τους λοιπούς υφιστάµε-
νους Κανονισµούς.

- Διευκρινίζεται ότι, οι επιχειρήσεις στις οποίες συµµε-
τέχει άµεσα ή έµµεσα η εν λόγω Εταιρεία για επενδυτι-
κούς σκοπούς δεν περιλαµβάνονται στη Γενική Κυβέρνη-
ση κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4270/2014 και
απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απορρέουσα από
τις διατάξεις του νόµου αυτού.

- Συνεχίζουν να καταβάλλονται σύµφωνα µε το ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο οι αποδοχές του ήδη απασχολούµε-
νου στην Εταιρεία προσωπικού κ.λπ.. (άρθρο 9)

ΜΕΡΟΣ Β΄

Με τις διατάξεις του µέρους αυτού καθορίζεται το θε-
σµικό πλαίσιο που διέπει τις Στρατηγικές Επενδύσεις.
Συγκεκριµένα: 

1. Ορίζονται η έννοια του όρου «Στρατηγικές Επενδύ-
σεις», οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται (Στρατηγι-
κές Επενδύσεις 1 και 2, Εµβληµατικές Επενδύσεις,
Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης και Αυ-
τοδίκαια εντασσόµενες Στρατηγικές Επενδύσεις) και τα
σχετικά κριτήρια που τις χαρακτηρίζουν (συνολικός προ-
ϋπολογισµός, νέες ετήσιες µονάδες εργασίας, φορείς υ-
λοποίησης κ.λπ.). (άρθρο 10)

2. Καθορίζονται οι κατηγορίες των παρεχόµενων ε-
πενδυτικών κινήτρων για την πραγµατοποίηση Στρατηγι-
κών Επενδύσεων. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέπο-
νται τα κάτωθι κίνητρα:

- Χωροθέτησης όπως: α) η κατάρτιση, από το Υπουρ-
γείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ύστερα από απόφαση
της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(Δ.Ε.Σ.Ε.), Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατη-
γικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) επί καταρχήν ενιαίων ε-
κτάσεων, µε την εξαίρεση των δηµόσιων ακινήτων που
υπάγονται στο άρθρο 10 του ν. 3986/2011, β) η αύξηση
από 0,3 που ισχύει σήµερα, σε 0,6 του ανώτατου επιτρε-
πόµενου συντελεστή δόµησης, για τις εµβληµατικές ε-
πενδύσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας, γ) η δυνατότητα
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων έως του ποσο-
στού 3% επί της συνολικής έκτασης υλοποίησης της ε-
πένδυσης, για την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Επεν-
δύσεων και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους.

- Φορολογικά όπως: α) η σταθεροποίηση του φορολο-
γικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του
ν. 4399/2016, β) η απαλλαγή από την καταβολή φόρου
εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου
κερδών, γ) η επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων
των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριµένο σχέδιο
επένδυσης.

- Ταχείας αδειοδότησης µε τη θέσπιση συγκεκριµένων
προθεσµιών, εντός των οποίων οφείλει η Διοίκηση να
προβαίνει στην έκδοση κάθε απαιτούµενης άδειας, έ-
γκρισης ή γνωµοδότησης, για την εγκατάσταση ή λει-
τουργία Στρατηγικής Επένδυσης, µε την επιφύλαξη ειδι-
κότερων διατάξεων και εφόσον πληρούνται οι νόµιµες
προϋποθέσεις από πλευράς επενδυτή.

- Ενίσχυσης δαπανών Στρατηγικών Επενδύσεων µε τη
µορφή επιχορήγησης, οι οποίες συνίστανται στην παρο-
χή χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενι-
σχυόµενων δαπανών. (άρθρα 11-14)

3. Ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης /
ένταξης στρατηγικών επενδύσεων. Συγκεκριµένα:

- Καθορίζεται η Δ.Ε.Σ.Ε. ως το αρµόδιο όργανο για το
χαρακτηρισµό µιας επενδυτικής πρότασης ως στρατηγι-
κής, την ένταξή της σε µία από τις προβλεπόµενες κατη-
γορίες και τα κίνητρα που πρόκειται να λάβει.

- Συνιστάται, µε υ.α., Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγι-
κών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.), µε αρµοδιότητες την εξέτα-
ση των στοιχείων του επενδυτικού φακέλου, τη διατύ-
πωση γνώµης προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε., σχετικά
µε τις επενδυτικές προτάσεις που πρόκειται να εισα-
χθούν ενώπιον της Δ.Ε.Σ.Ε., την αναποµπή στην «Ελλη-
νική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» επενδυτικών φακέλων που χρήζουν περαιτέρω
τεκµηρίωσης, καθώς και την εποπτεία των διαδικασιών
αδειοδότησης και υλοποίησης των εγκεκριµένων από τη
Δ.Ε.Σ.Ε. επενδύσεων. 

- Προσδιορίζεται η διαδικασία για την υποβολή και τεκ-
µηρίωση της αίτησης χαρακτηρισµού µιας επένδυσης ως
στρατηγικής, η οποία υποβάλλεται για αυτό το σκοπό
στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Ε-
µπορίου Α.Ε. (προβλέπεται, µεταξύ άλλων, καταβολή
διαχειριστικής αµοιβής στην εν λόγω Εταιρεία, για την
κάλυψη του διοικητικού κόστους της διεκπεραίωσης του
επενδυτικού φακέλου).

- Καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται:
- για την αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο Δηµό-

σιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα από ιδιώτες για
την πραγµατοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, από την
οποία εξαιρούνται τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις των νόµων 3986/2011 και 4389/2016 (ακίνητα
που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ ή στο Υπερταµείο αντίστοιχα),

- µετά την υποβολή του εισηγητικού φακέλου στη Γενι-
κή Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
(Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
για την απόφαση χαρακτηρισµού επένδυσης ως στρατη-
γικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε. καθώς και τα κριτήρια που λαµβά-
νονται υπόψη για το σκοπό αυτό. (άρθρα 15 - 19)

4.α. Χορηγούνται και εξειδικεύονται µε υ.α. οι προβλε-
πόµενες ενισχύσεις µετά την ολοκλήρωση του σταδίου
αδειοδότησης της στρατηγικής επένδυσης. 
β. Ορίζονται µε κ.υ.α. οι επιµέρους όροι και προϋποθέ-

σεις υλοποίησης των επενδύσεων, η διαδικασία διοικητι-
κού και επιτόπιου ελέγχου της υλοποίησης των επενδύ-
σεων, η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων και ενστάσε-
ων από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, οι διαδι-
κασίες ελέγχου και πιστοποίησης των επιλέξιµων δαπα-
νών και χρηµατοροών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια σχετική µε τις διαδικασίες ελέγχου, τροπο-
ποίησης και ολοκλήρωσης των στρατηγικών επενδύσε-
ων. (άρθρο 20)

5. Ορίζονται οι υποχρεώσεις του φορέα της επένδυ-
σης, τις οποίες οφείλει να τηρεί, προκειµένου να µπορεί
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να κάνει χρήση των ωφεληµάτων των προαναφερόµε-
νων ρυθµίσεων. Στις υποχρεώσεις αυτές συµπεριλαµβά-
νεται και η σύνταξη Μνηµονίου Συνεργασίας µε το Υ-
πουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, εντός εξήντα (60)
ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή του σχετικού
επενδυτικού φακέλου στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγι-
κών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.). (άρθρο 21)

6.α. Καθορίζονται η διαδικασία και τα αρµόδια όργανα,
που είναι υπεύθυνα, για την εποπτεία της υλοποίησης
των στρατηγικών επενδύσεων. 

β. Προβλέπεται ο ορισµός, από τον φορέα της επέν-
δυσης ανεξάρτητου χρηµατοοικονοµικού και τεχνικού ε-
λεγκτή από το «Μητρώο Ανεξάρτητων Ελεγκτών για την
Παρακολούθηση της Υλοποίησης των Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων», που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Στρα-
τηγικών Επενδύσεων, για την παρακολούθηση της υλο-
ποίησης κάθε εγκεκριµένης από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδυτικής
πρότασης. 

γ. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται η διαδικασία ε-
πιλογής του ανεξάρτητου Ελεγκτή, τα απαιτούµενα προ-
σόντα και οι υποχρεώσεις αυτού, εξειδικεύεται ο τρόπος
ανάθεσης των καθηκόντων του, το ύψος και ο τρόπος
καταβολής της αποζηµίωσής του από τη διαχειριστική α-
µοιβή που έχει καταβληθεί στην «Ελληνική Εταιρεία Ε-
πενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και ορίζεται
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
διάταξης αυτής. (άρθρο 22)

7.α. Προβλέπονται οι κατά περίπτωση κυρώσεις που ε-
πιβάλλονται στον φορέα της επένδυσης, σε περίπτωση
που δεν τηρηθούν οι προβλεπόµενοι όροι της επένδυσης
όπως: (i) οριστικός αποχαρακτηρισµός ως στρατηγικής
της επένδυσης, (ii) πρόστιµο ίσο µε το 0,05% και έως το
5% του συνολικού κόστους της επένδυσης, (iii) άρση
σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή, (iv) επι-
βολή µερικής ή ολικής ανάκλησης των σχετικών ενισχύ-
σεων και επιστροφή τυχόν καταβληθέντων ποσών κ.λπ.. 

β. Προβλέπεται η σύνταξη αναφορών, σε ετήσια βάση,
από τις αρµόδιες υπηρεσίες εφαρµογής των σχετικών µε
την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων διατάξεις,
για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των παρεχόµενων
κινήτρων. (άρθρα 23 - 24)

8. Ορίζεται η διαδικασία επίλυσης µέσω του θεσµού
της διαιτησίας, κάθε διαφοράς που ανακύπτει ή σχετίζε-
ται µε την ερµηνεία και την εφαρµογή του Μνηµονίου
Συνεργασίας. (άρθρο 25)

9. Τίθενται τελικές, µεταβατικές και λοιπές διατάξεις,
αναφορικά µε την εφαρµογή ρυθµίσεων του εν λόγω
Μέρους. (άρθρα 26-29)

ΜΕΡΟΣ Γ΄

1.α. Αναφέρονται αναλυτικά οι εγκαταστάσεις, στις ο-
ποίες είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ολοκληρωµέ-
νων συστηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µε-
τάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και εκροών για όλα τα εί-
δη καυσίµων και ορίζεται η έννοια της ελεύθερης εγκα-
τάστασης.

β. Προβλέπεται η έκδοση κ.υ.α., που θα ρυθµίζει, ανά
κατηγορία υπόχρεων, διαδικασίες, τεχνικές προδιαγρα-
φές, όρους και προϋποθέσεις της εγκατάστασης των συ-
στηµάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδο-
σης δεδοµένων εισροών-εκροών των φορολογικών ηλε-

κτρονικών µηχανισµών, του συστήµατος εισροών-εκρο-
ών κ.λπ., µε ειδική πρόβλεψη για τις εγκαταστάσεις των
ενόπλων δυνάµεων.

γ. Καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο ε-
φαρµογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωµέ-
να συστήµατα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετά-
δοσης δεδοµένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν
σύνδεσή τους µε φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό.
Προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης µικτών κλιµα-
κίων ελέγχου των αρµόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών, για
τον από κοινού έλεγχο των εγκαταστάσεων.

δ. Ορίζεται το εύρος των διοικητικών προστίµων για
παραβάσεις των συστηµάτων παρακολούθησης εισροών
- εκροών (κυµαίνεται από 1.000 έως 500.000 ευρώ, ανά-
λογα µε το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης παρα-
µένοντας στο ίδιο ύψος που είναι και σήµερα).
Επίσης, σε σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων ή σε

περίπτωση υποτροπής, προβλέπεται προσωρινή αφαίρε-
ση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή η προ-
σωρινή παύση λειτουργίας της, για διάστηµα από ένα
µήνα έως ένα έτος, µε ταυτόχρονη ανάρτηση σχετικής
πινακίδας σε εµφανές σηµείο της εγκατάστασης, καθώς
και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκα-
τάστασης. 
ε. Καθορίζονται οι περιπτώσεις επιβολής ποινικών κυ-

ρώσεων.
στ. Εισάγεται νέα ρύθµιση µε την υποχρέωση ογκοµέ-

τρησης όλων των διαµερισµάτων των δεξαµενών των
βυτιοφόρων µεταφοράς υγρών καυσίµων, από διαπι-
στευµένους φορείς. Η µη συµµόρφωση µε την εν λόγω
ρύθµιση επισύρει διοικητικό πρόστιµο πέντε (5.000) χι-
λιάδων ευρώ στον εκµεταλλευτή του βυτιοφόρου και α-
παγόρευση της κυκλοφορίας του βυτιοφόρου από την η-
µέρα της διάπραξης της παράβασης µέχρι τη συµµόρφω-
ση. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριών ετών, το πρό-
στιµο διπλασιάζεται και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας
του βυτιοφόρου για ένα έτος. (άρθρο 30)

2. Τίθενται µεταβατικές διατάξεις, ως προς την ισχύ
των υφιστάµενων κανονιστικών πράξεων, ως προς το
χρόνο εφαρµογής των απαιτήσεων περί ογκοµέτρησης
των δεξαµενών των βυτιοφόρων κ.λπ..          (άρθρο 31)

3. Προβλέπεται η αντικατάσταση υφιστάµενων αδειών
τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (υδραυλι-
κών, χειριστών µηχανηµάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων
καύσης κ.λπ.), µε νέες επαγγελµατικές άδειες, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα. Προβλέπεται, µεταξύ άλλων, (είτε
για αντιστοίχιση είτε για ανάκτηση / αντικατάσταση των
εν λόγω αδειών µετά το πέρας της προβλεπόµενης προ-
θεσµίας), η καταβολή παραβόλου, κατά περίπτωση, στην
αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.   (άρθρο 32)

4. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 4412/2016, αναφορικά µε σύναψη δηµοσίων συµβάσε-
ων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα:

- Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της πλέον
συµφέρουσας οικονοµικής προσφοράς, κατά τα ειδικό-
τερα οριζόµενα. 

- Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης i) ειδικής επι-
τροπής που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, για την
παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υπο-
χρεώσεων του αναδόχου και ii) επιτροπής που συγκρο-
τείται επίσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, για
την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παρο-

85



χής υπηρεσίας. 
- Προστίθεται στους φορείς κατάρτισης και πιστοποίη-

σης προσωπικού, σχετικά µε την προπαρασκευή, σύνα-
ψη και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και η Εθνική
Κεντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας του Υπουργείου Υ-
γείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.). (άρθρο 33)

5.α. Δύναται, µε απόφαση του αρµόδιου Περιφερειάρ-
χη, να ορίζεται ο Οργανισµός Απασχολήσεως Ανθρώπι-
νου Δυναµικού (ΟΑΕΔ) ως Ενδιάµεσος Φορέας Κρατι-
κών Ενισχύσεων, που αναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους
του οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµα-
τος (Ε.Π.) ή συγκεκριµένα καθήκοντα της Διαχειριστικής
Αρχής του εν λόγω Ε.Π. για την υλοποίηση των δράσεων
Κρατικών Ενισχύσεων «Προώθηση στην Απασχόληση
(Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες - ΝΕΕ & Νέες Θέσεις
Εργασίας - ΝΘΕ) για πληθυσµούς Ροµά» που χρηµατο-
δοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Η ανω-
τέρω απόφαση εκδίδεται χωρίς να απαιτείται η προηγού-
µενη σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

β. Αποσπασµένοι και µετακινηθέντες υπάλληλοι, σε
Ειδικές Υπηρεσίες και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ
ΑΕ, οι οποίοι µετατάσσονται, παραµένουν, κατά παρέκ-
κλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, αποσπασµένοι ή
παραµένουν στην υπηρεσία στην οποία έχουν µετακινη-
θεί, από την ηµεροµηνία της µετάταξής τους και µέχρι
την ηµεροµηνία λήξης της υφιστάµενης απόσπασης ή
µετακίνησής τους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. 

Οι υπάλληλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που
είχαν υπηρετήσει σε Ειδική Υπηρεσία (ΕΥ) και αποχώρη-
σαν, λόγω λήξης ή άρσης της απόσπασης ή µετακίνησής
τους ή λόγω µετάταξης, µπορούν να αποσπώνται ή να
µετακινούνται εκ νέου στις εν λόγω ειδικές υπηρεσίες
µε διάρκεια απόσπασης ή µετακίνησης µέχρι την
31.12.2023.

γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση έρ-
γων που συγχρηµατοδοτούνται από τους Χρηµατοδοτι-
κούς Μηχανισµούς του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(ΧΜ ΕΟΧ).

δ. Δύναται να:
- χρησιµοποιείται το Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιά-

µεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνι-
στικότητας και Επιχειρηµατικότητας (ΕΦΕΠΑΕ), για τις
ανάγκες αξιολόγησης προτάσεων δράσεων κρατικών ε-
νισχύσεων, που υποβάλλονται στο πλαίσιο Ε.Π. του Ε-
ΣΠΑ, εκτός των οριζόµενων περιπτώσεων. Για τον καθο-
ρισµό της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης των αξιολογη-
τών και των µελών των επιτροπών αξιολόγησης, ισχύουν
τα ειδικότερα οριζόµενα, 

- προβλέπεται η σύσταση, συγκρότηση και η λειτουρ-
γία µητρώου αξιολογητών καθώς και µητρώου επαλη-
θευτών, για την πιστοποίηση / επαλήθευση πράξεων κρα-
τικών ενισχύσεων, που χρηµατοδοτούνται από Επιχειρη-
σιακά Προγράµµατα (Ε.Π.) του ΕΣΠΑ, µε απόφαση του
αρµόδιου Υπουργού ή Γενικού/Ειδικού Γραµµατέα ή Πε-
ριφερειάρχη, στον οποίο υπάγεται η αρµόδια Ειδική Υ-
πηρεσία ή ο Ενδιάµεσος Φορέας.

ε. Με κ.υ.α προσδιορίζονται η διαδικασία δηµοσιονο-
µικής διόρθωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή πα-
ρανόµως καταβληθέντων ποσών, τα όργανα έκδοσης
των σχετικών αποφάσεων, τα κριτήρια, οι κλίµακες ε-
φαρµογής των κατ’ αποκοπή δηµοσιονοµικών διορθώσε-
ων και κάθε σχετικό θέµα για τις συγχρηµατοδοτούµε-
νες από τον ΧΜ ΕΟΧ δράσεις.

στ. Ορίζεται ότι, στην περίπτωση που εν ενεργεία υ-
πηρετούντες προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των Ει-
δικών Υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ
ΑΕ, επιλεγούν, στο πλαίσιο ενιαίας προκήρυξης θέσεων,
σε άλλη θέση προϊσταµένου από αυτή που κατέχουν, ο
χρόνος µέχρι την επανατοποθέτηση τους στη νέα θέση
λογίζεται για κάθε συνέπεια, πλην του επιδόµατος θέ-
σης ευθύνης, ως χρόνος πραγµατικής και συνεχούς υπη-
ρεσίας στην αρχική θέση που κατείχαν.

Δύναται, µε απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ, να προ-
βλέπεται αποζηµίωση ανά συνεδρίαση στα µέλη των επι-
τροπών επιλογής των προϊσταµένων της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. και του προϊσταµένου της Ειδικής
Αρχής Συντονισµού, των ΕΥ και των Μονάδων τους. Η
δαπάνη αυτή βαρύνει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

ζ. Προβλέπεται ότι, η διάταξη της παραγραφου9 του
άρθρου 27 του ν.4314/2014, αναφορικά µε την ανάληψη
της επιβάρυνσης, είτε από το εθνικό είτε από το συγχρη-
µατοδοτούµενο σκέλος του ΠΔΕ, των ποσών που καθί-
στανται καταβλητέα δυνάµει εκτελεστών δικαστικών ή
διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συµβατικών αποζηµιώ-
σεων ή ποσά δαπανών συµβούλων υποστήριξης, που α-
φορούν σε έργα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ ή
τον ΕΟΧ που είναι ή ήταν ενταγµένα στο ΠΔΕ έχει ε-
φαρµογή και για ποσά που αφορούν σε έργα παλαιότε-
ρων προγραµµατικών περιόδων. (άρθρο 34)

6.α. Επιτρέπεται και στο προσωπικό µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΜΟΔ ΑΕ, να
αποσπάται και στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης
Δηµοσίων Επενδύσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιω-
τικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης, για την υποστήριξη στο σχεδιασµό, τη διαχείρι-
ση, τη χρηµατοδότηση και την υλοποίηση έργων που
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ). Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων, έχει διάρκεια έως πέντε (5) έ-
τη, µε δυνατότητα ανανέωσης έως πέντε (5) έτη και
πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης. Η δαπάνη µισθοδοσίας του αποσπώ-
µενου προσωπικού βαρύνει τη ΜΟΔ ΑΕ.

β. Οι αποσπάσεις ή µετακινήσεις του συνόλου του
προσωπικού που υπηρετεί στις ΕΥ του ν.4314/2014 και
στην ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ, οι οποίες λήγουν πριν τις
31.12.2023, παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι την ηµε-
ροµηνία αυτή. Οµοίως, οι αποσπάσεις των υπαλλήλων
της ΜΟΔ ΑΕ, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και της Γε-
νικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργεί-
ου Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθώς και στην Εταιρεία
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ),
ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης του Δήµου Αθηναίων, οι ο-
ποίες λήγουν πριν τις 31.12.2023, παρατείνονται αυτοδι-
καίως µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. (άρθρα 35-36) 

7.α. Δύνανται οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να
συνοµολογούν επενδυτικά δάνεια µε το Ταµείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε σκο-
πό την ενεργειακή αναβάθµιση δηµοσίων κτιρίων, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα. Η εξυπηρέτηση των δανείων
και η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών
συνοµολόγησης και εξόφλησής τους γίνεται σε λογα-
ριασµό που συνιστάται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και χρηµατοδοτείται από το εθνικό ή το συγ-
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χρηµατοδοτούµενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

β. Καθορίζονται µε κ.υ.α., τα όργανα συντονισµού και
διαχείρισης του προαναφερόµενου προγράµµατος και οι
αρµοδιότητές τους, τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων
στο πρόγραµµα, ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των
δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την απο-
πληρωµή των δανείων από το ΠΔΕ κ.λπ..        (άρθρο 37)

8.α. Ορίζεται ότι, οι επιλέξιµες δαπάνες περιφερεια-
κών ενισχύσεων που αφορούν σε κατασκευή, επέκταση,
εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών
βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων καθώς και οι
κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας
στα άτοµα µε αναπηρία κ.λπ., ενισχύονται και όταν
πραγµατοποιούνται επί κατασκευών, που είχαν ήδη υπα-
χθεί σε διατάξεις περί πολεοδοµικής ανασυγκρότησης
και αντιµετώπισης της αυθαίρετης δόµησης, κατά το
χρόνο υποβολής του αιτήµατος υπαγωγής στα καθεστώ-
τα ενίσχυσης του ν. 4399/2016. Η έναρξη καταβολής των
ενισχύσεων δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί, εφόσον
στο εγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο της επένδυσης πε-
ριλαµβάνονται κατασκευές για τις οποίες δεν έχει περαι-
ωθεί η σχετική διαδικασία ρύθµισής τους.

β. Διευρύνεται το πεδίο επιβολής κυρώσεων για τις ε-
νισχυόµενες επιχειρήσεις, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπο-
βλήθηκαν στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά ή ότι
αποσιωπήθηκαν στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδη-
γούσε σε µη νόµιµη καταβολή της εγκριθείσας ενίσχυ-
σης ή και σε µη ορθή παρακολούθηση των µακροχρονίων
υποχρεώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. 

(άρθρα 38-40)
9.α. Δύνανται να λάβουν ενίσχυση µε τη µορφή επιχο-

ρήγησης για την κάλυψη µέρους των λειτουργικών δα-
πανών έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000)
ευρώ και υπό την οριζόµενη προϋπόθεση, µικροµεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανα-
πτυγµένες περιοχές, στους τοµείς της βιοµηχανίας, των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ε-
φοδιαστικής αλυσίδας και ηλεκτρονικού εµπορίου. Το δι-
καιούµενο ποσό ενίσχυσης δεν δύναται να είναι µικρότε-
ρο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

β. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνει το ΠΔΕ και δεν
δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα
(150) εκατοµµυρίων ευρώ κατ’ έτος. 

γ. Καθορίζονται µε υπουργική απόφαση, οι κατηγο-
ρίες των δικαιούχων και το είδος της δραστηριότητάς
τους, τα γενικά και αντικειµενικά κριτήρια επιλογής των
περιοχών, το ακριβές είδος, η µορφή και το ύψος της ε-
πιχορήγησης, ο φορέας διαχείρισης της δράσης, η διαδι-
κασία και ο έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης,
κ.λπ..           (άρθρο 41)

10. Ορίζεται ο τύπος του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής
Ανάπτυξης που καταρτίζεται και εγκρίνεται για την αξιο-
ποίηση ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α., που εντάσσονται
στη διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων του
ν. 3894/2010. (άρθρο 42)

11. Συνιστάται Γραφείο Κίνησης Οχηµάτων στη Διεύ-
θυνση Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήρι-
ξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Καθορί-
ζεται ο τρόπος πλήρωσης της θέσης του επικεφαλής του
Γραφείου, το ωράριο άσκησης των καθηκόντων του, για
τα οποία δεν προβλέπεται πρόσθετη αµοιβή, καθώς και
το επιτελούµενο έργο του.  (άρθρο 43) 

12.α. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής επιχορήγη-
σης, µέχρι του ποσού των δέκα εκατοµµυρίων
(10.000.000) ευρώ, από το Ελληνικό Δηµόσιο στην Τρά-
πεζα Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, για
την απόκτηση ιδιόκτητου ακινήτου για τη µόνιµη στέγα-
σή της στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ-
σαλονίκης.

β. Η διαχείριση της επιχορήγησης ανατίθεται σε Ειδι-
κό Ταµείο, ενώ για την καταβολή της καταρτίζεται, µετα-
ξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Τράπεζας, σύµβαση,
στην οποία ορίζεται το ακριβές ποσό της επιχορήγησης,
ο τρόπος καταβολής αυτής, οι ειδικότεροι όροι και προϋ-
ποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εκταµίευση
των επί µέρους ποσών, καθώς και οι συνέπειες της µη
τήρησης των συµφωνηθέντων. Το ήµισυ της επιχορήγη-
σης καταβάλλεται µε την κατάρτιση του οριστικού συµ-
βολαίου αγοράς του ακινήτου και του εργολαβικού, σε
περίπτωση ανοικοδόµησης σε άκτιστο οικόπεδο και τη
σχετική προσκόµιση του αποδεικτικού µεταγραφής και
το υπόλοιπο µε την εγκατάσταση της Τράπεζας στο ακί-
νητο. 

γ. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης, µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, επιτροπής α-
ποτελούµενης από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης ή και ιδιώτες ειδικούς εµπειρογνώ-
µονες, για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύµ-
βασης. Με την ίδια ή όµοια απόφαση µπορούν να ρυθµί-
ζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη σύνθεση, τη συ-
γκρότηση, το έργο και τις αρµοδιότητες της Επιτροπής
καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτής.       (άρθρο 44)

13. Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φό-
ρου επί ακινήτων και οι ανώνυµες εταιρείες που έχουν
την έδρα τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν ανώνυµες µετοχές, ε-
φόσον αποδεικνύεται ότι όλες οι µετοχές επί του κεφα-
λαίου τους ανήκουν απευθείας σε φυσικά πρόσωπα, τα
οποία υποχρεούνται να έχουν αριθµό φορολογικού µη-
τρώου στην Ελλάδα, από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία
και ότι η µετοχική τους σύνθεση δεν µεταβλήθηκε ένεκα
µεταβίβασης µετοχών από την έναρξη ισχύος του άρ-
θρου 15 του ν. 3091/2002 ή την υπαγωγή τους στις δια-
τάξεις αυτού.

Η απαλλαγή αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του
άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (1.1.2003). 

Τυχόν καταβληθέντα ποσά, µέχρι τη δηµοσίευση του
υπό ψήφιση νόµου, δεν επιστρέφονται.          (άρθρο 45)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, τα

ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 150 εκατ. ευρώ, κατ’ ανώτατο
όριο, για την επιχορήγηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο αναπτυγµένες πε-
ριοχές στους τοµείς της βιοµηχανίας, των ΤΠΕ, εφοδια-
στικής αλυσίδας και ηλεκτρονικού εµπορίου. (άρθρο 41)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη ποσού 10 εκατ. ευρώ, κατ’ α-
νώτατο όριο, σε περίπτωση επιχορήγησης της Τράπεζας
Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, για την
απόκτηση ιδιόκτητου ακινήτου για τη µόνιµη στέγασή
της στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης. (άρθρο 44)
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3. Ετήσια δαπάνη, από την:
- παροχή χρηµατικού ποσού, για την κάλυψη τµήµα-

τος των ενισχυόµενων δαπανών Στρατηγικών Επενδύ-
σεων (ενίσχυση για την πρόσληψη εργαζοµένων σε µει-
ονεκτική θέση και ατόµων µε αναπηρία κ.λπ.). Το ύψος
της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής δεν δύναται να εκτιµη-
θεί εξαρτώµενη από πραγµατικά περιστατικά, (άρθρο 14)

- αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων του συνι-
στώµενου Γραφείου Κίνησης Οχηµάτων.          (άρθρο 43)

4. Δαπάνη από τη:
α. συγκρότηση µικτών κλιµακίων ελέγχου των αρµό-

διων ελεγκτικών υπηρεσιών για τον από κοινού έλεγχο
των εγκαταστάσεων εισροών - εκροών και την καταβολή
αποζηµίωσης στα µέλη τους, (άρθρο 30)

β. καταβολή αποζηµίωσης:
- στους αξιολογητές προτάσεων δράσεων κρατικών ε-

νισχύσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο Ε.Π. του Ε-
ΣΠΑ, το ύψος τη οποίας εξαρτάται από πραγµατικά γε-
γονότα (αριθµό αξιολογητών κ.λπ.), (άρθρο 34)

- στα µέλη των επιτροπών της επιλογής των προϊστα-
µένων των Ε.Υ. και των Μονάδων τους, της ΚΥ της ΜΟΔ
Α.Ε. και της Εθνικής Αρχής Συντονισµού, το ύψος της ο-
ποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής απόφα-
σης, (άρθρο 34)

γ. ανάληψη της επιβάρυνσης ποσών που καθίσταται
καταβλητέα δυνάµει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητι-
κών αποφάσεων κ.λπ., τα οποία αφορούν έργα παλαιό-
τερων προγραµµατικών περιόδων, (άρθρο 34)

δ. χρηµατοδότηση του τηρούµενου στο Ταµείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων λογαριασµού µέσω του οποίου
δύνανται να συνοµολογούνται από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, δάνεια για την ενεργειακή αναβάθµιση δη-
µόσιων κτιρίων, (άρθρο 37)

ε. διεύρυνση των επιλέξιµων δαπανών περιφερειακών
ενισχύσεων επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί σε
διατάξεις περί πολεοδοµικής ανασυγκρότησης και αντι-
µετώπισης της αυθαίρετης δόµησης κατά το χρόνο υπο-
βολής του αιτήµατος υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυ-
σης του ν. 4399/2016. (άρθρο 39)

5. Ενδεχόµενη δαπάνη:
- από τον ορισµό διαιτητή εκ µέρους του Ελληνικού

Δηµοσίου, για την επίλυση τυχόν διαφοράς ως προς την
εφαρµογή του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του φο-
ρέα στρατηγικής επένδυσης και του Δηµοσίου, το ύψος
της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα, 

(άρθρο 25)
- για την κάλυψη των αναγκών σχετικά µε την επέκτα-

ση – αναβάθµιση των υπαρχόντων πληροφοριακών συ-
στηµάτων, που χρησιµοποιούνται για τη διασύνδεση των
συναρµόδιων υπηρεσιών µε τις βάσεις δεδοµένων για τα
ολοκληρωµένα συστήµατα εισροών – εκροών, 

(άρθρο 30)
- από την καταβολή αµοιβής στα µέλη της Επιτροπής

παρακολούθησης της υλοποίησης της Σύµβασης επιχο-
ρήγησης της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευ-
ξείνου Πόντου, σε περίπτωση συµµετοχής σε αυτή ιδιω-
τών ειδικών εµπειρογνωµόνων. (άρθρο 44)

6. Ετήσια απώλεια εσόδων, από:
- τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων, για την πραγµα-

τοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από τον όγκο και τον αριθµό των επενδύσεων,

(άρθρο 12)

- την απαλλαγή της καταβολής του ειδικού φόρου επί
ακινήτου και για τις ανώνυµες εταιρείες που έχουν την
έδρα τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε. και έ-
χουν ανώνυµες µετοχές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα.

(άρθρο 45)
7. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την:
- επιβολή στον φορέα της επένδυσης των προβλεπό-

µενων κυρώσεων ανά κατηγορία και είδος ενίσχυσης, σε
περίπτωση µη τήρησης των προβλεπόµενων όρων, 

(άρθρο 23)
- επιβολή διοικητικού προστίµου πέντε χιλιάδων

(5.000) ευρώ στον εκµεταλλευτή του βυτιοφόρου, σε πε-
ρίπτωση παράβασης της ρύθµισης, σχετικά µε την υπο-
χρέωση ογκοµέτρησης των διαµερισµάτων των δεξαµε-
νών του βυτιοφόρου του, (άρθρο 30)

- διεύρυνση του πεδίου επιβολής προστίµων και την α-
νάκτηση αχρεωστήτως καταβληθείσας επιχορήγησης
για τις ενισχυόµενες επιχειρήσεις, εφόσον διαπιστωθεί
ότι υποβλήθηκαν στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά
ή ότι αποσιωπήθηκαν στοιχεία, η γνώση των οποίων θα
οδηγούσε σε µη νόµιµη καταβολή της εγκριθείσας ενί-
σχυσης ή και σε µη ορθή παρακολούθηση των µακροχρό-
νιων υποχρεώσεων. (άρθρο 40)

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών των Περιφερειών (ν.π.δ.δ. – φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης)

Ενδεχόµενη δαπάνη, σε περίπτωση σύστασης µητρώ-
ου αξιολογητών και µητρώου επαληθευτών, για την πι-
στοποίηση / επαλήθευση πράξεων κρατικών ενισχύσεων
που χρηµατοδοτούνται από Ε.Π. του ΕΣΠΑ. (άρθρο 34)

ΙΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των Περιφερειών (ν.π.δ.δ.
– φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόµενη αύξηση των εσόδων τους, από την κατα-
βολή παραβόλου, σε περίπτωση αντικατάστασης υφι-
στάµενων αδειών τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριο-
τήτων µε νέες επαγγελµατικές άδειες, το ύψος της ο-
ποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί εξαρτώµενη από
πραγµατικά γεγονότα. (άρθρο 32)

ΙV. Επί των προϋπολογισµών των Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού και των επιχειρήσεών τους (ν.π.δ.δ. ε-
πιχορηγούµενα, κατά βάση, από τον Κρατικό Προϋπολο-
γισµό – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη, από την υποχρέωση δηµιουργίας και εγκατά-
στασης ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης
και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και
εκροών για όλα τα είδη καυσίµων των ενόπλων δυνάµε-
ων και των σωµάτων ασφαλείας, η οποία δε δύναται να
προσδιοριστεί. (άρθρο 30)

V. Επί του προϋπολογισµού της ανώνυµης εταιρείας
«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» (ανώνυµη εταιρεία µε
δυνατότητα οικονοµικής ενίσχυσης από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό – φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

Ετήσια δαπάνη, από την εξαίρεση του προσωπικού
της εταιρείας από κείµενες διατάξεις αναφορικά µε το
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µισθολογικό καθεστώς που θα διέπει αυτό, το καθεστώς
προσλήψεων βάσει του οποίου θα στελεχώνεται η εται-
ρεία κ.λπ..

Το ύψος της δαπάνης δεν µπορεί να εκτιµηθεί διότι ε-
ξαρτάται από την έκδοση του Κανονισµού Προσωπικού
και Αποδοχών, στον οποίο θα προσδιορισθούν τα επί µέ-
ρους ζητήµατα. (άρθρα 3 και 4)

VI. Επί του προϋπολογισµού της Ελληνικής Εταιρείας
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου (ανώνυµη εται-
ρεία, επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
– φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

1. Δαπάνη, από την καταβολή αµοιβής στον ανεξάρτη-
το χρηµατοοικονοµικό και τεχνικό ελεγκτή που θα ορι-
σθεί για την παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε εγκε-
κριµένης επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας
αυτής εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.

(άρθρο 22)
2. Αύξηση των εσόδων της, από την καταβολή διαχει-

ριστικής αµοιβής στην Εταιρεία για την κάλυψη του διοι-
κητικού κόστους της διεκπεραίωσης του επενδυτικού
φακέλου. Το ύψος της αύξησης των εσόδων εκ της αι-
τίας αυτής δεν µπορεί να προσδιορισθεί καθόσον εξαρ-
τάται από πραγµατικά γεγονότα (πλήθος επενδύσεων
και συνολικό κόστος ανά επένδυση κ.λπ.).    (άρθρο 16)

Αθήνα, 5 Απριλίου 2019

Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρµάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων» και άλλες
διατάξεις

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου
προκαλούνται, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 150 εκατ. ευρώ, κατ’ ανώτατο
όριο, για την επιχορήγηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο αναπτυγµένες πε-
ριοχές στους τοµείς της βιοµηχανίας, των ΤΠΕ, εφοδια-
στικής αλυσίδας και ηλεκτρονικού εµπορίου. (άρθρο 41)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη ποσού 10 εκατ. ευρώ, κατ’ α-
νώτατο όριο, σε περίπτωση επιχορήγησης της Τράπεζας
Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, για την
απόκτηση ιδιόκτητου ακινήτου για τη µόνιµη στέγασή
της στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης. (άρθρο 44)

3. Ετήσια δαπάνη, από την:
- παροχή χρηµατικού ποσού, για την κάλυψη τµήµα-

τος των ενισχυόµενων δαπανών Στρατηγικών Επενδύ-
σεων (ενίσχυση για την πρόσληψη εργαζοµένων σε µει-
ονεκτική θέση και ατόµων µε αναπηρία κ.λπ.). Το ύψος
της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής δεν δύναται να εκτιµη-

θεί εξαρτώµενη από πραγµατικά περιστατικά, (άρθρο 14)
- αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων του συνι-

στώµενου Γραφείου Κίνησης Οχηµάτων. (άρθρο 43)
4. Δαπάνη από τη:
α. συγκρότηση µικτών κλιµακίων ελέγχου των αρµό-

διων ελεγκτικών υπηρεσιών για τον από κοινού έλεγχο
των εγκαταστάσεων εισροών - εκροών και την καταβολή
αποζηµίωσης στα µέλη τους, (άρθρο 30)

β. καταβολή αποζηµίωσης:
- στους αξιολογητές προτάσεων δράσεων κρατικών ε-

νισχύσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο Ε.Π. του Ε-
ΣΠΑ, το ύψος τη οποίας εξαρτάται από πραγµατικά γε-
γονότα (αριθµό αξιολογητών κ.λπ.), (άρθρο 34)

- στα µέλη των επιτροπών της επιλογής των προϊστα-
µένων των Ε.Υ. και των Μονάδων τους, της ΚΥ της ΜΟΔ
Α.Ε. και της Εθνικής Αρχής Συντονισµού, το ύψος της ο-
ποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής απόφα-
σης, (άρθρο 34)

γ. ανάληψη της επιβάρυνσης ποσών που καθίσταται
καταβλητέα δυνάµει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητι-
κών αποφάσεων κ.λπ., τα οποία αφορούν έργα παλαιό-
τερων προγραµµατικών περιόδων, (άρθρο 34)

δ. χρηµατοδότηση του τηρούµενου στο Ταµείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων λογαριασµού µέσω του οποίου
δύνανται να συνοµολογούνται από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, δάνεια για την ενεργειακή αναβάθµιση δη-
µόσιων κτιρίων, (άρθρο 37)

ε. διεύρυνση των επιλέξιµων δαπανών περιφερειακών
ενισχύσεων επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί σε
διατάξεις περί πολεοδοµικής ανασυγκρότησης και αντι-
µετώπισης της αυθαίρετης δόµησης κατά το χρόνο υπο-
βολής του αιτήµατος υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυ-
σης του ν. 4399/2016. (άρθρο 39)

5. Ενδεχόµενη δαπάνη:
- από τον ορισµό διαιτητή εκ µέρους του Ελληνικού

Δηµοσίου, για την επίλυση τυχόν διαφοράς ως προς την
εφαρµογή του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του φο-
ρέα στρατηγικής επένδυσης και του Δηµοσίου, το ύψος
της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα,

(άρθρο 25)
- για την κάλυψη των αναγκών σχετικά µε την επέκτα-

ση – αναβάθµιση των υπαρχόντων πληροφοριακών συ-
στηµάτων, που χρησιµοποιούνται για τη διασύνδεση των
συναρµόδιων υπηρεσιών µε τις βάσεις δεδοµένων για τα
ολοκληρωµένα συστήµατα εισροών – εκροών, 

(άρθρο 30)
- από την καταβολή αµοιβής στα µέλη της Επιτροπής

παρακολούθησης της υλοποίησης της Σύµβασης επιχο-
ρήγησης της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Ευ-
ξείνου Πόντου, σε περίπτωση συµµετοχής σ’ αυτή ιδιω-
τών ειδικών εµπειρογνωµόνων. 

(άρθρο 44)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του κρατικού προϋπολογισµού.
6. Ετήσια απώλεια εσόδων, από:
- τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων, για την πραγµα-

τοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από τον όγκο και τον αριθµό των επενδύσεων,

(άρθρο 12)
- την απαλλαγή της καταβολής του ειδικού φόρου επί

ακινήτου και για τις ανώνυµες εταιρείες που έχουν την
έδρα τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε. και έ-
χουν ανώνυµες µετοχές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα. 

(άρθρο 45)
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Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πη-
γές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών των Περιφερειών (ν.π.δ.δ. – φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης)

Ενδεχόµενη δαπάνη, σε περίπτωση σύστασης µητρώ-
ου αξιολογητών και µητρώου επαληθευτών, για την πι-
στοποίηση / επαλήθευση πράξεων κρατικών ενισχύσεων
που χρηµατοδοτούνται από Ε.Π. του ΕΣΠΑ. (άρθρο 34)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώ-

σεις του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογι-
σµών των Περιφερειών, κατά περίπτωση.

ΙΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού και των επιχειρήσεών τους (ν.π.δ.δ. ε-
πιχορηγούµενα, κατά βάση, από τον κρατικό προϋπολο-
γισµό – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη, από την υποχρέωση δηµιουργίας και εγκατά-
στασης ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης
και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών ή/και
εκροών για όλα τα είδη καυσίµων των ενόπλων δυνάµε-
ων και των σωµάτων ασφαλείας, η οποία δε δύναται να
προσδιοριστεί. (άρθρο 30)

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώ-
σεις των προϋπολογισµών των Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού και των επιχειρήσεών τους, κατά περίπτωση.

ΙV. Επί του προϋπολογισµού της ανώνυµης εταιρείας
«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» (ανώνυµη εταιρεία µε
δυνατότητα οικονοµικής ενίσχυσης από τον κρατικό
προϋπολογισµό – φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

Ετήσια δαπάνη, από την εξαίρεση του προσωπικού
της εταιρείας από κείµενες διατάξεις αναφορικά µε το
µισθολογικό καθεστώς που θα διέπει αυτό, το καθεστώς
προσλήψεων βάσει του οποίου θα στελεχώνεται η εται-
ρεία κ.λπ.

Το ύψος της δαπάνης δεν µπορεί να εκτιµηθεί διότι ε-
ξαρτάται από την έκδοση του Κανονισµού Προσωπικού
και Αποδοχών, στον οποίο θα προσδιορισθούν τα επί µέ-
ρους ζητήµατα. (άρθρα 3 και 4)

Η εν λόγω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισµού της ανωτέρω ανώνυµης εται-
ρείας. 

V. Επί του προϋπολογισµού της Ελληνικής Εταιρείας
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου (ανώνυµη εται-
ρεία, επιχορηγούµενη από τον κρατικό προϋπολογισµό –
φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη, από την καταβολή αµοιβής στον ανεξάρτητο
χρηµατοοικονοµικό και τεχνικό ελεγκτή που θα ορισθεί
για την παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε εγκεκριµέ-
νης επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυ-
τής εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. 

(άρθρο 22)

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισµού της Ελληνικής Εταιρείας Ε-
πενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου. 

Αθήνα, 8 Απριλίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Ι. Δραγασάκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α. Χαρίτσης
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

Με το παρόν νομοσχέδιο δημιουργείται το πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και 

στόχευσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με κεντρικό πυρήνα την μετεξέλιξη της 

εταιρείας ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω της αναδιάρθρωσής της και της 

ενίσχυσης της διοικητικής της ικανότητας. Ο αναπτυξιακός αυτός φορέας, θα λειτουργεί 

σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ακολουθώντας τις βασικές αρχές της εταιρικής 

διακυβέρνησης με στόχο την αξιόπιστη, υπεύθυνη και διαφανή λειτουργία του. Θα συνιστά 

τομή για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ελληνική οικονομία συνολικά, 

καθώς, λαμβάνοντας υπόψη την Αναπτυξιακή Στρατηγική, θα αναπτύσσει, τα κατάλληλα  

εργαλεία για τη στήριξη και διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε 

χρηματοδοτικές πηγές. Ο φορέας θα αποτελεί ταυτόχρονα σημείο αναφοράς για τις 

επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τα εργαλεία χρηματοδότησης που θα διατίθενται  (One Stop Shop) 

καθώς και κόμβο πολυεπίπεδης στήριξης για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη. 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: 

 

1.ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΕΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Α.Ε. 
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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση της τελευταίας δεκαετίας επηρέασε καταλυτικά τη δανειοδοτική 

ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων, ελαχιστοποιώντας τις δυνατότητες του φθηνού 

δανεισμού για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Σε αυτό συνέβαλαν παράγοντες, όπως η μείωση των 

διαθέσιμων εισοδημάτων, της αποταμίευσης και της καταθετικής βάσης καθώς και η αύξηση 

της έκθεσης των τραπεζών σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε συνδυασμό με τη μείωση της 

αξίας του ενεργητικού των τραπεζών και τις αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις των 

εποπτικών αρχών, οι ανωτέρω παράγοντες επιβάλλουν αυστηρά κριτήρια χορήγησης 

πιστώσεων τα οποία αναστέλλουν την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, 

ιδίως στην περιφέρεια, με αρνητικά αποτελέσματα ως προς την αποκλιμάκωση της ανεργίας 

και την κοινωνική συνοχή. Η αύξηση της έκθεσης των τραπεζών σε μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια περιορίζουν τη ρευστότητα που δύνανται να προσφέρουν οι εμπορικές τράπεζες και 

το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Άλλωστε, η αδυναμία πρόσβασης των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση αποτελεί διαχρονική δομική αδυναμία του 

ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως προκύπτει από περιοδικές έρευνες της 

Ε.Κ.Τ. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, το κράτος καλείται να επιτελέσει ένα ρόλο θεσμικού επιταχυντή, για 

να καλύψει την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ευνοϊκών προϋποθέσεων χρηματοδότησης 

της πραγματικής οικονομίας. Η ίδρυση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού φορέα, όπως η 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, συνιστά μια 

τομή για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ελληνική οικονομία συνολικά. 

Σημειώνεται ότι  η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει έως 

σήμερα στη διάθεσή της ένα θεσμό με τόσο κομβικό για την αναπτυξιακή διαδικασία ρόλο. 

Το έλλειμμα αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό σε αναπτυξιακό επίπεδο, με αρνητικές συνέπειες 

ως προς τη βιωσιμότητα και τα ευρύτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. 

 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων 

 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει ως κύριο σκοπό την υποστήριξη των αναγκαίων 

μετασχηματισμών του παραγωγικού συστήματος, την τόνωση  της απασχόλησης, τη στήριξη 

της επιχειρηματικότητας και την υλοποίηση ποιοτικών, στρατηγικών και καινοτόμων έργων 

με στόχο την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προσανατολίζεται 

στη μεγιστοποίηση της δημόσιας αξίας (public value), δηλαδή της αξίας που δημιουργεί ένας 

οργανισμός για το κοινωνικό σύνολο. Η επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτούνται, θα 

λαμβάνει υπόψη, εκτός των χρηματοοικονομικών αποδόσεων, τα αναπτυξιακά οφέλη και τις 

ευρύτερες θετικές εξωτερικότητες που τα έργα αυτά θα παράγουν.  
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1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα 

και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο 

της επιρροής 

 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των 

μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των κοινωνικών 

επιχειρήσεων, θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση και υποστήριξη των αναπτυξιακών 

σχεδιασμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και των δημόσιων φορέων που θα 

αναπτύσσουν σχετικές με τους σκοπούς της τράπεζας αναπτυξιακές δράσεις. 

Θα συντονίζει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα λειτουργεί συμπληρωματικά με 

τις εμπορικές τράπεζες, θα μεταφέρει και θα εφαρμόζει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και 

θα εξασφαλίζει πρόσθετη χρηματοδότηση για μεγάλα επενδυτικά σχέδια και επιχειρήσεις. 

 

2. Καταλληλότητα 

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή 

παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα 

προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

 

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει έως σήμερα στη 

διάθεσή της ένα θεσμό με τόσο κομβικό ρόλο για την αναπτυξιακή διαδικασία.  

 

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.  

 

Η σημασία των αναπτυξιακών τραπεζών τονίζεται μεταξύ άλλων στην από 22.7.2015 COM 

(2015) 361 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

για τη στήριξη του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και σύμφωνα με την οποία οι 

αναπτυξιακές τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, λειτουργώντας ως καταλύτες της 

μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. 

Σημειώνεται ότι το 2016 υπήρχαν περίπου 520 εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες παγκοσμίως 

μεταξύ των οποίων 49 στην Ευρώπη. Παγκοσμίως υπάρχουν μεγάλες πολυμερείς 

αναπτυξιακές τράπεζες όπως η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών (AIIB) κι η Νέα 

Τράπεζα Ανάπτυξης των BRICS αλλά κι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες όπως η Bpifrance 

(Γαλλία), η Nafinsa (Μεξικό), η CDC (Κίνα), η KfW (Γερμανία), η Nordic Investment Bank 

και η BNDES (Βραζιλία) μεταξύ άλλων.   

Ειδικότερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Bpifrance αποτελεί την αναπτυξιακή τράπεζα της 

Γαλλίας με σαφή προσανατολισμό και εξειδίκευση στη χρηματοδοτική στήριξη των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ενώ η KfW που ιδρύθηκε στη Γερμανία μετά το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο ειδικεύεται στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και ιδιωτικών επενδύσεων, 

με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 
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2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να 

εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και 

περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την 

εφαρμογή της 

 

1.Για να δραστηριοποιηθεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα κατ’ επάγγελμα ως 

χρηματοδοτικό ίδρυμα ειδικού σκοπού με χρήση ιδίων κεφαλαίων, κατά τα ανωτέρω, πρέπει, 

κατά την παράγραφο 2, να ανακοινώσει την πρόθεσή της στην Τράπεζα της Ελλάδος 

τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της να δύναται να 

θέτει κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σχετικoύς με την παροχή 

χρηματοδότησης μέσω πιστώσεων ή εγγυήσεων με χρήση ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. 

Περιορισμός τίθεται ως προς το ύψος του συντελεστή φερεγγυότητας, που δεν μπορεί να 

ορίζεται άνω του 12%. 

2. Η απόσπαση στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και στις άμεσες θυγατρικές της 

προσωπικού από το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα 

διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί 

κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α' 224), ύστερα από αίτηση του δημοσίου υπαλλήλου χωρίς 

να απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται. 

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση 

 

Τις πολύ μικρές, τις μικρές, και τις μεσαίες επιχειρήσεις, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τους 

συνεταιρισμούς και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

3.2 Αναφέρατε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της αγοράς 

 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το τραπεζικό 

σύστημα και τους ιδιωτικούς φορείς, ιδίως ενόψει και της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων. Δεν θα αποτελεί, δηλαδή, πιστωτικό ίδρυμα 

ανταγωνιστικό των υφισταμένων πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά τηρουμένων των κανόνων 

ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα 

ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την παροχή κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία. 

Καλείται, δηλαδή, να ενισχύσει τους θεσμούς της αγοράς, καλύπτοντας αδυναμίες του 

υφιστάμενου χρηματοδοτικού συστήματος ή καταστάσεις στην εθνική οικονομία που δεν 

ευνοούν την πραγματοποίηση επενδύσεων. 

Παράλληλα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δύναται να συμβάλλει ουσιαστικά στην 

ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές μέσω της αύξησης του αριθμού επιχειρήσεων. Αυτό 

θα επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της Τράπεζας και, συγκεκριμένα της 

πολυδιάστατης στήριξης (χρηματοδοτικής και συμβουλευτικής) που θα παρέχει σε νεοφυείς, 

εξαγωγικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.  
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3.3. Αναφέρατε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων  

 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει ως κύριο σκοπό την στήριξη των αναγκαίων 

μετασχηματισμών του παραγωγικού συστήματος με στόχο  την προώθηση μιας  δίκαιης, 

βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τόσο με το χρηματοδοτικό όσο και με συμβουλευτικό της 

ρόλο δύναται θα συμβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στις 

προτεραιότητες της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων 

χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας 

σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Η Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να μετεξελιχθεί σε ένα ουσιαστικό εργαλείο για την άσκηση 

αναπτυξιακής πολιτικής με δυνατότητα χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και 

των αναπτυσσόμενων νεοφυών, εξαγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας και ειδικότερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ειδικά για τις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αναπτύξει συμβουλευτική 

δράση σε θέματα που άπτονται της διοικητικής οργάνωσης, της ανάπτυξης επιχειρηματικού 

σχεδίου, της κάλυψης αναγκών χρηματοδότησης, της διαχείρισης δικτύου διανομής και 

ανθρώπινου δυναμικού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η προώθηση της συνεργασίας 

μεταξύ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προς οικοδόμηση οικονομιών κλίμακας 

συγκαταλέγεται επίσης στο εύρος των υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα παρέχει η 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στο πλαίσιο της συμβουλευτικής της δράσης. Ιδιαίτερα για 

τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στόχος είναι η άρση του αποκλεισμού που υφίστανται από το 

τραπεζικό σύστημα σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και τη σταδιακή 

επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου λειτουργίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα, 

η βιωσιμότητα και η αυτονομία τους.  

  

3.4. Προσδιορίστε τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική οικονομία  

   

Ο εν λόγω αναπτυξιακός φορέας ενδεικτικά δύναται να συμβάλλει: 1) στην κάλυψη του 

χρηματοδοτικού κενού που προκύπτει από την αδυναμία του ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος να χρηματοδοτήσει επαρκώς την πραγματική οικονομία, 2) στην ενίσχυση της 

υγιούς, καινοτόμου κι εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, 3) στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 4) στην ενίσχυση της απασχόλησης, 5) στη βέλτιστη 

αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών κι άλλα κονδυλίων για αναπτυξιακούς σκοπούς, 6) στην 

κάλυψη του κενού χρηματοδότησης υποδομών, 7) στην χρηματοδότηση και υποστήριξη των 

αναπτυξιακών σχεδιασμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, 8) στην ανάπτυξη ενός Νέου 

Παραγωγικού Μοντέλου σε συμφωνία με τις προτεραιότητες της Εθνικής Αναπτυξιακής 

Στρατηγικής. Όλα τα παραπάνω έχουν ως άμεσες συνέπειες την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας 

και τη συμβολή στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την αποτελεσματικότερη λειτουργία 

του ανταγωνισμού στην αγορά, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών καθώς και την 

προώθηση μιας πιο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.   
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4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

4.1. Περιγράψτε τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τον πολίτη από την 

προτεινόμενη ρύθμιση  

 

Η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με στόχο την κάλυψη κοινωνικών 

και αναπτυξιακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από την προτεινόμενη 

ρύθμιση δύναται να επιτευχτεί μέσω: 1) της στήριξης βιώσιμων επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών, 2) της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με άμεση συνέπεια την αύξηση 

των εισοδημάτων των πολιτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, 3) της 

προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και της αντιμετώπισης του brain drain, 4) της 

κάλυψης του κενού χρηματοδότησης για μεσομακροπρόθεσμα ποιοτικά, στρατηγικά και 

καινοτόμα έργα με μεγάλα οφέλη για την κοινωνία. 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

 

Διεθνώς, οι περισσότερες αναπτυξιακές τράπεζες παίζουν κομβικό ρολό στη 

χρηματοδότηση επενδύσεων και κλάδων που συμβάλλουν στην μετάβαση προς ένα 

περιβαλλοντικά βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, δημιουργώντας ταυτόχρονα θέσεις 

εργασίας και στηρίζοντας την καινοτομία. Στα πρότυπα αναπτυξιακών τραπεζών που 

θέτουν ως στρατηγικούς στόχους τη χρηματοδότηση δράσεων κατά της κλιματικής 

αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα του φυσικού 

κεφαλαίου, όπως η Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα (KfW) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δύναται να συμβάλλει ουσιαστικά στη 

χρηματοδότηση ζωτικών περιβαλλοντικών δράσεων με στόχο την απανθρακοποίηση, 

την μείωση του υλικού αποτυπώματος της ελληνικής οικονομίας, και την αύξηση 

πρακτικών κυκλικής οικονομίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. 

Παράλληλα, δύναται να επιβάλλει σαφή κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

βιωσιμότητας για επενδύσεις σε υποδομές προχωρώντας σε μια ολιστική αξιολόγηση. Η 

αλλαγή που συντελείται διεθνώς και από την οποία η Ελλάδα δύναται να αντλήσει 

καλές πρακτικές και σχετική τεχνογνωσία έχει στόχο την περαιτέρω ανακατεύθυνση 

των χρηματοοικονομικών ροών προς περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες και 

βιώσιμα επενδυτικά προϊόντα.   

 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση  

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της 

Δημόσιας Διοίκησης 

 

Μια Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δύναται να 

συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης 

μέσω: 1) πολιτικών ισχυρής διαφάνειας των δραστηριοτήτων της και ισχυρών συστημάτων 
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λογοδοσίας, 2) πολιτικών καλής διακυβέρνησης προς αποφυγή φαινομένων διαφθοράς και 

επιρροής ειδικών συμφερόντων, 3) υψηλών πρότυπών εταιρικής διακυβέρνησης, 4) 

κατάλληλης ρύθμισης και εποπτείας, 5) αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που 

θα της επιτρέπει τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τον μετριασμό των κινδύνων που 

ανακύπτουν.   

 
 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως 

εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση 

Η νομοθετική πρωτοβουλία της αναβάθμισης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και 

Ανάπτυξης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων του 

άρθρου 106 του Συντάγματος με βάση το οποίο το Κράτος εξασφαλίζει την οικονομική 

ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. 

 

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών  

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

 

 Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη 

ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την 

προτεινόμενη 

 

Η προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιεί και καταργεί διατάξεις του ν.3912/2011. Επίσης 

τροποποιεί διατάξεις του ν. 2843/2000. 

 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

 Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη 

που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση 

 

Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση από 27/2/2019 έως και 

8/03/2019  και κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτήν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

97



98



99



100



101



102



103



104



105



ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 
ΜΕΡΟΣ Γ 

 
ΑΡΘΡΑ 30-31 
1. Αναγκαιότητα: 
 
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις διατάξεων που αφορούν στις παρ. 7 έως 11 του άρθρου 31 του 

ν. 3784/2009, σχετικά με την υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων εισροών εκροών σε όλη την 

εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων και όχι μόνο των υγρών καυσίμων, κρίνονται αναγκαίες, με 

πρωταρχικό σκοπό την κωδικοποίηση και συμπλήρωση των ρυθμίσεων, δεδομένου ότι οι 

διατάξεις για τα συστήματα εισροών-εκροών θεσπίστηκαν σταδιακά και αποσπασματικά και δεν 

επετράπη η ενιαία ρύθμιση όλων των θεμάτων που άπτονται των εν λόγω συστημάτων, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά και ασάφειες στην ισχύουσα νομοθεσία, που δημιουργούν 

προβλήματα και σύγχυση, τόσο στους διοικουμένους που καλούνται να εφαρμόσουν τη σχετική 

νομοθεσία, όσο και στις αρχές/υπηρεσίες που καλούνται να ελέγξουν την εφαρμογή της. 

Ειδικότερα, προβλήματα εντοπίζονται ως προς το πεδίο εφαρμογής, τον καθορισμό και την 

επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, τις ελεγκτικές υπηρεσίες και την έκταση του 

διενεργούμενου ελέγχου, καθώς και την πρόβλεψη για την προστασία των διοικουμένων. 

   
 
2. Καταλληλότητα:  
 
Οι προωθούμενες λύσεις είναι οι πλέον κατάλληλες νομικά καθόσον αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά επιμέρους ζητήματα που έχουν ανακύψει από ελλείψεις ή παρερμηνείες στις 
υφιστάμενες διατάξεις. 
 
 
3. Συνέπειες στη Οικονομία: 
 
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις θα επηρεάσουν άμεσα και θετικά την οικονομία της χώρας αλλά 
και το περιβάλλον, καθόσον οι προαναφερθείσες ελλείψεις και νομοτεχνικές ατέλειες 
δυσχεραίνουν ως σήμερα την εφαρμογή των διατάξεων περί των συστημάτων εισροών εκροών. 
Συνεπώς, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιδράσουν θετικά στην τόνωση της 
επιχειρηματικότητας, τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και την εποπτεία της 
αγοράς στο χώρο των υγρών καυσίμων. 
 
 
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες: 
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Οι συνέπειες αναμένονται θετικές, τόσο στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

των υγρών καυσίμων, όσο και στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που είναι οι τελικοί 

αποδέκτες των καυσίμων, καθώς αποτελούν βελτιώσεις και συμπλήρωση ελλείψεων ενός 

νομοθετικού πλαισίου, που στόχο έχει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των καυσίμων. 

Δημιουργείται δε αίσθημα εμπιστοσύνης, καθώς η πολιτεία μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την 

προστασία φορολογικών και δασμολογικών εσόδων. 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον: 
 
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν σχετίζονται με επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον.  
 
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και στην απονομή της Δικαιοσύνης: 
 
Οι διατάξεις των ως άνω άρθρων έχουν θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία και στην 
αποδοτικότητα της Δημόσιας Διοίκησης. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν έχουν ως συνέπειες 
άμεσες ή έμμεσες στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης.   
 
7. Νομιμότητα: 
 
Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν εισάγονται νέες ρυθμίσεις που να αφορούν στις σχετικές 
διαδικασίες. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα επιπτώσεων επί της νομιμότητας των διαδικασιών 
του υφιστάμενου σχετικού πλαισίου. 
 
 
8. Αρμοδιότητα: 
 
Για τις ρυθμίσεις των παραγράφων που αφορούν τα συστήματα παρακολούθησης εισροών 

εκροών καυσίμων αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή τους είναι οι υπηρεσίες του Υπ. 

Οικονομικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, των Υπουργείων Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδομών και 

Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης και 

Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. 

 
9. Τήρηση Νομοθετικών Κανόνων: 
 
9.1 Κατά τη σύνταξη της προτεινόμενης ρύθμισης εφαρμόστηκαν όλοι οι νομοτεχνικοί κανόνες 
που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής 
(ΚΕ.Ν.Ε).   
 
 
10. Διαφάνεια και Διαβούλευση 

Η διαβούλευση για τις παραπάνω διατάξεις διενεργήθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας της υπ’ αριθμ. 

Δ.ΟΡΓ.Β 1076560 ΕΞ 17-5-2016 ΑΥΟ ( ΑΔΑ: 7Ω1ΓΗ -73Ο) Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που 

συστήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, με μέλη από όλα τα συναρμόδια υπουργεία που 

σχετίζονται με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της νοθείας στα καύσιμα, με στόχο την 

ολοκλήρωση των δράσεων (νομοθετικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων). 
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Για την κατάρτιση του τελικού Σχεδίου των διατάξεων έχουν εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη τους οι 

συναρμόδιες υπηρεσίες που συμμετείχαν στην ως άνω ΟΔΕ. 

 

ΑΡΘΡΑ 32-33 

 

 Γενική Αξιολόγηση 

1. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία 
«άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου. 

 

Αναφορικά με το άρθρο 32, όσον αφορά τις παλαιές άδειες τεχνικών επαγγελμάτων, των οποίων 

δεν είχε λήξει η ημερομηνία θεώρησης προβλέφθηκε η δυνατότητα αντικατάστασης τους εντός 

ορισμένης προθεσμίας που παρήλθε στις 31.12.2018. Ωστόσο, η ως άνω καταληκτική προθεσμία 

κάλυψε και τις περιπτώσεις παλαιών αδειών, των οποίων είχε παρέλθει η ημερομηνία θεώρησης, 

για τις οποίες ουδέποτε είχε τεθεί. 

Με το άρθρο 33τροποποιούνται διατάξεις του ν.4412/16, με στόχο την αποσαφήνιση ζητημάτων 
τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά τον τρόπο 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, σύνταξης των οικονομικών προσφορών, την παράταση 
ισχύος των προσφορών, την κοινοποίηση των Πρακτικών Αξιολόγησης, ενώ παρέχεται 
μεγαλύτερη ευελιξία στη συγκρότηση των επιτροπών. Επίσης, προστίθεται η ΕΚΑΠΥ στους φορείς 
που είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση των υπαλλήλων.  

 

2. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» 
είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα. 

 

Ως προς το άρθρο 32, οι διατάξεις κρίνονται αναγκαίες και κατάλληλες, εξαιτίας αφενός της 
ύπαρξης ενδιαφερομένων που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αντικατάστασης των 
παλαιών αδειών με τις νέες άδειες, καθώς δεν υφίστατο ουδέποτε προθεσμία για τις 
περιπτώσεις παλαιών αδειών, των οποίων είχε παρέλθει η ημερομηνία θεώρησης και αφετέρου 
για λόγους λειτουργικότητας, δεδομένου ότι στο νέο νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπεται 
διαδικασία για τις περιπτώσεις αδειών παλαιότερου θεσμικού πλαισίου αόριστης ισχύος που δεν 
έχουν αντιστοιχηθεί. 

Ως προς το άρθρο 33 κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/16, καθώς 
αποσαφηνίζονται ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης, ιδίως ως προς τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των προσφορών, ενώ παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στη συγκρότηση Επιτροπών 
στο στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων. Επίσης, με την προσθήκη της ΕΚΑΠΥ στους φορείς που 
είναι επιφορτισμένοι με την κατάρτιση των υπαλλήλων διευκολύνεται το έργο της 
επαγγελματοποίησης των υπαλλήλων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

 

 

3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης 
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους 
πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 
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Το άρθρο 32, με την ένταξη και των παλαιών αδειών στο νέο πλαίσιο, θα επηρεάσει θετικά την 
οικονομία και τους πολίτες ως προς το δικαίωμα δραστηριοποίησης τους, το οποίο έχει εκλείψει 
λόγω της παρέλευσης της προθεσμίας.  

Ως προς το άρθρο 33 αναμένονται θετικές συνέπειες όσον αφορά τον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, αφού αποσαφηνίζονται ζητήματα που αφορούν το στάδιο ανάθεσης και 
διευκολύνονται οι διαδικασίες στο στάδιο εκτέλεσης. 

 

 

4. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 
«άλλης διάταξης».  

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, διά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, διά της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή, Υπουργείο Υγείας, το σύνολο των αναθετουσών αρχών 

 

ΑΡΘΡΑ 34-45 

Α. Τροποποιήσεις των ν. 4314/2014 (Α΄265) και 3614/2007 (Α΄ 267)  
Β. Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων 

Γ. Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

  
 

1. Αναγκαιότητα - Συνέπειες στην Οικονομία 

Α. Οι προτεινόμενες νομοθετικές διατάξεις στοχεύουν σε βελτιώσεις που κρίνονται 

απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και την επιτάχυσνση της 

υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ. 

Ειδικότερα, επισπεύδεται η υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων για πληθυσμούς 

Ρομά με την δυνατότητα ορισμού του ΟΑΕΔ ως ενδιάμεσου φορέα χωρίς να απαιτείται η 

κατ’ επανάληψη χορήγηση σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για κάθε περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, παρέχεται η 

δυνατότητα ενίσχυσης της στελέχωσης του μητρώου επαληθευτών και ελεγκτών για τις 

δράσεις του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, προβλέπεται η αναλογική 

εφαρμογή για τα προγράμματα του ΕΟΧ διατάξεων που ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία 

για το ΕΣΠΑ, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του μητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ και 

ήδη εκδοθείσας σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης για την σχετική αποζημίωση και 

από άλλους φορείς διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων, καθώς και η δυνατότητα 

σύστασης νέου μητρώου και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων 
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στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και στην ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ καθώς και με τις 

αποσπάσεις προσωπικού στις ως άνω υπηρεσίες και σε άλλες υπηρεσίες που 

εμπλέκονται στο σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων. 

Όλες οι ως άνω διατάξεις αναμένεται ότι θα επιδράσουν θετικά στην οικονομία, μέσω 

της επιτάχυνσης της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων 

από εθνικούς πόρους δημοσίων επενδύσεων, της ανάκτησης των τυχόν αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών από τους υπαιτίους και της διασφάλισης της στελέχωσης των 

εμπλεκόμενων φορέων με εξειδικευμένο προσωπικό. 

Β. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σε φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης να δανειοδοτηθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την 

ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων τους με κάλυψη από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων του κόστους αποπληρωμής των δανείων, με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διάταξη και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθησόμενη κοινή υπουργική απόφαση. Η διάταξη αναμένεται να έχει θετική 

επίπτωση στην Οικονομία, αφού θα διευκολύνει την εκκίνηση των σχετικών έργων, αλλά 

και μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιτευχθεί μετά την ολοκλήρωση αυτών.   

Γ. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 και της παραγράφου 2 
του άρθρου 39 είναι αναγκαίες προκειμένου να αφενός να μην αποκλείονται από την 
ολοκλήρωσή τους επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί όχι μόνο στις διατάξεις των 
νόμων 3299/2004 και 3908/2011 και περιλαμβάνουν κατασκευές που έχουν υπαχθεί στη 
διαδικασία τακτοποίησης των νόμων 1337/1983 και 4178/2013 αλλά και του πρόσφατου 
ν. 4495/2017, χωρίς πάντως να ενισχύονται οι σχετικές δαπάνες, και αφετέρου να 
ευθυγραμμιστούν σχετικά και οι προβλέψεις που αφορούν επενδυτικά σχέδια που 
υπάγονται στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, με την καταβολή της σχετικής 
δικαιούμενης ενίσχυσης εν προκειμένω να συναρτάται με την περαίωση της διαδικασίας 
ρύθμισης. 
Η ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 38 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να 
ορίζονται με τρόπο ενιαίο και με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλονται για όλους 
τους ελέγχους των επενδύσεων (τακτικός, έκτακτος, επιτόπιος, διοικητικός) που 
υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, ώστε να διευκολύνονται οι 
επενδυτές αλλά και δύναται το συναφές θεσμικό πλαίσιο να προσαρμόζεται ταχύτερα 
στις τυχόν προκύπτουσες ανάγκες τροποποίησης. Με τη ρύθμιση της παραγράφου 3  
προσδιορίζεται επιπλέον ότι η ως άνω Απόφαση θα έχει εφαρμογή και για τους ελέγχους 
των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 και 3908/2011, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η ενιαία αντιμετώπιση των δικαιολογητικών ελέγχου και για τους τρεις 
νόμους και να επιτευχθεί η ταχεία και αποτελεσματική ανάπτυξη του πληροφοριακού 
συστήματος στο οποίο υποβάλλονται τα αιτήματα ελέγχου. 
Η ρύθμιση της παραγράφου 3 του άρθρου 38 απαιτείται ώστε να απαλειφθούν τα 
δικαιολογητικά ελέγχου, ολοκλήρωσης και παρακολούθησης της τήρησης μακροχρόνιων 
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υποχρεώσεων ως υποχρεωτικώς καθοριζόμενα στις αποφάσεις προκήρυξης καθεστώτων 
του ν. 4399/2016, καθώς ορίζονται με ειδικότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του ίδιου νόμου. 
Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 39 είναι απαραίτητη προκειμένου να 
προσδιοριστεί ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υπαχθεί στο νόμο 2601/1998 στο πλαίσιο του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής 
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) είναι αντίστοιχη με αυτήν που έχει δοθεί για 
τα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004, έτσι ώστε να διενεργηθούν οι αναγκαίες 
ιδίως διοικητικού χαρακτήρα πράξεις που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι 
τελευταίες εκκρεμότητες επιχειρήσεων που υπήχθησαν στο εν λόγω Πρόγραμμα. 
Η ρύθμιση των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να 
αποσαφηνιστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί μια 
παράβαση των όρων της απόφασης υπαγωγής και κάθε συνακόλουθης διοικητικής 
πράξης για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 αλλά και στον ν. 
3908/2011, προς ενιαία αντιμετώπιση, και να επιβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις. Η 
ρύθμιση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου αποσκοπεί στην πιο αποτελεσματική και 
ορθολογική εφαρμογή της υφιστάμενης διάταξης που αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης 
των περιπτώσεων που διαπιστώνεται υποβολή ή αποσιώπηση ψευδών ή 
παραπλανητικών στοιχείων. 
Η ρύθμιση του άρθρου 41 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ενισχυθούν με τη μορφή 
επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, με τη διαδικασία κρατικών 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας. Οι περιοχές αυτές 
προσδιορίζονται με βάση συγκεκριμένα σύνθετα κριτήρια που συνδυάζουν δείκτες όπως 
το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), η κατά κεφαλήν Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), το μέσο ποσοστό ανεργίας, τα επίπεδα εκπαίδευσης ή το 
ποσοστό γήρανσης του πληθυσμού. 
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 42 είναι αναγκαία προκειμένου να ρυθμιστούν 
ζητήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 
3894/2010 (ΦΕΚ Α’204), καθώς με τη διάταξη αυτή διευκρινίζεται ότι ενώ για τα ακίνητα 
που έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας 
(ΤΑΙΠΕΔ), καταρτίζονται και εγκρίνονται ΕΣΧΑΔΑ κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α΄ 
152), για την αξιοποίηση ακινήτων ιδιοκτησίας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που δεν έχουν 
περιέλθει στην αρμοδιότητα του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας και 
εντάσσονται στις Στρατηγικές Επενδύσεις, μπορούν να εγκρίνονται και να καταρτίζονται 
ΕΣΧΑΣΕ κατά τις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α’ 204). 
Η τροποποίηση του άρθρου 14 του π.δ. 147/2017 με το άρθρο 43, γίνεται λόγω της 
σύστασης Γραφείου Κίνησης Οχημάτων, το οποίο τίθεται υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης 
Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στο Γραφείο Κίνησης Οχημάτων,  
επικεφαλής τίθεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, υπάλληλος, χωρίς 
να δικαιούται επιπλέον αμοιβή, και ασκεί τα καθήκοντά του εντός του ωραρίου 
εργασίας. Η πρόβλεψη Γραφείου Κίνησης Οχημάτων γίνεται για την καλύτερη οργάνωση 
και ασφάλεια του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων του Υπουργείου, την οργανωμένη 
διευθέτηση των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε αυτά και τον γενικότερο κεντρικό 
έλεγχό τους.   
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Η ρύθμιση του άρθρου 44 είναι αναγκαία, προκειμένου να εκπληρωθεί η υποχρέωση της 
Ελληνικής Δημοκρατίας να συνδράμει την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου 
Πόντου στην απόκτηση καταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμφωνίας Έδρας, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2707/1999 (Α΄ 78). 
Η διάταξη του άρθρου 45 ακολουθώντας την θέση της θεωρίας και της νομολογίας, 
επιδιώκει να αμβλύνει τα δυσμενή αποτελέσματα που προκλήθηκαν με την εφαρμογή 
του νόμου του ειδικού φόρου ακινήτων επί εταιρειών που είχαν γνωστούς μετόχους στο 
ΓΕΜΗ . 

 

2. Καταλληλότητα 

Οι ανωτέρω ανάγκες αντιμετωπίζονται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο με τις σχετικές 

νομοθετικές διατάξεις. 

Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι άμεσης εφαρμογής και δεν απαιτείται η έκδοση 
δευτερογενούς δικαίου, με την εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 
38, της παραγράφου 3 του άρθρου 39, καθώς και του άρθρου 8, για τις οποίες απαιτείται 
έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων. 
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 43, η συγκέντρωση της ευθύνης και η καθιέρωση συγκεκριμένων 
υποχρεώσεων και κανόνων ως προς τον έλεγχο του στόλου οχημάτων του Υπουργείο 
είναι μέσα κατάλληλα και αναγκαία για την επίτευξη του στόχου. 
Το προτεινόμενο άρθρο 44 είναι επίσης κατάλληλο στην επίτευξη του προεκτεθέντος 
στόχου, δεδομένου ότι καθιστά δυνατή τη συνεισφορά του Δημοσίου, με τη μορφή 
επιχορήγησης, στο τίμημα αγοράς ιδιόκτητου ακινήτου της Τράπεζας. 
Με τη προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 45 γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί ένα χρόνιο 
ζήτημα που έχει ταλαιπωρήσει τη δημόσια διοίκηση και τα δικαστήρια   

 

3. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

Η αποτελεσματικότερη διαχείριση και η επιτάχυνση της εκτέλεσης των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες στην κοινωνία και 

στους πολίτες δια της χρήσης αυτών.  

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 38 έως 45: 
α) ευθυγραμμίζονται οι παλαιότεροι επενδυτικοί νόμοι 3299/2004 και 3908/2011 καθώς 
και ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία 
β) εξορθολογίζεται ο ορισμός των αναγκαίων δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα 
αιτήματα ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους 
επενδυτικούς νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016 
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γ) διευκολύνεται η οριστική αντιμετώπιση χρονιζουσών επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υπαχθεί στο νόμο 2601/1998 στο πλαίσιο του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής 
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) 
δ) εξορθολογίζεται το θεσμικό πλαίσιο διαπίστωσης παραβάσεων αλλά και 
αντιμετώπισης περιπτώσεων υποβολής ή αποσιώπησης ψευδών ή παραπλανητικών 
στοιχείων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 
3908/2011 
ε) θεσπίζεται διαδικασία στοχευμένης ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας 
στ) παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης 
Στρατηγικών Επενδύσεων και επί ακινήτων που ανήκουν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που 
δεν έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας 
στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί στρατηγικών επενδύσεων, προς το σκοπό της βέλτιστης 
αξιοποίησης της περιουσίας τους και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων με 
σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες. 
ζ) Διευκολύνεται η επίτευξη του σκοπών της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του 
Ευξείνου Πόντου, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συμφωνίας για την ίδρυσή της, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2380/1996 (Α΄ 38) είναι: «η αποτελεσματική 
συμβολή στη διαδικασία μετάβασης των κρατών μελών προς την οικονομική ευημερία 
των λαών της περιοχής, η χρηματοδότηση και προώθηση περιφερειακών προγραμμάτων 
και η παροχή άλλων τραπεζικών υπηρεσιών σε προγράμματα του δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα των κρατών μελών και σε εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ των κρατών μελών». 
η)Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 45 διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής για 
τις ανώνυμες εταιρείες ώστε να μπορέσουν οι εταιρείες αυτές να αναπτύξουν εμπορικά 
τις δραστηριότητες τους σε ένα ασφαλές νομικά περιβάλλον.   

 

4. Συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον 

Με τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων 

κτιρίων αναμένονται ιδιαιτέρως ευνοϊκές για το φυσικό περιβάλλον συνέπειες μέσω της 

μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, της συμβολής στην επίτευξη του εθνικού 

ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 4342/2015 

(Α’ 143), με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (όπως 

τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της Οδηγίας 2013/12/ΕΕ, και το άρθρο 24 παρ. 1 της 

Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) και της ικανοποίησης του στόχου της ετήσιας ενεργειακής 

ανακαίνισης του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης. 

 

5. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και στην απονομή Δικαιοσύνης 

113



Οι διατάξεις που αφορούν το σύστημα διοίκησης του ν. 4314/2014 και ειδικότερα οι 
σχετικές με τις αποσπάσεις και μετακινήσεις προσωπικού αναμένεται να μειώσουν το 
σχετικό διοικητικό φόρτο.  Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ενισχύεται η ασφάλεια 
δικαίου, βελτιώνεται η νομοτεχνική διατύπωση και διασαφηνίζονται κρίσιμες έννοιες σε 
μια σειρά από διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.  

 

6. Αρμοδιότητα 

Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης,  , Οικονομικών,  

7. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων 

Κατά τη σύνταξη των διατάξεων τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.   

 

8. Προηγούμενες Ρυθμίσεις 

9.  Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

Έλαβε χώρα συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, καθώς και της ΜΟΔ ΑΕ και όλων των συναρμόδιων κατά περίπτωση 

υπουργείων.  Ειδικότερα, η διάταξη για τη χρηματοδότηση έργων για την ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων συντάχθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την ΚΤΥΠ ΑΕ.  Η τελική διατύπωση προέκυψε ύστερα 

από παρατηρήσεις τόσο των συναρμόδιων υπηρεσιών, όσο και των εφαρμοστών 

δικαίου, καθώς και των φορέων της αγοράς. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 
που αφορά στην 

 
«Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων» 

 

 
 

1 Εισαγωγή - Μεθοδολογία 
Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Προσέλκυση 
Στρατηγικών Επενδύσεων» πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω του Δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων 
www.opengov.gr/ypoian κατά το χρονικό διάστημα από 5-12-2018 έως 28-12-2018. 

Τα υποβληθέντα σχόλια καταγράφηκαν και έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας ως 
εξής: 

 Ποσοτικά, με βάση των αριθμό σχολίων ανά άρθρο και  

 Ποιοτικά με βάση τα θέματα που αναδείχθηκαν στη δημόσια διαβούλευση 
μέσα από τα σχόλια. 

 

2 Ποσοτική Ανάλυση σχολίων στην ηλεκτρονική διαβούλευση 
 

2.1 Κατανομή των σχολίων ανά άρθρο   
Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης καταγράφηκαν 54 σχόλια επί των 
άρθρων του Σχεδίου Νόμου από 13 διαφορετικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα.  

Ο επόμενος Πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τον αριθμό σχολίων ανά άρθρο του 
Σχεδίου Νόμου. Δεν περιλαμβάνονται τα άρθρα για τα οποία δεν υπάρχει κανένα 
σχόλιο.  

 

Άρθρο Τίτλος Άρθρου Αριθμός Σχολίων 

01 
Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων 13 

02 Κίνητρα Χωροθέτησης 8 

03 Φορολογικά Κίνητρα 2 

04 Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης 4 

05 
Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών 
επενδύσεων 2 

06 Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων 4 

07 Υποβολή και τεκμηρίωση αίτησης ένταξης 7 
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08 
Προδικασία ένταξης επένδυσης στις Στρατηγικές 
Επενδύσεις 2 

09 

Διαδικασία ωρίμασης επενδυτικών έργων που 
υλοποιούνται σε ακίνητα του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημοσίου τομέα 1 

10 Επιστημονική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων 1 

11 Απόφαση Ένταξης στις Στρατηγικές Επενδύσεις 3 

12 Υποχρεώσεις Φορέα Επένδυσης και Διοίκησης 5 

17 Μεταβατικές Διατάξεις 2 
 Σύνολο  54 

  

Όπως διαπιστώνεται τον μεγαλύτερο αριθμό σχολίων συγκέντρωσε το Άρθρο 1 - 
Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων με δεύτερο το Άρθρο 2 
- Κίνητρα Χωροθέτησης.  

Αναλυτικότερα ο επόμενος Πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό σχολίων ανά άρθρο σε 
φθίνουσα σειρά. 

 

Άρθρο Τίτλος 
Αριθμός 
σχολίων 

Ποσοστό 
επί 

συνόλου 
σχολίων 

01 
Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες 
Στρατηγικών Επενδύσεων 

13 24.1% 

02 Κίνητρα Χωροθέτησης 8 14.8% 

07 Υποβολή και τεκμηρίωση αίτησης ένταξης 7 13.0% 

12 
Υποχρεώσεις Φορέα Επένδυσης και 
Διοίκησης 

5 9.3% 

04 Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης 4 7.4% 

06 
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων 

4 7.4% 

11 
Απόφαση Ένταξης στις Στρατηγικές 
Επενδύσεις 

3 5.6% 

03 Φορολογικά Κίνητρα 2 3.7% 

05 
Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών 
επενδύσεων 

2 3.7% 

08 
Προδικασία ένταξης επένδυσης στις 
Στρατηγικές Επενδύσεις 

2 3.7% 

17 Μεταβατικές Διατάξεις 2 3.7% 

09 

Διαδικασία Ωρίμασης Επενδυτικών Έργων 
που υλοποιούνται σε ακίνητα του 
Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα 

1 1.9% 

10 
Επιστημονική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων 

1 1.9% 

137



 Σύνολο  54 100% 

 

Περίπου το 52% των σχολίων αφορούν τον ορισμό, κριτήρια και κατηγορίες 
στρατηγικών επενδύσεων, τα κίνητρα χωροθέτησης και την υποβολή και 
τεκμηρίωση της αίτησης ένταξης.  

Το υπόλοιπο 42% αφορά στις υπόλοιπες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου με 
σημαντικότερες τις υποχρεώσεις του φορέα επένδυσης, το κίνητρο ταχείας 
αδειοδότησης,  και την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. 

 

2.2 Στάση συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση συνολικά 
 

Το σύνολο των υποβληθέντων σχολίων αφορά τις διατάξεις του σχεδίου νόμου και 
περιλαμβάνουν είτε απλά σχόλια είτε προτάσεις για τροποποιήσεις των 
συγκεκριμένων διατάξεων. 

26 σχόλια προέρχονται από 9 διαφορετικά φυσικά πρόσωπα ενώ τα υπόλοιπα 28 
σχόλια προέρχονται από 4 Φορείς (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελληνικός Σύνδεσμος 
Επιχειρηματικών Πάρκων και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης). 

Πέραν των σχολίων που υποβλήθηκαν μέσω του Δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων 
www.opengov.gr/ypoian, λήφθηκαν σχόλια και προτάσεις από τον Σύνδεσμο 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και τη WWF μέσω αλληλογραφίας τα οποία 
επίσης αξιολογήθηκαν. 

Aκολουθεί αναλυτικός πίνακας, με τα σχόλια ομαδοποιημένα ανά φορέα/φυσικό 
πρόσωπο με αναφορά στα άρθρα του νομοσχεδίου και με την απάντηση/σχολιασμό 
επί των σχολίων. 
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