ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016
σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016)
– Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΓΕΝΙΚΑ – ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Με τις ρυθµίσεις των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του πρώτου Μέρους εισάγεται ένα σύνολο διατάξεων που έχουν
ως στόχο τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα µε έµφαση στη βιοµηχανική ιδιοκτησία και την ενίσχυση της καινοτοµίας. Πρόκειται για µια ουσιαστική µεταρρύθµιση στον τοµέα της διανοητικής ιδιοκτησίας που ως ειδικότερους στόχους έχει
την εισαγωγή ενός συστήµατος προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών, τη σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, την
επικαιροποίηση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και τη θεσµοθέτηση ανοικτών αδειών
εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και καθιέρωση της δυνατότητας σύστασης κοινοπραξιών εκµετάλλευσης τεχνολογίας.
Οι διατάξεις αυτές λειτουργούν συµπληρωµατικά µε
τις διατάξεις των άρθρων 123, 124 και 353 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5) που αφορούν τη θεσµοθέτηση Ακαδηµίας Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, την ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών µε τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και την εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για την κατάθεση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις του άρθρου 1 ενσωµατώνονται στην ελληνική έννοµη τάξη οι διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) αριθµ. 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 «περί
προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους» (EEL 157 της 15.6.2016).
Με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 «περί
προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους» (EEL 157 της 15.6.2016), επιδιώκεται η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών όσον αφορά τα µέτρα, τις διαδικασίες και τα µέσα ένδικης προστασίας από

την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εµπορικών απορρήτων. Στόχος της εν λόγω Οδηγίας είναι η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς έρευνας και
καινοτοµίας, µέσω της καθιέρωσης ενός επαρκούς και
συνεκτικού επιπέδου έννοµης προστασίας από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εµπορικών απορρήτων σε ολόκληρη την Ένωση, χωρίς, όµως, να διακυβεύονται ή να υπονοµεύονται θεµελιώδη δικαιώµατα
και ελευθερίες ή το δηµόσιο συµφέρον, όπως η δηµόσια
ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών, η δηµόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος, και µη θιγοµένης της κινητικότητας των εργαζοµένων.
Η ενσωµάτωση πραγµατοποιείται µε την προσθήκη νέων άρθρων (22Α–22Κ) στο ν. 1733/1987 (Α΄ 171), χάριν
ενότητας δικαίου καθότι η προτεινόµενη ρύθµιση για τα
εµπορικά απόρρητα θεµατικά εντάσσεται στο
ν. 1733/1987 και πιο συγκεκριµένα, στο τέταρτο µέρος
αυτού µε τίτλο «Μεταφορά Τεχνολογίας» (τα βιοµηχανικά απόρρητα περιλαµβάνονται ήδη στο άρθρο 21 παράγραφος 1 εδάφιο ε΄).
Με τις ρυθµίσεις αυτές θεσπίζονται τα κατάλληλα µέτρα, διαδικασίες και µέσα ένδικης προστασίας από την
παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εµπορικών
απορρήτων, χωρίς, όµως, να περιορίζεται η κινητικότητα
των εργαζοµένων και διασφαλίζοντας την προστασία
του γενικού δηµοσίου συµφέροντος και το σεβασµό θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών, όπως η άσκηση
του δικαιώµατος στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, συµπεριλαµβανοµένου του σεβασµού της ελευθερίας και πολυφωνίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, η αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωµά τους να συνάπτουν συλλογικές συµβάσεις, και η άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων ή των εκπροσώπων τους στην ενηµέρωση και τη διαβούλευση.
Ειδικότερα:
Α) µε το προτεινόµενο άρθρο 22Α καθορίζεται και οριοθετείται το πεδίο εφαρµογής της προτεινόµενης ρύθµισης, και δίνονται οι ορισµοί του «εµπορικού απορρήτου», του «κατόχου εµπορικού απορρήτου», του «παραβάτη» και των «παράνοµων εµπορευµάτων», σε εναρµόνιση µε τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2016/943.
Β) Με την προσθήκη του άρθρου 22Β ενσωµατώνονται
στην ελληνική έννοµη τάξη τα άρθρα 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2016/943, µε τα οποία καθορίζονται οι συµπεριφορές και οι πρακτικές που θεωρούνται ως νόµιµη και ως
παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου, και προβλέπονται εξαιρέσεις, µεταξύ άλλων,
για την άσκηση του δικαιώµατος στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, τη διαπίστωση πταίσµατος,
αδικοπρακτικής συµπεριφοράς ή παράνοµης δραστηριότητας προς το σκοπό προστασίας του γενικού δηµοσίου
συµφέροντος, και την αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου
από τους εργαζοµένους στους εκπροσώπους τους στο
πλαίσιο της νόµιµης άσκησης των καθηκόντων τους.
Γ) Με το προτεινόµενο άρθρο 22Γ εναρµονίζεται το
ελληνικό δίκαιο µε τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/943 και συγκεκριµένα, ορίζεται ότι η
εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων, διαδικασιών και
µέσων ένδικης προστασίας διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας, προβλέπονται µέτρα κατά της καταχρηστικής προσφυγής στη δικαιοσύνη και ορίζεται πενταετής παραγραφή για τις αξιώσεις και την άσκηση των σχετικών αγωγών, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
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Δ) Με το προτεινόµενο άρθρο 22Δ ενσωµατώνεται το
άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/943, το οποίο αφορά σε
µέτρα για την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα
των εµπορικών απορρήτων κατά τις δικαστικές διαδικασίες. Συγκεκριµένα, θεσπίζεται η απαγόρευση χρήσης ή
αποκάλυψης εµπορικού απορρήτου από κάθε πρόσωπο
που συµµετέχει σε δικαστική διαδικασία που αφορά την
παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου, ή που έχει πρόσβαση σε έγγραφα, τα οποία αποτελούν µέρος των εν λόγω διαδικασιών. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να λαµβάνει ειδικά
µέτρα για την προστασία της εµπιστευτικότητας των εµπορικών απορρήτων, τα οποία περιλαµβάνουν τη δυνατότητα: α) να περιορίζεται η πρόσβαση σε έγγραφα που
περιέχουν εµπορικά απόρρητα σε περιορισµένο αριθµό
προσώπων, β) να περιορίζεται η πρόσβαση στην ακροαµατική διαδικασία, καθώς και στα αντίστοιχα πρακτικά ή
καταγραφές της διαδικασίας, σε περιορισµένο αριθµό
προσώπων, όταν ενδέχεται να αποκαλυφθούν εµπορικά
απόρρητα, και γ) να διατίθεται σε οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο που δεν περιλαµβάνεται στον κατά τα ανωτέρω περιορισµένο αριθµό προσώπων, ένα µη εµπιστευτικό
κείµενο της δικαστικής απόφασης, στην οποία τα αποσπάσµατα που περιέχουν εµπορικά απόρρητα έχουν αφαιρεθεί ή αναδιατυπωθεί.
Ε) Με την προσθήκη του άρθρου 22Ε καθιερώνεται η
δυνατότητα διαταγής προσωρινών και συντηρητικών µέτρων, εφόσον πιθανολογείται προσβολή εµπορικού απορρήτου, σε εναρµόνιση µε το άρθρο 10 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/943.
ΣΤ) Με το άρθρο 22ΣΤ της προτεινόµενης ρύθµισης
καθορίζονται οι προϋποθέσεις προσφυγής και ανάκλησης των ως άνω µέτρων και προβλέπεται η δυνατότητα
εξάρτησής τους από την χορήγηση κατάλληλης εγγύησης, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/943.
Ζ) Με το προτεινόµενο άρθρο 22Ζ ενσωµατώνεται
στην ελληνική έννοµη τάξη το άρθρο 12 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/943, το οποίο αφορά σε δικαστικές διαταγές
και µέτρα αποκατάστασης, όπως η παύση ή απαγόρευση
της χρήσης ή αποκάλυψης εµπορικών απορρήτων, η απαγόρευση της παραγωγής, προσφοράς, διάθεσης στην
αγορά ή χρήσης παράνοµων εµπορευµάτων, ή της εισαγωγής, εξαγωγής ή αποθήκευσης παράνοµων εµπορευµάτων, η καταστροφή ή παράδοση στον ενάγοντα τυχόν
εγγράφων, αντικειµένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων που περιέχουν ή ενσωµατώνουν εµπορικά
απόρρητα, και η λήψη των κατάλληλων µέτρων αποκατάστασης σε σχέση µε τα παράνοµα εµπορεύµατα. Μεταξύ των τελευταίων συγκαταλέγονται η ανάκληση των
παράνοµων εµπορευµάτων από την αγορά και η διάθεσή
τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, η αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εµπορεύµατα παράνοµα, και η καταστροφή ή απόσυρση των παράνοµων εµπορευµάτων από την αγορά.
Η) Με το άρθρο 22Η της προτεινόµενης ρύθµισης καθορίζονται οι προϋποθέσεις προσφυγής και ανάκλησης
των παραπάνω µέτρων, ενώ προβλέπεται εναλλακτική
δυνατότητα επιδίκασης χρηµατικής αποζηµίωσης στον
ζηµιωθέντα, σε εναρµόνιση µε το άρθρο 13 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/943.
Θ) Το προτεινόµενο άρθρο 22Θ ρυθµίζει θέµατα αποζηµίωσης, ενσωµατώνοντας το άρθρο 14 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/943. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η επιδίκαση
αποζηµίωσης ανάλογης προς την πραγµατική ζηµία που

υπέστη ο ζηµιωθείς διάδικος ως αποτέλεσµα της παράνοµης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εµπορικού απορρήτου. Η ευθύνη για την καταβολή αποζηµίωσης εκ
µέρους εργαζοµένων προς τους εργοδότες τους για παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου του εργοδότη, περιορίζεται αναλόγως σε περίπτωση που οι εργαζόµενοι είχαν ενεργήσει χωρίς δόλο,
ενώ προβλέπεται εναλλακτική δυνατότητα καθορισµού
κατ’ αποκοπήν αποζηµίωσης.
Ι) Με το προτεινόµενο άρθρο 22Ι καθιερώνεται η δυνατότητα διαταγής ενδεδειγµένων µέτρων για τη διάδοση
πληροφοριών σχετικά µε απόφαση επί δικαστικής προσφυγής κατά της παράνοµης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εµπορικού απορρήτου, συµπεριλαµβανοµένης
της πλήρους ή µερικής δηµοσίευσής της, σε εναρµόνιση
µε το άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/943.
Κ) Τέλος, µε το προτεινόµενο άρθρο 22Κ προτείνεται η
εισαγωγή εξουσιοδότησης, έτσι ώστε µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά από τεκµηριωµένη πρόταση από τον ΟΒΙ, να
καθορίζονται το είδος των κυρώσεων, τα κριτήρια για
την κλιµάκωση των προβλεπόµενων στις ως άνω διατάξεις κυρώσεων, η διαδικασία, το δικαστήριο και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό
ζήτηµα.
Επίσης, ορίζεται ο ΟΒΙ ως εθνικός ανταποκριτής για
κάθε ζήτηµα εφαρµογής των ανωτέρω µέτρων (άρθρα
16 και 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/943).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 2
Με το άρθρο 2 συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας
και Ανάπτυξης Εθνικό Συµβούλιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, µε αντικείµενο το συντονισµό και τη συνεργασία
των φορέων που είναι αρµόδιοι για τη ρύθµιση, την εποπτεία, την προώθηση και την προστασία της διανοητικής,
πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
Με τις διατάξεις αυτές επιλύεται ένα σηµαντικό ζήτηµα
στον τοµέα της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, επιτρέποντας το συντονισµό των δράσεων βιοµηχανικής
και πνευµατικής ιδιοκτησίας που πραγµατοποιούνται από µία σειρά υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Ειδικότερα, συστήνεται Εθνικό Συµβούλιο
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΣυΔΙ) για το συντονισµό και
τη συνεργασία των φορέων και υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι για την προστασία και προώθηση της διανοητικής διοκτησίας στην Ελλάδα. Το Συµβούλιο αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για τη διαµόρφωση και εφαρµογή συγκροτηµένων πολιτικών διανοητικής ιδιοκτησίας
και την ενίσχυση της ανάπτυξης του διανοητικού κεφαλαίου στην Ελλάδα.
Για το συντονισµό, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και
τον κοινό προγραµµατισµό δράσεων, προκειµένου να υπάρχει µια ενιαία στρατηγική και πολιτική διανοητικής ιδιοκτησίας προτείνεται η σύσταση Εθνικού Συµβουλίου
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΣυΔΙ), το οποίο απαρτίζεται
από τους σηµαντικότερους φορείς της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, δηλαδή:
- Το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης
- Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας
- Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
- Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
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- Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Το Υπουργείο Οικονοµικών
- Τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
- Τον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
Άρθρο 3
Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.
1733/1987, µε το οποίο ορίζεται ο ΟΒΙ ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αυτοχρηµατοδοτούµενο µε χαρακτήρα τεχνολογικού φορέα κατά την έννοια του ν.
4310/2014 (Α΄ 258), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Με το άρθρο 123 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προστέθηκε
νέο άρθρο 7Α στον ν. 1733/1987 (Α΄ 171) σχετικά µε την
ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων και πληρωµή τελών για
τη χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 7Α και συγκεκριµένα, ορίζεται η 01.10.2018 ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της εν λόγω
παραγράφου. Επιπλέον, ορίζεται ότι ο καθορισµός των
όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών, των τεχνικών προδιαγραφών και κάθε άλλου σχετικού µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης παραγράφου θέµατος, καθώς και των τρόπων καταβολής των σχετικών τελών και
των ηµεροµηνιών των πληρωµών, γίνεται µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΒΙ, που εγκρίνεται από
τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 7Α, µε την οποία
αποσαφηνίζεται ότι η απόφαση µε αρ. 12625/1/2014 (Β΄
3258), η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του καταργηµένου άρθρου 79 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έκδοση της απόφασης της
παραγράφου 1, αναλόγως εφαρµοζόµενου του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά µε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης
για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, ο οποίος κατήργησε την Οδηγία 1999/93/ΕΚ.
Με την παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου ορίζεται ότι οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2
ισχύουν αναδροµικά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), ήτοι την 17η Ιανουαρίου 2018.
Με την παράγραφο 5 του προτεινόµενου άρθρου τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 1733/1987 και δίνεται η δυνατότητα στους καταθέτες αιτήσεων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας να περιορίζουν εκ των υστέρων το πεδίο προστασίας του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στην περίπτωση,
κατά την οποία ο ΟΒΙ, µετά από έρευνα που έχει πραγµατοποιήσει σε προηγούµενες καταθέσεις/χορηγήσεις
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (τελική έκθεση έρευνας), ενηµερώνει τους καταθέτες ότι το υποβληθέν δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας προσκρούει σε προηγούµενες καταθέσεις
άλλων δικαιούχων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η
ασφάλεια δικαίου στο σύστηµα χορήγησης διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας και αποφεύγονται οι άσκοπες δικαστικές
διαµάχες.
Άρθρο 4
Το νοµικό πλαίσιο που διέπει την παραχώρηση συµβατικών αδειών εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτε-

χνίας περιέχεται στο άρθρο 12 του ν. 1733/1987 (Α΄
171). Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου
τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 1733/1987 (Α΄171)
σχετικά µε τη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης. Συγκεκριµένα, προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 12, µε το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η καταχώριση της συµφωνίας για την παραχώρηση συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης στο µητρώο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας του ΟΒΙ και η δηµοσίευσή της στο Ειδικό Δελτίο
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας. Η διάταξη αποσκοπεί, αφενός
στη δηµιουργία µιας ανοικτής στο κοινό «τράπεζας» αδειών εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µε
στόχο την προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας,
και αφετέρου στην καταγραφή των συµβατικών αδειών
εκµετάλλευσης που παραχωρούνται βάσει των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 12. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου και µειώνεται το συναλλακτικό κόστος κατά το στάδιο εκµετάλλευσης της εφεύρεσης.
Οι ανοικτές άδειες αποτελούν ένα νέο, εναλλακτικό
τρόπο εκµετάλλευσης των ευρεσιτεχνιών που προωθεί
την επιχειρηµατική και ερευνητική δραστηριότητα, και
συµβάλλει αποφασιστικά στην τεχνολογική εξέλιξη και
καινοτοµία. Εν προκειµένω, ως ανοικτές άδειες νοούνται συµβατικές µη αποκλειστικές άδειες εκµετάλλευσης, οι οποίες διατίθενται διαδικτυακά, παρέχουν ευρύτερα δικαιώµατα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς ή γεωγραφικούς περιορισµούς, και παραχωρούνται
έναντι ή άνευ αποζηµίωσης σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο. Παρότι η ανοικτή αδειοδότηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο νοµοθετικής ρύθµισης µέχρι σήµερα, κρίνεται σκόπιµη η προσθήκη νέας διάταξης στο ν. 1733/1987 µε στόχο τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση της παραχώρησης τέτοιων αδειών, η οποία µπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για
την εγχώρια ερευνητική και παραγωγική δραστηριότητα,
όσο και για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 2 του προτεινόµενου
άρθρου προστίθεται άρθρο 12Α στο τέταρτο κεφάλαιο
του ν. 1733/1987 (Α΄ 171) σχετικά µε τις ανοικτές άδειες
εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Συγκεκριµένα, µε το προτεινόµενο νέο άρθρο δίνεται η δυνατότητα
στους δικαιούχους διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας να προβούν σε δηµόσια προσφορά συµβατικών µη αποκλειστικών αδειών εκµετάλλευσης των διπλωµάτων τους, έναντι ή άνευ αποζηµίωσης (βλ. άρθρο 12Α παρ. 1). Η αποδοχή της δηµόσιας προσφοράς νοµιµοποιεί οποιοδήποτε
πρόσωπο να κάνει χρήση της ευρεσιτεχνίας που προστατεύεται µε το δίπλωµα ως µη αποκλειστικός δικαιοδόχος (βλ. άρθρο 12Α παρ. 5). Οι δηµόσιες προσφορές
θα καταχωρίζονται σε ειδικό µητρώο, το οποίο θα τηρείται από τον ΟΒΙ («Μητρώο ανοικτών αδειών εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας») και θα αναρτώνται σε
ειδικά διαµορφωµένη ιστοσελίδα στον διαδικτυακό τόπο
του ΟΒΙ, προκειµένου να είναι διαρκώς και εύκολα προσβάσιµες στο κοινό.
Στους δικαιούχους, οι οποίοι προβαίνουν σε δηµόσια
προσφορά αδειών εκµετάλλευσης, θα παρέχεται έκπτωση από το ποσό των οφειλόµενων ετήσιων τελών προστασίας των διπλωµάτων τους, το ύψος της οποίας θα
καθορίζεται γενικά ή κατά κατηγορία περιπτώσεων από
το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΒΙ, ενώ προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των ετήσιων
τελών προστασίας για όσους προβαίνουν σε προσφορά
αδειών εκµετάλλευσης άνευ αποζηµίωσης σε Κοινωνι-
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κές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 (Α΄
205) ή σε Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς του ν.
3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314) που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του
νόµου αυτού –ήτοι δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένες αγορές. Η έκπτωση ή απαλλαγή παρέχεται από την
ηµεροµηνία καταχώρισης της δήλωσης στο µητρώο ανοικτών αδειών εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και µόνο για το χρονικό διάστηµα που ισχύει η δηµόσια προσφορά (βλ. άρθρο 12Α παρ. 2). Με την προτεινόµενη διάταξη επιδιώκεται η ενθάρρυνση της παραχώρησης των αδειών αυτών άνευ αποζηµίωσης και µε τους
λιγότερους δυνατούς περιορισµούς προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου µε στόχο την ενίσχυση νέων µοντέλων εκµετάλλευσης, αλλά και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας. Επιπλέον, οι άδειες αυτές είναι δυνατόν να προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις ειδικότερες
συνθήκες και το επιχειρηµατικό σχέδιο κάθε δικαιούχου.
Στη συνέχεια, προβλέπεται δυνατότητα απόσυρσης
της δηµόσιας προσφοράς οποτεδήποτε µε έγγραφη κοινοποίηση στον ΟΒΙ (βλ. άρθρο 12Α παρ. 3) και καθορίζεται η διαδικασία, την οποία πρέπει να ακολουθήσει κάθε
ενδιαφερόµενος προκειµένου να κάνει χρήση µιας ευρεσιτεχνίας επί τη βάσει της δηµόσιας προσφοράς (βλ. άρθρο 12Α παρ. 6). Τέλος, αναγνωρίζεται η δυνατότητα καθορισµού της χρηµατικής αποζηµίωσης που πρέπει να
πληρώσει ο δικαιοδόχος από τον ΟΒΙ, σε περίπτωση διαφωνίας των µερών, ή τροποποίησης του ποσού της οφειλόµενης αποζηµίωσης, σε περίπτωση που έχουν προκύψει στοιχεία, τα οποία καθιστούν την καθορισθείσα αποζηµίωση προδήλως ακατάλληλη. Οι αποφάσεις του ΟΒΙ
προσβάλλονται παραδεκτώς µε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (βλ. άρθρο 12Α
παρ. 7).
Η ως άνω προτεινόµενη ρύθµιση σχετικά µε τις ανοικτές άδειες εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
αποσκοπεί, αφενός στη διευκόλυνση και επιτάχυνση
των διαδικασιών αδειοδότησης, η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους συναλλαγών και την ενίσχυση της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, και αφετέρου στη διαµόρφωση συνθηκών και την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη συνεργασίας και το διαµοιρασµό της γνώσης µεταξύ των επιχειρήσεων µε στόχο την
προώθηση της ανοικτής καινοτοµίας.
Άρθρα 5 - 8
Το άρθρο 31 του ν. 2290/1995 (Α΄ 28), µε τον οποίο κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η Συµφωνία TRIPS,
ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται όταν η νοµοθεσία ενός κράτους–µέλους επιτρέπει ορισµένες άλλες χρήσεις του προϊόντος ή της µεθόδου, που αποτελεί αντικείµενο ενός διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης από τις κρατικές αρχές ή της
χρήσης από τρίτους µε την έγκριση των κρατικών αρχών.
Στις 14 Νοεµβρίου 2001, η Τέταρτη Υπουργική Συνδιάσκεψη του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) εξέδωσε τη Δήλωση της Ντόχα σχετικά µε τη Συµφωνία
TRIPS και τη δηµόσια υγεία. Στις 30 Αυγούστου 2003, το
Γενικό Συµβούλιο του ΠΟΕ εξέδωσε απόφαση σχετικά
µε την εφαρµογή της παραγράφου 6 της Δήλωσης της
Ντόχα, η οποία αίρει ορισµένες υποχρεώσεις σχετικά µε
τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης που
ορίζονται στη Συµφωνία TRIPS, προκειµένου να καλυ-

φθούν οι ανάγκες των µελών του ΠΟΕ µε ανεπαρκείς
δυνατότητες παρασκευής φαρµακευτικών προϊόντων. Ακολούθως, η Συµφωνία TRIPS τροποποιήθηκε µε το
Πρωτόκολλο που υπεγράφη στη Γενεύη στις 6 Δεκεµβρίου 2005. Με την τροποποίηση αυτή, προστέθηκε νέο άρθρο 31α, σύµφωνα µε το οποίο «[ο]ι υποχρεώσεις ενός
µέλους – εξαγωγέα σύµφωνα µε το άρθρο 31 (στ) δεν εφαρµόζονται όσον αφορά τη χορήγηση από το µέλος
αυτό υποχρεωτικής άδειας στο βαθµό που απαιτείται για
τους σκοπούς της παρασκευής φαρµακευτικού(ών) προϊόντος(ων) και της εξαγωγής τους σε επιλέξιµο(α) µέλος(η) εισαγωγής σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του Παραρτήµατος της παρούσας Συµφωνίας [...]», καθώς και νέο Παράρτηµα στη Συµφωνία, το οποίο περιέχει τους ορισµούς του άρθρου 31α
και θέτει τα κριτήρια καθορισµού των επιλέξιµων µελών
εισαγωγής. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποδέχθηκε το
Πρωτόκολλο αυτό µε την Απόφαση του Συµβουλίου της
19ης Νοεµβρίου 2007 για την αποδοχή εξ ονόµατος της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία TRIPS (2007/768/ΕΚ). Με την αποδοχή αυτή, το Πρωτόκολλο κατέστη απευθείας δεσµευτικό
για όλα τα κράτη–µέλη, καθώς η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
είναι αποκλειστικά αρµόδια να συνάπτει συµφωνίες για
τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του
εµπορίου (βλ. άρθρο 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Προς τον ίδιο σκοπό, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενσωµάτωσε στην έννοµη τάξη της τη Δήλωση της Ντόχα και
την Απόφαση του Γενικού Συµβουλίου του ΠΟΕ της 30ης
Αυγούστου 2003 εκδίδοντας τον Κανονισµό (ΕΚ)
816/2006 για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται
µε την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες µε προβλήµατα δηµόσιας υγείας. Ο εν
λόγω Κανονισµός αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης ευρωπαϊκής και διεθνούς δράσης για την επίλυση των προβληµάτων δηµόσιας υγείας που αντιµετωπίζουν οι λιγότερο ανεπτυγµένες και άλλες αναπτυσσόµενες χώρες,
και ιδίως για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλή, αποτελεσµατικά και προσιτά από οικονοµική άποψη φάρµακα.
Δεδοµένων των ως άνω νοµοθετικών εξελίξεων τόσο
σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και λαµβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν ότι το νοµικό πλαίσιο που διέπει την υποχρεωτική αδειοδότηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς µέχρι σήµερα, προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 13
και 14 του ν. 1733/1987 (Α΄ 171) και η προσθήκη νέου
άρθρου 14Α σχετικά µε την υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης του Κανονισµού (ΕΚ) 816/2006. Βασικός σκοπός
της προτεινόµενης ρύθµισης είναι η διαµόρφωση ενός
σύγχρονου, ευέλικτου και αξιόπιστου νοµικού πλαισίου
για τη χορήγηση µη συµβατικών και υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης, το οποίο θα επιτρέπει την κατά τον
βέλτιστο τρόπο αξιοποίηση των εφευρέσεων που προστατεύονται µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, προς όφελος
του κοινωνικού συνόλου.
Ειδικότερα, µε το προτεινόµενο άρθρο 5 τροποποιείται
το άρθρο 13 του ν. 1733/1987 (ΦΕΚ Α΄ 171) σχετικά µε
τη µη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης. Η αρµοδιότητα
για τη χορήγηση της µη συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης µεταβιβάζεται από το Πολυµελές Πρωτοδικείο στον
Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Η εν λόγω
µεταβίβαση θα συµβάλλει στην απλοποίηση και επιτά-
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χυνση της σχετικής διαδικασίας, καθώς οι αποφάσεις για
τη χορήγηση µη συµβατικών αδειών εκµετάλλευσης θα
εκδίδονται σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα (βλ. άρθρο 13 παρ. 1 και 5). Τροποποιούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησης µη συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης (βλ.
άρθρο 13 παρ. 1 και 2), οι οποίες περιορίζονται στις οριζόµενες από το άρθρο 5 της Διεθνούς Σύµβασης των Παρισίων για την Προστασία της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
(αναθεώρηση Στοκχόλµης 1967). Στη συνέχεια, προτείνονται τροποποιήσεις, οι οποίες επιβάλλονται για λόγους συµµόρφωσης (ως ίσχυε µέχρι σήµερα) προς το
άρθρο 31 του νόµου 2290/1995 (Α΄ 28), µε τον οποίο κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η Συµφωνία για τα
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου (Συµφωνία TRIPS). Συγκεκριµένα, αναλύονται
εκτενέστερα οι ιδιότητες της µη συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης (βλ. άρθρο 13 παρ. 3), και τροποποιούνται
οι όροι χορήγησης µη συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης προγενέστερου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας (βλ. άρθρο 13 παρ. 4), ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις και
τους όρους του άρθρου 31 του ν. 2290/1995 (Α΄ 28). Καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης µη συµβατικής άδειας
εκµετάλλευσης από τον ΟΒΙ και προστίθεται η διαδικαστική προϋπόθεση αποτυχίας εύρεσης συµβιβαστικής
λύσης µεταξύ του αιτούντος και του δικαιούχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε εύλογο χρονικό διάστηµα,
όπως προβλέπει το άρθρο 31 (β) του ν. 2290/1995 (βλ.
άρθρο 13 παρ. 5). Το εύλογο των οικονοµικών όρων και
προϋποθέσεων µε τις οποίες ο ενδιαφερόµενος έχει καταβάλει προσπάθειες να εξασφαλίσει την άδεια του δικαιούχου συνίσταται ενδεικτικά στο ύψος του τιµήµατος
σε σχέση µε τους όρους χρήσης της άδειας, τη διάρκεια
της ή τους αδειοδόχους. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης ή ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας εκµετάλλευσης από τον ΟΒΙ κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 31 περ. (ζ) του ν. 2290/1995 (βλ. άρθρο 13
παρ. 8), και αναγνωρίζεται η δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης του ΟΒΙ ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας (βλ. άρθρο 13 παρ. 10). Κατά πάγια νοµολογία, ο ΟΒΙ ασκεί δηµόσια εξουσία κατά παραχώρηση σε
ό,τι αφορά τις αρµοδιότητές του για τη χορήγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, µε αποτέλεσµα οι πράξεις που εκδίδει στα πλαίσια αυτά να αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και να προσβάλλονται παραδεκτώς µε αίτηση ακυρώσεως (ΣτΕ 1241, 1017/2002, 1483/2011).
Με το προτεινόµενο άρθρο 6 τροποποιείται το άρθρο
14 του ν. 1733/1987 (ΦΕΚ Α΄ 171) που αφορά στη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης στο Δηµόσιο και προτείνεται η θεσµοθέτηση ενός συστήµατος υπαγωγής διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης για επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, το οποίο αποτελείται από δύο στάδια:
α) Αρχικά, ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας υπάγεται σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης µε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (βλ. άρθρο 14 παρ. 1). Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να στηρίζεται σε έναν από τους λόγους δηµοσίου συµφέροντος, οι
οποίοι απαριθµούνται κατά τρόπο εξαντλητικό στην παράγραφο αυτή. Μεταξύ των λόγων δηµοσίου συµφέροντος για την υπαγωγή σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης προστίθενται η διάθεση των προϊόντων ή των
µεθόδων, που προστατεύονται µε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, στο κοινό σε ανεπαρκή ποσότητα, ποιότητα ή σε
ασυνήθιστα υψηλές τιµές, οι πρακτικές που αντιβαίνουν
στον ανταγωνισµό, όπως η κατάχρηση δεσπόζουσας θέ-

σης στην αγορά και η ανάγκη συµµόρφωσης µε πρότυπο
(standard), το οποίο εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον.
β) Στη συνέχεια, όποιος ενδιαφέρεται να κάνει χρήση
του εν λόγω διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, µπορεί να υποβάλει αίτηση στο αρµόδιο Υπουργείο για χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης του εν λόγω διπλώµατος. Η άδεια εκµετάλλευσης εκδίδεται µε τη µορφή Υπουργικής Απόφασης (βλ. άρθρο 14 παρ. 4).
Για λόγους εθνικής άµυνας της χώρας, είναι δυνατό
να παρασχεθεί άδεια εκµετάλλευσης απευθείας σε φορείς του δηµοσίου τοµέα µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας (βλ. άρθρο 14 παρ. 5). Στην περίπτωση αυτή,
προβλέπεται η άµεση ενηµέρωση του δικαιούχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31
(β) του ν. 2290/1995 (Α΄ 28).
Με το προτεινόµενο άρθρο 7 προβλέπεται η προσθήκη
νέας διάταξης (άρθρο 14Α) στο ν. 1733/1987 (Α΄ 171)
σχετικά µε την υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης του
Κανονισµού (ΕΚ) 816/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2006. Ο εν λόγω
Κανονισµός θεσπίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις
για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης
σε σχέση µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας που αφορούν την παρασκευή και πώληση φαρµακευτικών προϊόντων, τα οποία
προορίζονται για εξαγωγή σε χώρες µε προβλήµατα δηµόσιας υγείας. Ο Κανονισµός έχει άµεση ισχύ στο εθνικό δίκαιο, ωστόσο, κρίνεται σκόπιµη η εξειδίκευση και
συγκεντρωτική κωδικοποίησή του στο ν. 1733/1987, ο οποίος αφορά αποκλειστικά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
ώστε να είναι δυνατή η άµεση και έγκυρη ενηµέρωση
των ενδιαφεροµένων. Άλλωστε, απώτερος σκοπός της
προτεινόµενης ρύθµισης είναι η ασφάλεια δικαίου και η
δηµιουργία ενός αξιόπιστου νοµικού πλαισίου ικανού να
προσελκύσει τις επενδύσεις στον κλάδο των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Ως αρµόδια αρχή, βάσει του άρθρου
3 του Κανονισµού (ΕΚ) 816/2006, για τη χορήγηση της υποχρεωτικής άδειας ορίζεται ο ΟΒΙ (βλ. άρθρο 14Α παρ.
1), ο οποίος δύναται να ανακαλεί την χορηγηθείσα υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης στην περίπτωση που ο
κάτοχος της άδειας δεν τηρεί τους όρους της (βλ. άρθρο
14Α παρ. 3).
Περαιτέρω, οι κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας (technology pools) είναι συµφωνίες βάσει των οποίων δύο ή περισσότερα µέρη δηµιουργούν ένα τεχνολογικό πακέτο, για το οποίο παραχωρείται άδεια εκµετάλλευσης όχι µόνο στα µέρη της κοινοπραξίας, αλλά και σε
τρίτους. Οι συµφωνίες για τη σύσταση και λειτουργία
των κοινοπραξιών εκµετάλλευσης τεχνολογίας δεν καλύπτονται από την απαλλαγή κατά κατηγορία του Κανονισµού (ΕΕ) 316/2014 σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 101 παρ. 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε ορισµένες κατηγορίες
συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας, ανεξαρτήτως του
αριθµού των µελών τους. Οι εν λόγω συµφωνίες εξετάζονται µόνο στις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή του άρθρου 101 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας (2014/C 89/03).
Οι κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας µπορούν
να έχουν ιδιαίτερα επωφελείς συνέπειες για τον ανταγωνισµό και την καινοτοµία, ιδίως µέσω της µείωσης του
κόστους συναλλαγών και του καθορισµού ορίου στα σωρευτικά δικαιώµατα για την αποφυγή διπλής περιθωριο-
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ποίησης. Η δηµιουργία κοινοπραξίας επιτρέπει την παραχώρηση, µε ενιαία διαδικασία, της άδειας εκµετάλλευσης για τις τεχνολογίες που καλύπτει η κοινοπραξία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε τοµείς, στους οποίους τα
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι διαδεδοµένα
και προκειµένου να δραστηριοποιηθεί µία επιχείρηση
στην αγορά, πρέπει να αποκτήσει άδειες εκµετάλλευσης
από πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους. Οι κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας διευκολύνουν και εγγυώνται την ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε άδειες εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για όλους
τους πιθανούς δικαιοδόχους, γεγονός που συµβάλλει σε
σηµαντική µείωση του κόστους συναλλαγών και διευκόλυνση της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, οι κοινοπραξίες αυτές ενοποιούν συµπληρωµατικές τεχνολογίες
και ως εκ τούτου, επιταχύνουν την πρόσβαση στην τεχνολογία, ενώ συµβάλλουν σηµαντικά στην εφαρµογή
προτύπων (standards) που ευνοούν τον ανταγωνισµό.
Τέλος, αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της
πρόσβασης σε ουσιώδη για τη λειτουργία προτύπων διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (Standard Essential Patents,
SEP) σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην από 29.11.2017
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, µε θέµα τον καθορισµό της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα SEP (COM(2017) 712 final).
Ο τρόπος σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας µιας
κοινοπραξίας εκµετάλλευσης τεχνολογίας µπορεί να
µειώσει τον κίνδυνο να έχει η κοινοπραξία ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού
και να παράσχει διασφαλίσεις για την επωφελή επίδρασή της στον ανταγωνισµό. Οι κίνδυνοι που εµπεριέχουν
για τον ανταγωνισµό οι κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη σχέση
µεταξύ των τεχνολογιών που αποτελούν αντικείµενο
της κοινοπραξίας και από τη σχέση των τελευταίων µε
τις τεχνολογίες εκτός της κοινοπραξίας. Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να γίνουν δύο βασικές διακρίσεις: α)
µεταξύ των συµπληρωµατικών και των υποκατάστατων
τεχνολογιών και β) µεταξύ των βασικών και των µη βασικών τεχνολογιών. Οι διακρίσεις αυτές έχουν σηµασία
για την εκτίµηση των συνεπειών που έχει η σύσταση και
λειτουργία µιας κοινοπραξίας στον ανταγωνισµό.
Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή του άρθρου 101 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας (2014/C 89/03), δύο
τεχνολογίες είναι συµπληρωµατικές, σε αντιδιαστολή µε
τις υποκατάστατες, όταν απαιτούνται αµφότερες για την
παραγωγή του προϊόντος ή για την εκτέλεση της διαδικασίας την οποία αφορούν οι τεχνολογίες. Αντίθετα,
δύο τεχνολογίες είναι υποκατάστατες όταν η µία από τις
δύο επιτρέπει στον κάτοχό της να παράγει το προϊόν ή
να εκτελέσει τη διαδικασία την οποία αφορούν οι τεχνολογίες (βλ. παρ. 251 των Κατευθυντηρίων Γραµµών). Μία
τεχνολογία µπορεί να είναι βασική είτε α) για την παραγωγή ενός συγκεκριµένου προϊόντος ή για την εκτέλεση
συγκεκριµένης διαδικασίας την οποία αφορούν οι τεχνολογίες που αποτελούν αντικείµενο της κοινοπραξίας, είτε β) για την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος ή για την
εκτέλεση της εν λόγω διαδικασίας σύµφωνα µε πρότυπο
το οποίο περιλαµβάνει τις τεχνολογίες που αποτελούν
αντικείµενο της κοινοπραξίας. Στην πρώτη περίπτωση,
µια τεχνολογία είναι βασική (σε αντιδιαστολή µε µία µη

βασική τεχνολογία), όταν δεν υπάρχουν βιώσιµα υποκατάστατα (τόσο από εµπορική όσο και από τεχνική άποψη) της τεχνολογίας αυτής εντός ή εκτός της κοινοπραξίας και η εν λόγω τεχνολογία αποτελεί απαραίτητο
στοιχείο του πακέτου τεχνολογιών για την παραγωγή
του ή των προϊόντων ή για την εκτέλεση της ή των διαδικασιών που αφορά η κοινοπραξία. Στη δεύτερη περίπτωση, µία τεχνολογία θεωρείται βασική εάν συνιστά αναγκαίο στοιχείο (δηλαδή δεν υπάρχουν βιώσιµα υποκατάστατα) των τεχνολογιών που αποτελούν αντικείµενο
της κοινοπραξίας οι οποίες απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε το πρότυπο που υποστηρίζεται από την κοινοπραξία (τυποποιηµένες βασικές τεχνολογίες). Οι τεχνολογίες που είναι βασικές είναι κατ’ ανάγκη και συµπληρωµατικές.
Η σύσταση και η λειτουργία κοινοπραξιών εκµετάλλευσης τεχνολογίας, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο βασικές τεχνολογίες –οι οποίες είναι κατ’ ανάγκη και συµπληρωµατικές, δεν εµπίπτει εν γένει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, ανεξαρτήτως της θέσης των µερών στην αγορά, εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι όροι, οι οποίοι απαριθµούνται
στις ως άνω Κατευθυντήριες Γραµµές. Όταν µία κοινοπραξία περιλαµβάνει µη βασικές τεχνολογίες, η συµφωνία είναι πιθανόν να εµπίπτει στο άρθρο 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, σε περίπτωση που η κοινοπραξία κατέχει σηµαντική θέση σε οιαδήποτε σχετική αγορά. Για το
λόγο αυτό, οι κοινοπραξίες, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο µη βασικές, αλλά συµπληρωµατικές τεχνολογίες,
θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση για συµµόρφωση µε το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισµού.
Το 2015, στα πλαίσια έρευνας οµάδας εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάνω στη συσσώρευση
διπλωµάτων ευρεσιτεχνιών (Report of the Expert Group
on Patent Aggregation), διατυπώθηκαν ορισµένες συστάσεις σχετικά µε τη δυνατότητα σύστασης κοινοπραξιών
εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή χρηµατοδοτικών κεφαλαίων ως µέσο για την προώθηση της καινοτοµίας στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, οι εµπειρογνώµονες κατέληξαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα ΚράτηΜέλη θα µπορούσαν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παρέχουν στήριξη σε κοινοπραξίες εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ειδικού σκοπού («mission-oriented
patent pools») που συστήνονται ειδικά µε σκοπό την προαγωγή ή την επιτάχυνση εξεύρεσης λύσεων σε κοινωνικές προκλήσεις και όπου υπάρχει αποτυχία της αγοράς –
όπως, για παράδειγµα, για την αντιµετώπιση παραµεληµένων ασθενειών, καθώς επίσης και στη δηµιουργία χρηµατοδοτικών κεφαλαίων για την τεχνολογική ανάπτυξη
(«technology development funds») σε συγκεκριµένα πεδία, προκειµένου να προωθηθεί η τεχνολογική πρόοδος
και να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως παγκόσµιου
πρωτοπόρου στον τοµέα της καινοτοµίας.
Με το άρθρο 8 προτείνεται η προσθήκη νέου άρθρου
στο τέταρτο µέρος του ν. 1733/1987 (Α΄ 171) σχετικά µε
τις κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας. Με το
νέο άρθρο 22Λ δίνεται ο ορισµός των κοινοπραξιών εκµετάλλευσης τεχνολογίας σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας (2014/C 89/03) και προβλέπεται η καταχώριση
των συµφωνιών για τη σύσταση τέτοιων κοινοπραξιών
στο µητρώο µεταφοράς τεχνολογίας του ΟΒΙ (βλ. άρθρο
22Λ παρ. 1). Επιπλέον, καθορίζονται οι προϋποθέσεις,
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τις οποίες πρέπει να πληρούν οι κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας που έχουν ως αντικείµενο βασικές
τεχνολογίες. Οι διασφαλίσεις για την σύσταση και τη
λειτουργία τους πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να διασφαλίζεται το αντικείµενο τους (key enabling
technology). Αντίστοιχα οι όροι µε τους οποίους οι άδειες εκµετάλλευσης παραχωρούνται σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους καθορίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αγοράς, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη
λειτουργία της. Οι κοινοπραξίες, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο µη βασικές τεχνολογίες, θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση για συµµόρφωση µε το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισµού, καθότι όταν µία κοινοπραξία
περιλαµβάνει µη βασικές τεχνολογίες, η συµφωνία είναι
πιθανόν να εµπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 101
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (βλ. άρθρο 22Λ παρ. 3). Τέλος,
µε το προτεινόµενο νέο άρθρο καθιερώνεται η δυνατότητα σύστασης κοινοπραξιών εκµετάλλευσης τεχνολογίας ειδικού σκοπού για την αντιµετώπιση κοινωνικών αναγκών και δηµιουργίας χρηµατοδοτικών κεφαλαίων µε
σκοπό την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης σε
συγκεκριµένα πεδία, µε την έκδοση Κοινής Υπουργικής
Απόφασης.
Η ως άνω προτεινόµενη διάταξη σχετικά µε τις κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας αποσκοπεί στην
ενθάρρυνση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για τη σύσταση κοινοπραξιών µε στόχο την ανάπτυξη κοινωνικά
επιθυµητών τεχνολογιών και τη δηµιουργία χρηµατοδοτικών κεφαλαίων µε σκοπό την επιστηµονική και παραγωγική αξιοποίηση των ευρεσιτεχνιών, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα τη συµµόρφωση των συµφωνιών για τη σύσταση και λειτουργία των κοινοπραξιών αυτών µε το δίκαιο ανταγωνισµού. Επιπροσθέτως, επιδιώκεται η ενθάρρυνση της ανάπτυξης εταιρικών συµπράξεων και συνεργασιών και η θέσπιση κινήτρων για τη δηµιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters) επί τη βάσει της από κοινού
εκµετάλλευσης της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ν.2545/1997 ως προς το δικαίωµα αυτό και διατυπώνονται τα έγγραφα και οι διαδικασίες, µε τις οποίες οι αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν και σε αυτή την περίπτωση
να εξετάζουν την συνδροµή για την κάλυψη των οικονοµικών προϋποθέσεων δηµιουργίας του ΜΚ 10%, εκ µέρους του Φορέα υπό σύσταση, πριν την έκδοση της ΚΥΑ
της παρ. 1, του άρθ. 47. Στην περίπτωση αυτή, τόσο η ΕΑΝΕΠ όσο και η δηµιουργία του ΜΚ 10% επιβάλλεται να
δηµιουργηθούν εντός 6 µηνών από την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.
Με την προτεινόµενη διάταξη δηµιουργείται ιδιαίτερο
κίνητρο για την ανάληψη πρωτοβουλιών ανάπτυξης ΕΠ,
καθώς οι ενδιαφερόµενοι φορείς δεν υποχρεούνται να
συστήσουν ΑΕ Ειδικού Σκοπού πριν την έγκριση της επένδυσης, ειδικότερα στις περιπτώσεις πολύ µεγάλων
καθυστερήσεων εκ µέρους της Διοίκησης. Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι µε την ρύθµιση αυτή, διευκολύνονται
σηµαντικά δηµόσιοι φορείς, ΟΤΑ και Επιµελητήρια, να αναλαµβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες και να προβαίνουν
στην ίδρυση ΑΕ όταν αυτές οι πρωτοβουλίες εξελίσσονται θετικά, χωρίς να χάνεται µεγάλος και πολύτιµος
χρόνος, ειδικά για δηµόσιους φορείς, όπου η συµµετοχή
τους σε ΑΕ απαιτεί µεγάλες διοικητικές διαδικασίες και
ελέγχους που µπορούν εξελίσσονται παράλληλα µε την
εξέταση του φακέλου έγκρισης της επένδυσης.
Για την αξιολόγηση της παραπάνω επιλογής, πρέπει
να αναφερθεί ότι η δυνατότητα να αναπτύσσονται ΒΕΠΕ
από φορείς υπό σύσταση, µε την ισχύ του Ν.2545/1997
πριν το Ν.3982/2011, λειτούργησε πολύ αποτελεσµατικά
και έδωσε σηµαντικό πλήθος υποδοχέων που τα περισσότερα εξ αυτών κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν.
Οι παραπάνω παράγραφοι 4 και 5 του άρθ. 45, δηµιουργούν δυνατότητα επιλογής σε ενδιαφερόµενους για
την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων που µπορούν να
επιλέξουν το χρόνο ίδρυσης των Φορέων ΕΑΝΕΠ, πριν ή
µετά την εγκριτική ΚΥΑ, ανάλογα µε το επενδυτικό σχέδιο και τις παραµέτρους που συνδέονται µε αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Άρθρο 10

Άρθρο 9
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 διατυπώνεται
µε µεγαλύτερη σαφήνεια η διαδικασία δηµιουργίας του
µετοχικού κεφαλαίου της ΕΑΝΕΠ, υπό διάφορες εκδοχές (µετρητά, σε είδος), το οποίο πρέπει να καταβληθεί
το αργότερο εντός έξι (6) µηνών µετά την έκδοση της
ΚΥΑ της παρ.1 του άρθ. 47. Έτσι, ενώ δεν διαφοροποιείται το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που πρέπει να συγκεντρωθεί από τις προβλέψεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, προσδιορίζονται µε ακρίβεια οι διαδικασίες πιστοποίησης του και διατυπώνεται η διαδικασία, µε την οποία
οι αρµόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την συνδροµή για την
κάλυψη των οικονοµικών προϋποθέσεων δηµιουργίας
του ΜΚ 10%, εκ µέρους της ΕΑΝΕΠ, έξι µήνες µετά την
έκδοση της παραπάνω ΚΥΑ, προκειµένου να αρθούν ασάφειες και αβεβαιότητες που δηµιουργήθηκαν στις υπηρεσίες από σκέψη του ΣτΕ που διατυπώθηκε πρόσφατα σε εκδίκαση σχετικής υπόθεσης.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 2 παρέχεται η
δυνατότητα η πρωτοβουλία ανάπτυξης Επιχειρηµατικού
Πάρκου µπορεί να αναληφθεί και από Εταιρία Ανάπτυξης
Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) ΑΕ υπό σύσταση. Ειδικότερα, επαναφέρεται σχετική διάταξη του

Με το προτεινόµενο άρθρο 10 τροποποιούνται τα άρθρα 52 και 53 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) σχετικά µε τη
µείωση χώρων στάθµευσης και την διαδικασία διαπίστωσης της ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής. Συγκεκριµένα µε την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 1 θα επιτρέπεται να µειωθούν, οι θέσεις στάθµευσης, στο 50% του
πλήθους που επιβάλλεται από την κείµενη πολεοδοµική
νοµοθεσία, ακόµη και για τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις ΕΠ. Αυτή η ρύθµιση, τακτοποιεί πολεοδοµικές παραβάσεις για µεµονωµένες επιχειρήσεις που δεν έχουν
προβεί στην κατασκευή των προβλεποµένων χώρων
στάθµευσης ή απελευθερώνει θέσεις στάθµευσης (γήπεδο ή κτήριο) που έχουν δεσµευτεί συµβολαιογραφικά για
την έκδοση των αδειών δόµησης, µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν για άλλη χρήση.
Με την προτεινοµενη διάταξη της παρ. 2 επιτρεπεται η
τµηµατική ολοκληρωση εργων ΕΠ εφοσον αυτό ειναι τεχνικα εφικτο. Ειδικώτερα µετα απο την περαιωση των
εργων υποδοµης σε τµηµα του ΕΠ γινεται η αυτοψια/ ελεγχος απο τις αρµοδιες υπηρεσιες για να διαπιστωθει η
περαιωση του τµήµατος ωστε να εκδοθει η σχετικη πραξη διαπίστωσης και αντιστοίχως η αδεια λειτουργίας για
το περαιωµενο τµηµα του ΕΠ. Η διαταξη αυτή εχει αναδροµική εφαρµογή και σε παλια ΕΠ που αδειοδοτηθηκαν
µε το ν2545/97 και εκρεµµει η εκδοση σχετικης διαπι-
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στωτικης αποφασης .
Με τη προτεινοµενη διαταξη της παρ. 3 επεκτεινονται
οι διαταξεις απαλαγης απο αδεια εγκαταστασης και εκδοση ΠΠΔ που ισχύουν για τη µεταποίηση και στις επιχειρήσεις εφοδιαστικης του ν4302/14 που εγκαθιστανται
εντος ΕΠ.
Με τη προτεινόµενη διαταξη της παρ. 4 συµπληρωνεται υπαρχουσα διαταξη για τις ΑΒΣ. Ειδικώτερα διευκρινιζεται οτι στο ποσοστό καλυψης 20% των υπαρχόντων
κτηριων προσµετρώνται ολα τα κτηρια που στεγαζουν επιτρεπόµενες δραστηριότητες του Αρθ. 43 και οχι µονο
τα βιοµηχανικα κτηρια , οπως εµµεσως τεκµαιρεται στο
νόµο οπου γινεται αναφορά σε " βιοµηχανικες" συγκεντρώσεις.
Με τη προτεινόµενη διαταξη της παρ. 6 επεκτείνονται
τα κινητρα του ν3982/11 για τις µεταποιητικες επιχειρησεις εντος ΕΠ και στις επιχειρήσεις της εφοδιαστικης
που εγκαθίστανται σε αυτα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 11
Στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων έχει δηµιουργηθεί εδώ και δεκαετίες η µεγαλύτερη άτυπη βιοµηχανική συγκέντρωση, µε µείζονες βλαπτικές συνέπειες στο
περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία αλλά και την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής.
Α) Ως προς το περιβάλλον: Η µόλυνση του Ασωπού
ποταµού, των επιφανειακών αλλά και υπογείων υδάτων,
η παρουσία επικίνδυνων για τη δηµόσια υγεία στοιχείων
στο πόσιµο νερό, το µεγάλο περιβαλλοντικό πρόβληµα
και η υποβάθµιση της περιοχής είναι το αποτέλεσµα της
άναρχης δόµησης και ανάπτυξης µεταποιητικών µονάδων, χωρίς έργα υποδοµής και περιβαλλοντικής προστασίας και µε ανεξέλεγκτη επί χρόνια επιτρεπτή διάθεση
βιοµηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακούς και υπόγειους υδάτινους αποδέκτες.
Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1
του Συντάγµατος και του άρθρου 191 της ΣΛΕΕ, ο συντακτικός και κοινοτικός νοµοθέτης, έχοντας επίγνωση
του οικολογικού προβλήµατος, το οποίο σε κάποιες πτυχές του, όπως η ρύπανση, θίγει και άλλο βασικό αγαθό,
αυτό της ανθρώπινης υγείας, ανήγαγε το φυσικό περιβάλλον σε αντικείµενο ιδιαίτερης έννοµης προστασίας,
η οποία πρέπει να είναι πλήρης και αποτελεσµατική. Κατά συνέπεια, η ως άνω συνταγµατική διάταξη καθιστά υποχρεωτική για τον κοινό νοµοθέτη και τη Διοίκηση τη
λήψη προς τούτο αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων. Περαιτέρω, σε εφαρµογή του άρθρου 3
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά, ο Ασωπός έχει ορισθεί ως ένα σύνολο υδάτινων σωµάτων, για τα οποία θα
πρέπει να επιτευχθεί η καλή οικολογική και χηµική κατάσταση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας, η δε χηµική ρύπανση των επιφανειακών υδάτων συνιστά απειλή
τόσο για το υδάτινο περιβάλλον, µε επιπτώσεις όπως η
οξεία και χρόνια τοξικότητα για υδρόβιους οργανισµούς,
η συσσώρευση στο οικοσύστηµα και απώλειες βιοποικιλότητας όσο και για την ανθρώπινη υγεία.
Β) Ως προς την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής:
Στην έκταση της άτυπης βιοµηχανικής συγκέντρωσης
(ΑΒΣ) δραστηριοποιούνται σήµερα περίπου 1.000 επιχειρήσεις και παράγεται το 1/3 του βιοµηχανικού ΑΕΠ της
χώρας. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ µικρή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας, το εµπορευµατικό κέντρο του

ΟΛΠ και το εµπορευµατικό πάρκο Θριασίου και επί του
κεντρικού οδικού αξόνα ΠΑΘΕ και της σιδηροδροµικής
γραµµής Θεσσαλονίκης – Ειδοµένης. Πρόκειται για τη
µεγαλύτερη άτυπη βιοµηχανική συγκέντρωση που ξεκίνησε να αναπτύσσεται από τη δεκαετία του ’70.
Η κατάσταση που δηµιουργήθηκε και παγιώθηκε στην
περιοχή των Οινοφύτων αντικατοπτρίζει µε ενάργεια τα
διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήµατα και τις στρεβλότητες που επικράτησαν στον ελλιπή αναπτυξιακό σχεδιασµό στη χώρα.
Γ) Η ολιστική αντιµετώπιση του προβλήµατος: Με τη
συνεργασία των Υπουργείων Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, του Δήµου Τανάγρας αλλά και των οικονοµικών φορέων της περιοχής, διαµορφώθηκε κατόπιν ευρείας διαβούλευσης µία στρατηγική για την εξυγίανση
και την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής (Ολοκληρωµένο Στρατηγικό Σχέδιο Παρεµβάσεων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού Ποταµού και την ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης της βιοµηχανικής περιοχής Οινόφυτων – Σχηµαταρίου - ΟΣΣΠ).
Πρόκειται για ένα έργο ορόσηµο για την ευρύτερη περιοχή που περιλαµβάνει α) την ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) της ΑΒΣ Οινόφυτων –
Σχηµαταρίου και β) την υλοποίηση Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) ΛΑΠ Ασωπού για την περιβαλλοντική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής, τη βελτίωση
του επιπέδου διαβίωσης των τοπικών κοινωνιών και την
αναβάθµιση της τοπικής οικονοµίας, για το οποίο έχουν
εξασφαλιστεί πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και µε συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα.
Κατόπιν µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήµου Τανάγρας, του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, κατατέθηκε στην Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης εξειδικευµένη µελέτη για την οριοθέτηση της άτυπης βιοµηχανικής
συγκέντρωσης των Οινοφύτων ως περιοχής που χρήζει
περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης. Με βάση
τη µελέτη αυτή, η περιοχή οριοθετείται µε το προτεινόµενο άρθρο 11 του παρόντος σχεδίου νόµου.
Περαιτέρω, από την µελέτη προέκυψαν ως απολύτως
απαραίτητες για λόγους προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος οι ad hoc ρυθµίσεις του προτεινόµενου άρθρου 11 προκειµένου να µπορέσει να αναπτυχθεί το επιχειρηµατικό πάρκο εξυγίανσης και ανάπτυξης µε παρεκκλίσεις από κάποιες ρυθµίσεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της υφιστάµενης και παγιωµένης κατάστασης της άτυπης βιοµηχανικής συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις είναι ήδη εγκατεστηµένες και
δοµηµένες στο χώρο και ως εκ τούτου υφίστανται ειδικές αντικειµενικές ανάγκες πολεοδοµικής φύσης, καθώς
και το µέγεθος του έργου.
Ο στόχος της προτεινόµενης ρύθµισης είναι διττός: α)
η περιβαλλοντική εξυγίανση της λεκάνης απορροής του
Ασωπού ποταµού και συνεπακόλουθα η προστασία της
δηµόσιας υγείας του πληθυσµού της περιοχής και β) η αναβάθµιση της τοπικής αλλά και εθνικής οικονοµίας. Η
περιοχή των Οινοφύτων µπορεί να αποτελέσει πόλο οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και υπόδειγµα σύγχρονης και αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Η Πολιτεία υποχρεούται να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία και την οικονοµία.
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Το συγκεκριµένο έργο εντάσσεται στην ευρύτερη
στρατηγική του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης
για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων, ως βασικού
εργαλείου για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, µε σηµαντική συµβολή στην προστασία και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρα 12 – 18
Με το ν.3982/2011 (Α`143) ρυθµίστηκε η άσκηση των
τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και άλλαξε
το σχετικό νοµικό καθεστώς που ως τότε ίσχυε και είχε
εισαγάγει ο ν.6422/1934.
Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν.3982/11, εκδόθηκαν προεδρικά διατάγµατα που ρύθµιζαν τις προϋποθέσεις άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, επιτήρησης των εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα για 6 κατηγορίες εγκαταστάσεων και για τις επαγγελµατικές
βαθµίδες από αυτή του τεχνίτη ως εκείνη του εγκαταστάτη ή του εργοδηγού. Ειδικότερα, εκδόθηκαν έξι προεδρικά διατάγµατα µε τα οποία ρυθµίστηκαν οι κατηγορίες άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων καθώς και οι προϋποθέσεις άσκησης αυτών, σε: 1) υδραυλικές εγκαταστάσεις (π.δ. 112/2012 (Α΄197)), 2) χειρισµό
µηχανηµάτων έργου (π.δ.113/2012 (Α΄198)), 3) εγκαταστάσεις υγρών και αερίων καυσίµων (π.δ.114/2012
(Α΄199)), 4) βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροσυγκολλήσεις – οξυγονοκολλήσεις (π.δ. 115/2012
(Α΄200)), 5) ψυκτικές εγκαταστάσεις (π.δ. 1/2013 (Α΄3))
και 6) ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (π.δ. 108/2013
(Α΄141)).
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την οµαλή µετάβαση από το παλαιό στο νέο
θεσµικό πλαίσιο και τη δηµιουργία νοµικού πλαισίου που
ικανοποιεί τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και αποκαθιστά την πληρότητα της διοικητικής ροής των αδειοδοτικών διαδικασιών.
Με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγµατα καθορίστηκαν
οι απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών για την πρόσβαση στην
άσκηση των επιµέρους τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, Γενικότερα, περιλαµβάνονται α) τίτλοι
σπουδών σχολών που ανήκουν σε υφιστάµενες λειτουργούσες, κατά την έκδοση των π.δ., εκπαιδευτικές δοµές
τεχνικής κατεύθυνσης, καθώς και τίτλοι σπουδών σχολών οι οποίες, µετά την έκδοση των π.δ., καθίστανται ισότιµες και αντίστοιχες των σχολών αυτών, β) τίτλοι
σπουδών σχολών που ανήκουν σε παλαιότερες µη λειτουργούσες εκπαιδευτικές δοµές και γ) τίτλοι σπουδών
της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιµος µε τίτλους της ανωτέρω περίπτωσης (α).
Ωστόσο, σε κανένα από τα προεδρικά διατάγµατα δεν
υπάρχει αναφορά για τίτλους σπουδών σχολών οι οποίες καθίστανται ισότιµες και αντίστοιχες των σχολών αυτών ενώ στο π.δ. 108/2013 δεν περιλαµβάνονται στις
διατάξεις τίτλοι σπουδών σχολών οι οποίες, µετά την έκδοση του π.δ., καθίστανται ισότιµες και αντίστοιχες των
σχολών αυτών. Επίσης, σε κανένα από τα π.δ. δεν υπάρχει αναφορά για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής που έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµοι µε τίτλους της ανωτέρω
(β) περίπτωσης.

Για λόγους αναλογικότητας και ίσης µεταχείρισης,
προτείνεται να συµπεριληφθεί σε όλα τα προεδρικά διατάγµατα η αναφορά για τους τίτλους σπουδών σχολών
οι οποίες, καθίστανται ισότιµες και αντίστοιχες, των
σχολών που ήδη αναφέρονται στα π.δ.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 1 (Ι) (δ) του
π.δ. 115/2012 (Α΄200), προβλέπεται ότι οι κάτοχοι απολυτηρίου γυµνασίου που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή µε υποβολή αίτησης και προσκόµιση των σχετικών
δικαιολογητικών.
Με βάση το παλαιότερο θεσµικό πλαίσιο (βδ 17/1950
(ΦΕΚ 82/Α/1950) «κατάταξη µηχανολογικών εγκαταστάσεων» όπως έχει τροποποιηθεί) για την εκτέλεση της οξυγονοκόλλησης / ηλεκτροσυγκόλλησης απαιτούνταν
κάτοχος συγκεκριµένων αδειών. Πρόσβαση στην κατοχή
της εν λόγω άδειας µετά από εξετάσεις, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 (γ) του β.δ. 17/1950, είχαν και οι τεχνίτες µε απολυτήριο εξατάξιου Δηµοτικού
Σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού. Επιπρόσθετα, στις
διατάξεις του β.δ. της 30 Δεκ. 1958/16 Ιαν. 1959 (ΦΕΚ
12/Α/1959) καθορίστηκε ότι για την απόκτηση αδείας οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή αντί του απαιτουµένου απολυτηρίου εξαταξίου Δηµοτικού Σχολείου, αρκεί οι υποψήφιοι να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή κατά την κρίση της οικείας εξεταστικής Επιτροπής.
Δεδοµένων των ανωτέρω αναφεροµένων προϋποθέσεων, που ίσχυαν για τη συγκεκριµένη επαγγελµατική
δραστηριότητα, και για λόγους οµαλής µετάβασης στο
νέο σύστηµα αδειοδότησης, προτείνεται να γίνει δεκτός
ο κάτοχος πτυχίου / απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την άσκηση της δραστηριότητας του τεχνίτη
οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή, µέσω της υποχρεωτικής βεβαίωσης αναγγελίας, προκειµένου να
µην αποκλείονται κάτοχοι πτυχίου / απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης προϊσχύοντος εκπαιδευτικού
συστήµατος. Σηµειώνεται επίσης ότι, από τις επαγγελµατικές δραστηριότητες που ρυθµίστηκαν µε τον ν.
3982/2011 και ειδικότερα σύµφωνα µε το π.δ. 113/2012
(Α΄198) για την έναρξη άσκησης των δραστηριοτήτων
του χειριστή µηχανηµάτων έργου οι ενδιαφερόµενοι γίνονται δεκτοί ως απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(άρθρο 5 παρ. 1 (Ι)(α)).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των ανωτέρω προεδρικών
διαταγµάτων, µεταξύ άλλων, προσδιορίστηκε και ο τρόπος τεκµηρίωσης της προϋπηρεσίας των τεχνικών επαγγελµατιών. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα των προαναφερθέντων προεδρικών διαταγµάτων
καθορίστηκε ότι σε περιπτώσεις αδυναµίας προσκόµισης
των ως αναφερόµενων κατά τις διατάξεις δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναφέρει τεκµηριωµένα για ποιούς λόγους αδυνατεί να
προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση
συνοδεύεται από τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία, τα
οποία εξετάζονται από την αρµόδια εξεταστική επιτροπή
που συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό προϋπηρεσίας.
Επειδή σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί η αρµόδια εξεταστική επιτροπή στην οικεία του ενδιαφεροµένου Περιφέρεια δηµιουργείται πρόβληµα ως προς την
εξέταση των διαθέσιµων αποδεικτικών στοιχείων, προτείνεται στην περίπτωση αυτή η εξέταση της αίτησης
του ενδιαφεροµένου να πραγµατοποιείται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον
Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε το άρθρο 159 του ν.
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3852/10 (Α΄87). Με την προτεινόµενη τροποποίηση αίρεται η εν λόγω έλλειψη περί εξέτασης των δικαιολογητικών προϋπηρεσίας στην περίπτωση µη συγκρότησης αρµόδιας εξεταστικής επιτροπής και αποκαθίσταται η διοικητική ροή της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9, οι άδειες
οι οποίες έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ. 511/1977,
των οποίων η ηµεροµηνία θεώρησης έχει παρέλθει, εφόσον το διάστηµα από τη λήξη της ισχύος τους µέχρι τη
δηµοσίευση του π.δ. 114/2012 δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, θεωρούνται εντός έξι µηνών από τη δηµοσίευση του
π.δ. 114/2012 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8
παρ. 3, στη συνέχεια δε, θεωρούνται κάθε οκτώ έτη σύµφωνα µε το άρθρο 8, και οι κάτοχοι των αδειών αυτών έχουν το δικαίωµα εκτέλεσης των εργασιών του π.δ.
114/2012 που αφορούν αποκλειστικά τα υγρά καύσιµα.
Περαιτέρω µε την προϋπόθεση της θεώρησης εντός εξαµήνου από δηµοσίευση του π.δ. 114/2012 οι κάτοχοι
των εν λόγω αδειών δύνανται να αξιοποιήσουν τη ανωτέρω δυνατότητα της παραγράφου 7(στ) του άρθρου 9
του π.δ. 114/2012. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλεψη διαδικασίας για την περίπτωση των επαγγελµατιών τεχνικών υγρών καυσίµων κατά το π.δ. 511/1977 που η καθυστέρηση θεώρησης των αδειών τους έχει ξεπεράσει τα
τρία έτη ή για εκείνους που ενώ ήταν αθεώρητοι λιγότερο από τρία χρόνια κατά τη δηµοσίευση του π.δ.
114/2012 δεν θεώρησαν εντός εξαµήνου. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται τροποποίηση των διατάξεων έτσι,
ώστε να καλύπτεται το υφιστάµενο κενό ρύθµισης και να
δίνεται διέξοδος στους σχετικούς τεχνικούς για τον µη
επαγγελµατικό αποκλεισµό τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΓΒ
Άρθρο 19
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 σχετικά µε τις επιχορηγήσεις επιχειρήσεων από πληµµύρες και λοιπές
θεοµηνίες. Ειδικότερα, µε την τροποποίηση στις θεοµηνίες συµπεριλαµβάνονται και οι σεισµοί, που είχαν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του νόµου αυτού και προβλέπεται συνεπώς η δυνατότητα επιχορήγησης, που συνίσταται σε δωρεάν χρηµατική ενίσχυση από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, των επιχειρήσεων που έχουν
πληγεί από σεισµό µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
της εν λόγω διάταξης.
Άρθρο 20
Με το προτεινόµενο άρθρο 20 τροποποιείται το άρθρο
16 του ν. 3325/2005 (Α΄68) και προβλέπεται η συµπλήρωση δραστηριότητας στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
µε τις εκεί οριζόµενες προϋποθέσεις.
Άρθρο 21
Με το προτεινόµενο άρθρο 21 τροποποιούνται τα άρθρα 20 και 26 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) για τους κανόνες διακίνησης και αγοράς προϊόντων. Ειδικότερα, µε
την παράγραφο 1 προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου µε
ειδικά µετασκευασµένο αυτοκινούµενο όχηµα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του ελέγχου και παρέχεται εξουσιοδότηση στους καθ΄ύλην αρµόδιους υπουργούς

για την έκδοση κανονιστικής πράξης µε την οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές του ειδικού οχήµατος, των συστηµάτων µέτρησης, των συστηµάτων εντοπισµού κλπ.
Με την παράγραφο 2 ρυθµίζονται τα θέµατα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της διοικητικής πράξης επιβολής κυρώσεων.
Άρθρο 22
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αποσαφηνίζονται ερµηνευτικά θέµατα που έχουν προκύψει κατά την εφαρµογή
της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4302/2014 (Α΄
225) σχετικά µε τη δυνατότητα εγκατάστασης Κέντρων
Αποθήκευσης και Διανοµής και τους όρους αυτών. Με τη
ρύθµιση αυτή δίνεται η δυνατότητα τόσο υφιστάµενων
δραστηριοτήτων εφοδιαστικής όσο και νέων να αδειοδοτηθούν και να λειτουργήσουν σύµφωνα µε το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο του ν. 4442/2016 και να αναπτυχθούν
στον ανερχόµενο τοµέα της Εφοδιαστικής (Logistics).
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Άρθρο 23
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 23 τροποποιούνται σηµεία του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης αναγκών
στέγασης των φορέων και των γραφείων των προσώπων
που αναφέρονται σε αυτήν, η δυνατότητα υποστήριξης
φορέων για την υλοποίηση έργων χρηµατοδοτούµενων
τόσο από το συγχρηµατοδοτούµενο όσο και από εθνικό
σκέλος του ΠΔΕ ή άλλα ενωσιακά ή διεθνή προγράµµατα ή άλλους πόρους, η συγκρότηση τεχνικής υπηρεσίας
που µπορεί να αναλαµβάνει και τις αρµοδιότητες των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 και θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για την απόσπαση προσωπικού της
ΜΟΔ ΑΕ σε φορείς εκτός των Ειδικών Υπηρεσιών και
των Κοινών Γραµµατειών των ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας του ν. 4314/2014 και υπηρεσιών συντονισµού, εφαρµογής ή διαχείρισης άλλων συγχρηµατοδοτούµενων ενωσιακών και διεθνών προγραµµάτων.
Με τη θέσπιση των ειδικών αυτών διατάξεων κατά παρέκκλιση των σχετικών προβλέψεων του ν. 4440/2016
καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση του εξειδικευµένου
προσωπικού της ΜΟΔ και της σωρευµένης τεχνογνωσίας του από την πολυετή διαχείριση αναπτυξιακών προγραµµάτων, είτε από φορείς που υλοποιούν συγχρηµατοδοτούµενα έργα ΕΣΠΑ, όπως είναι οι ΟΤΑ και οι αστικές αρχές των ΟΧΕ, και χρειάζονται ενίσχυση για την
ορθή και έγκαιρη υλοποίηση αυτών, είτε σε φορείς που
ήδη λόγω των ιδιαιτεροτήτων του έργου τους εξαιρούνται από τις περί αποσπάσεων διατάξεις του ως άνω νόµου και έχουν επίσης ανάγκη για την ανωτέρω εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία. Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα ανανέωσης των εν λόγω αποσπάσεων όταν
αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο πραγµατοποιούνται.
Άρθρο 24
Με την προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν στο πληροφοριακό σύστηµα σώρευσης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας ώστε να ανταποκρί-
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νεται στις παρούσες συνθήκες. Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 τροποποιείται ο τίτλος και ο ορισµός του πληροφοριακού συστήµατος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας.
Η διάταξη του εδαφίου (ιδ) του αρ. 2 του ν. 3614/2017,
η οποία αφορούσε στην προγραµµατική περίοδο 20072013 κρίνεται σκόπιµο να προσαρµοστεί καταλλήλως ως
προς την τήρηση του ΠΣ Σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, ώστε να ανταποκρίνεται στις παρούσες συνθήκες,
και να περιληφθεί στο ν. 4314/2014 που αφορά στην
προγραµµατική περίοδο 2014-2020. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2 προβλέπεται η τήρηση
πληροφοριακού συστήµατος σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας στην Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, το οποίο θα αποσκοπεί στη διασταύρωση των υποβαλλόµενων υπεύθυνων δηλώσεων.
Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρέωση η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ να διασφαλίσει
τη δυνατότητα διασύνδεσης αυτού του συστήµατος µε
το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ώστε εφόσον κριθεί σκόπιµο από την τελευταία να µπορεί
να πραγµατοποιηθεί η σχετική διασύνδεση. Η διάταξη αφορά όλες τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας,
που χορηγούνται µε οποιαδήποτε µορφή (επιχορήγηση,
φοροαπαλλαγή, εγγύηση, αύξηση µετοχικού κεφαλαίου,
κλπ), ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης. Τέλος προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης προκειµένου να ρυθµιστούν επιµέρους λεπτοµέρειες σχετικά µε το πληροφοριακό σύστηµα σώρευσης
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας.
Άρθρο 25
Με την προτεινόµενη προσθήκη εδαφίων στην υποπαρ. β3 της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/14 προβλέπεται ότι µέχρι τη δηµιουργία του λογαριασµού παρακατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπίας κατά την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων από τους ΟΤΑ
α’ βαθµού και τα εποπτευόµενα από αυτούς νοµικά πρόσωπα και επιβολής από τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές, την αρχή ελέγχου και τον οργανισµό πληρωµών δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκτηση, θα εφαρµόζονται
τα προβλεπόµενα για τα εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Προβλέπεται εφαρµογή της διάταξης και για τις εντοπισθείσες
πριν την έναρξη της ισχύος της µη επιλέξιµες δαπάνες.
Με την προτεινόµενη προσθήκη παραγράφου 5 στο
άρθρο 33 του ν. 4314/2014 αποσαφηνίζεται ότι ο καταλογισµός αχρεώστητης ή παρανόµως καταβληθείσας
δαπάνης επιβάλλεται στον πραγµατικό λήπτη της επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης στον οποίο διαπιστώνεται η
παρατυπία, όταν αυτή οφείλεται σε δικές του πράξεις ή
παραλείψεις. Η επιχορήγηση για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων από το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων εγκρίνεται στη βάση της Απόφασης Ένταξης στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτήν. Στην
περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών στην υλοποίηση
των έργων (απόκλιση από το περιεχόµενο και τους όρους και προϋποθέσεις της Απόφασης Ένταξης), οι σχε-

τικές δαπάνες για την υλοποίηση των έργων κρίνονται
ως µη επιλέξιµες για χρηµατοδότηση, ο δε λήπτης της
χρηµατοδότησης θα πρέπει να επιστρέψει στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων τα ποσά που του έχουν χορηγηθεί και χρησιµοποιήθηκαν από αυτόν αχρεωστήτως ή
παρανόµως. Είναι εύλογο ότι στις περιπτώσεις έργων όπου ο δικαιούχος της πράξης µεταφέρει την επιχορήγηση σε άλλους φορείς, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι συµµετέχουν στην υλοποίηση της πράξης και είναι
οι πραγµατικοί λήπτες της επιχορήγησης, µη συµπεριλαµβανοµένων των αναδόχων δηµοσίων συµβάσεων, η
ανάκτηση των σχετικών ποσών πρέπει να γίνει από τους
πραγµατικούς λήπτες της επιχορήγησης όταν η παρατυπία οφείλεται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.
Με την προτεινόµενη προσθήκη παραγράφου 6 στο
άρθρο 33 του ν. 4314/2014 εξειδικεύεται ο φορέας στο
οποίο επιβάλλεται καταλογισµός αχρεώστητης ή παρανόµως καταβληθείσας δαπάνης για τη δράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής». Η διάταξη
αυτή κρίνεται αναγκαία, διότι είναι εύλογο, ότι για οποιεσδήποτε παρατυπίες διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής
Ζωής», οφειλόµενες σε πράξεις ή παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών εξ
αιτίας των οποίων προκύπτουν αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθείσες δαπάνες, όπως ενδεικτικά η υπέρβαση του επιτρεπόµενου αριθµού φιλοξενούµενων βρεφών
ή νηπίων, ή η παραβίαση υποχρεώσεων περί πυρασφάλειας, πρέπει να επιβαρύνονται οι πάροχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών προς τους ωφελούµενους και όχι η δικαιούχος ΕΕΤΑΑ, καθώς στον πάροχο - λήπτη καταβάλλεται η ενίσχυση και σε αυτόν οφείλεται η παρατυπία. Η
προτεινόµενη διάταξη εφαρµόζεται και για τις ήδη διαπιστωθείσες παρατυπίες. Προβλέπεται τέλος δια νόµου ανάκληση των ήδη εκδοθεισών αποφάσεων και η υποχρέωση του αρµοδίου οργάνου να εκδώσει αποφάσεις εις
βάρος των ληπτών που ευθύνονται για την παρατυπία.
Με την προτεινόµενη προσθήκη παραγράφου 7 στο
άρθρο 33 του ν. 4314/2014 ρυθµίζεται η περίπτωση δηµοσιονοµικών διορθώσεων οφειλόµενων σε ελλείψεις ή
και στην εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. Κατά τη λειτουργία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρµόζονται από τις αρχές διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ,
ενδέχεται να εντοπιστούν σε αυτά ή στη χρήση αυτών από τους φορείς διαχείρισης αστοχίες που οδηγούν σε
παρατυπίες οι οποίες εντοπίζονται στο επίπεδο της υλοποίησης των πράξεων. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται δηµοσιονοµική διόρθωση στις δαπάνες του επιχειρησιακού προγράµµατος που έχουν πιστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος
της ενίσχυσης ακολουθεί τους εφαρµοζόµενους κανόνες που επιβάλλονται από την απόφαση χρηµατοδότησης από το επιχειρησιακό πρόγραµµα και τις οδηγίες της
αρµόδιας αρχής διαχείρισης ή ενδιάµεσου φορέα, οι εντοπιζόµενες στην ελεγχόµενη πράξη παρατυπίες οι οποίες, κατά την κρίση της Αρχής Ελέγχου, οφείλονται
σε ελλείψεις του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου, ή
εσφαλµένη εφαρµογή του από τις αρχές διαχείρισης ή
ενδιάµεσους φορείς, δεν πρέπει να οδηγούν σε ανάκτηση της ενίσχυσης ή άλλης µορφής κύρωση όπως π.χ. πα-
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ρακράτηση ενίσχυσης, από το δικαιούχο της πράξης, δεδοµένου ότι αυτός ενήργησε σύµφωνα µε το θεσµικό
πλαίσιο, την πρακτική, και τις σχετικές οδηγίες των εµπλεκόµενων αρχών. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω διάταξη αφορά στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και
σε δικαιούχους που εντάχθηκαν σε επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου αυτής ανεξάρτητα της ενδεχόµενης, µεταγενέστερης απένταξής τους, εφαρµόζεται
για τις εκκρεµούσες ή και ήδη εκδοθείσες διοικητικές
πράξεις και εναρµονίζεται µε τα ήδη ισχύοντα στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2014-2020. Ειδικότερα
για τις ήδη εκδοθείσες πράξεις απαιτείται σχετικό αίτηµα του φορέα διαχείρισης εντός ρητής προθεσµίας, ενώ
από την εµπρόθεσµη υποβολή του µέχρι την έκδοση απόφασης της Αρχής ελέγχου αναστέλλεται η εκτέλεση
της απόφασης ανάκτησης την οποία αφορά.
Άρθρο 26
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 προβλέπεται ότι για τον ορισµό της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΕΦΕΠΑΕ» ως ενδιαµέσου φορέα δεν απαιτείται σύµφωνη γνώµη του γενικού γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προϊσταµένων του άρθρου 39 του ν. 4314/2014, οι
µέχρι τότε υπηρετούντες προϊστάµενοι που δεν επιλέγονται εκ νέου τοποθετούνται σε Ειδική Υπηρεσία ή
στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, λαµβανοµένης
υπ’ όψιν σχετικής αίτησής τους, αλλά και των υπηρεσιακών αναγκών. Η διάταξη εφαρµόζεται τόσο στην πρώτη
εφαρµογή της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 39 όσο
και σε κάθε επόµενη εφαρµογή της.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία του συνόλου του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου των Κοινών Γραµµατειών των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας της περιόδου
2014 – 2020 αναγνωρίζεται µε τους ίδιους όρους.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 5 επιτυγχάνεται η απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης των
προκηρύξεων/προσκλήσεων προς τους δικαιούχους ενισχύσεων δεδοµένου ότι πλέον η έγκριση δίδεται από
τον οικείο Υπουργό ή Περιφερειάρχη που εποπτεύει το
φορέα διαχείρισης, εκτός αν άλλως ρυθµίζεται στις οικείες αποφάσεις ορισµού Ενδιάµεσων Φορέων της περ.
(γ), παρ. 10 του άρθρου 13, στις οποίες, µεταξύ άλλων,
προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες διαχείρισης ή τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 6 ορίζεται ότι καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας ασκεί µεταξύ άλλων η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων
Επενδύσεων.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 7 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ)
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 8 κατά
την οποία οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρη-

σιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ θα συγκροτούνται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για
τα τοµεακά και µε απόφαση του Περιφερειάρχη για τα
περιφερειακά καταργείται η συναρµοδιότητα άλλων Υπουργών και περιορίζεται ο απαιτούµενος χρόνος έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, δεδοµένου ότι η σύνθεση
των εν λόγω επιτροπών ρυθµίζεται εξαντλητικά από το
νόµο.
Άρθρο 27
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης καθηκόντων υπευθύνου λογαριασµού ή /
και εισηγητή εκκαθάρισης για πληρωµές του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων από υπαλλήλους που δεν
υπηρετούν στην οικονοµική υπηρεσία ή, στην περίπτωση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στην αρµόδια προς
τούτο υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένων υπαλλήλων του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα που απασχολούνται µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε µόνη την
εντολή του προϊσταµένου τους. Η πρόβλεψη αυτή στοχεύει στην παροχή ευελιξίας κατά την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων µέσω της απλούστευσης της διαδικασίας ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων προκειµένου
να επιταχυνθεί η διαδικασία πληρωµής των δικαιούχων
έργων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων στις
περιπτώσεις που δεν επαρκεί η επιχειρησιακή ικανότητα
των αρµοδίων υπηρεσιών. Η δυνατότητα αυτή προβλεπόταν στην υπ’ αριθ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και Οικονοµικών (Β΄ 2857) µέχρι την 31.12.2017. Με την
προτεινόµενη παρέχεται η δυνατότητα αυτή και για το
διάστηµα από την 1.1.2018 λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι
διαπιστώνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις που δεν επαρκεί το υφιστάµενο προσωπικό των αρµόδιων υπηρεσιών, η δε απρόσκοπτη διενέργεια των
σχετικών πληρωµών είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση του ΠΔΕ, την απορρόφηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων πόρων και την εκτέλεση των σχετικών
έργων σε εύλογο χρόνο και χωρίς πρόσθετο κόστος εκ
τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Άρθρο 28
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 6, 8, 11, 18
και 20 του ν. 4399/2016
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 3
«Εφαρµοστέο Δίκαιο» του ν. 4399/2016, οι ενισχύσεις
των καθεστώτων του «…χορηγούνται µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του Γ.Α.Κ. Οι διατάξεις του ως άνω Κανονισµού εφαρµόζονται για όλα τα θέµατα, τα οποία δεν
ρυθµίζονται ρητά στον εν λόγω νόµο». Ο αναπτυξιακός
νόµος 4399/2016 αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 της Επιτροπής (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός
– Γ.Α.Κ. ) και περιλαµβάνοντας διατάξεις που είναι συµ-

13
βατές µε τις ρυθµίσεις του έτυχε απαλλαγής από την
κοινοποίηση και την προηγούµενη έγκριση των ενεργοποιηθέντων µέχρι σήµερα καθεστώτων ενίσχυσης. Ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός (651/2014) πρόσφατα
τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2017/1084 της 14
Ιουνίου 2017 (ΕΕ L 156 της 20.6.2017, σ. 1-18). Ειδικότερα, εκτός των άλλων, αντικαταστάθηκε η παρ. 7 του άρθρου 14, και προστέθηκε παρ. 5 στο άρθρο 58 αυτού. Ο
τροποποιηµένος Γ.Α.Κ εφαρµόζεται πλέον για όλες τις
περιπτώσεις χορήγησης ενισχύσεων µετά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεών του. Σύµφωνα µε την παράγραφο 21 σηµείο (γ) του άρθρου 1 του καν. (ΕΕ)
2017/1084, µετά την παρέλευση της περιόδου προσαρµογής των έξι (6) µηνών από την έναρξη της ισχύος (107-2017) του τροποποιηµένου Γ.Α.Κ.,, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα υφιστάµενα καθεστώτα
επενδυτικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα τα
οποία απαλλάσσονται βάσει του Γ.Α.Κ. ούτως ώστε να
ληφθούν υπόψη και να εφαρµόζονται σε αυτά για τη χορήγηση των ενισχύσεων οι διατάξεις του τροποποιηµένου Γ.Α.Κ. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 2 σηµείο 28 του
Γ.Α.Κ, ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης είναι «η ηµεροµηνία απονοµής στον δικαιούχο του εννόµου δικαιώµατος να λάβει την ενίσχυση σύµφωνα µε το καθεστώς
ενίσχυσης», ήτοι εν προκειµένω η ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του
Ν.4399/2016. Συνεπώς, ο τροποποιηµένος Γ.Α.Κ έχει εφαρµογή και για τις αιτήσεις υπαγωγής στα καθεστώτα
ενισχύσεων του Ν.4399/2016 για τις οποίες, µέχρι την έναρξη εφαρµογής του για τα υφιστάµενα καθεστώτα
(10-1-2018), δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση υπαγωγής.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις του άρθρου 28 γίνεται η αναγκαία ευθυγράµµιση
του γενικού µέρους του Ν.4399/2016 – που αποτελεί το
γενικό πλαίσιο για τα επιµέρους καθεστώτα ενίσχυσης
που προβλέπει - µε τον τροποποιηµένο Γ.Α.Κ. Οι νέες
διατάξεις καταλαµβάνουν τόσο τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις υπαγωγής για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί η ενίσχυση (ήτοι δεν έχει εκδοθεί η απόφαση υπαγωγής) όσο και τις νέες αιτήσεις υπαγωγής που θα υποβάλλονται
σε καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόµου µετά την έναρξη ισχύος του τροποποιηµένου Γ.Α.Κ.
Συγκεκριµένα, οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 αναφέρονται:
α. σε ένα από στοιχεία που χαρακτηρίζουν το επενδυτικό σχέδιο ως αρχική επένδυση και ειδικότερα της
προϋπόθεσης της θεµελιώδους αλλαγής του συνόλου
της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας, µε
τον όρο ότι οι επιλέξιµες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοχείων ενεργητικού που συνδέονται µε
τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί,
κατά τη διάρκεια των τριών, προηγούµενων οικονοµικών
ετών, που θα αφορά πλέον µε την παρούσα τροποποίηση, µόνο τις µεγάλες επιχειρήσεις και .
β. στην εξαίρεση από την δυνατότητα να ορισθούν δικαιούχοι ενίσχυσης των καθεστώτων του νόµου
4399/2016 οι επιχειρήσεις που κατά τα δύο (2) έτη πριν
την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε
µετεγκατάσταση από συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας ΕΟΧ, της ίδιας ή παρεµφερούς δραστηριότητας ή
µέρους αυτής στην επιχειρηµατική εγκατάσταση στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η αρχική επένδυση και για την
οποία ζητείται η ενίσχυση, στο έδαφος άλλου συµβαλ-

λόµενου µέρους της συµφωνίας ΕΟΧ, ή που δεν δεσµεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός περιόδου δύο (2) ετών µετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για
την οποία ζητείται η ενίσχυση.
Μεταβατικά, προβλέπεται ότι µε υπεύθυνη δήλωση οι
επιχειρήσεις, που είτε υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στα
καθεστώτα του νόµου 3299/2004 και δεν είχε εκδοθεί εγκριτική πράξη της Διοίκησης µέχρι της 10-1-2018, ηµεροµηνία εφαρµογής του τροποποιηµένου Γ.Α.Κ. είτε υπέβαλαν ή υποβάλλουν αιτήσεις µετά την ηµεροµηνία
αυτή, δηλώνουν ότι δεν έχουν προβεί στην µορφής αυτή
µεταγκατάσταση και επίσης ότι δεν θα πράξουν και εντός περιόδου δύο (2) ετών µετά την ολοκλήρωση της
αρχικής επένδυσης για την οποία υπεβλήθη η αίτηση υπαγωγής.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 3 τροποποιείται η περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 8
ν. 4399/2016. Η ισχύουσα διάταξη επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση ενίσχυση κτιριακών δαπανών επί γηπέδου που
δεν ανήκει στην κυριότητα του επενδυτικού φορέα, υπό
την προϋπόθεση της νοµίµως µεταγραµµένης µίσθωσής
του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 618 ΑΚ («Η
µίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστηµα µακρότερο από
εννέα έτη ισχύει απέναντι στο νέο κτήτορα µόνο αν καταρτιστεί µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό µεταγραφεί.»). Οι διατάξεις αυτές δεν επιτρέπουν, όµως, τη µεταγραφή ιδιωτικού µισθωτηρίου εγγράφου. Με δεδοµένο ότι οι προγενέστεροι επενδυτικοί νόµοι προέβλεπαν τέτοια δυνατότητα µεταγραφής ιδιωτικού µισθωτηρίου εγγράφου προς διευκόλυνση των επενδυτικών φορέων, αλλά και λαµβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα αυτή δεν αποτελεί πρόσκοµµα για τη βιωσιµότητα της επένδυσης, η οποία εξασφαλίζεται µέσω της
µεταγραφής, κρίνεται σκόπιµο και ο ν. 4399/2016 να επιτρέπει τη µεταγραφή και ιδιωτικού µισθωτηρίου εγγράφου, µε ειδική ρύθµιση που εφαρµόζεται «παράλληλα»
µε το άρθρο 618 ΑΚ – δηλαδή, ως εξαίρεση, για τις µισθώσεις των «ενισχυόµενων» επιχειρήσεων. Το ιδιωτικό
µισθωτήριο έγγραφο θα µεταγράφεται στο αρµόδιο γραφείο µεταγραφών, Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό
Γραφείο, της περιφέρειας του ακινήτου.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 4 αποσαφηνίζονται περαιτέρω οι υφιστάµενες ρυθµίσεις µε
τις οποίες τίθενται ανώτατα όρια παρεχόµενων ενισχύσεων για κάθε επενδυτικό σχέδιο (5.000.000 ευρώ), για
µεµονωµένη επιχείρηση (10.000.000 ευρώ), για το σύνολο των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, κατά το ποσοστό συµµετοχής τους, ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων
(20.000.000 ευρώ), στο πλαίσιο εφαρµογής των καθεστώτων του νόµου 4399/2016. Παράλληλα ορίζεται χρονική περίοδος τριών (3) ετών εντός της οποίας υπολογίζονται τα όρια αυτά µε βάση την απόφαση υπαγωγής.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της παραγράφου 5:
- α. διευκρινίζεται ότι πέραν της κανονικής παράτασης,
η προθεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου
µπορεί να παρατείνεται για λόγους ανωτέρας βίας είτε
κατά το στάδιο της αρχικής προθεσµίας ολοκλήρωσης
της επένδυσης είτε και στις περιπτώσεις που έχει εγκριθεί παράταση µε την υλοποίηση του 50% του φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου της επένδυσης.
Συγχρόνως ορίζεται ότι το αίτηµα για την παράταση
για λόγους ανωτέρας βίας θα πρέπει να υποβάλλεται εντός της προθεσµίας (αρχικής ή παραταθείσας) ολοκλήρωσης της επένδυσης.
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- β. επιλέγεται ότι ο χρόνος της ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήµατος παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου είναι ο οριζόµενος στην
υποπερίπτωση αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2
του άρθρου 18 του νόµου 4399/2016, ήτοι πριν τη λήξη
της προβλεπόµενης στην απόφαση υπαγωγής προθεσµίας του επενδυτικού σχεδίου.
Αντίθετα στην περίπτωση της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης το αίτηµα µπορεί να υποβληθεί το αργότερο µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν. 4399/2016
προσδιορίζονται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης
της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Ειδικότερα,
ο φορέας της επένδυσης έχει τη δυνατότητα να κάνει
χρήση της ενίσχυσης µετά την πιστοποίηση του 50% του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του επενδυτικού
σχεδίου. Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου
6 επιχειρείται ορθότερη χρονική κλιµάκωση λήψης του
κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα συµφέροντα των επενδυτών όσο και τις
δηµοσιονοµικές δυνατότητες. Ειδικότερα σε σχέση µε
τις υφιστάµενες ρυθµίσεις µειώνονται από πέντε (5) σε
τρία (3) τα έτη, στα οποία µπορεί να γίνει η αξιοποίηση
του συνόλου του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής,
µε την προϋπόθεση βέβαια ότι η επιχείρηση θα έχει
πραγµατοποιήσει το αντίστοιχο ποσό κερδών προκειµένου να τυγχάνει εφαρµογής στο σύντοµο αυτό χρονικό
πλαίσιο το συγκεκριµένο κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. Πάντως το 1/3 του συνολικού εγκεκριµένου
ποσού της φορολογικής απαλλαγής δύναται να το αξιοποιήσει και προτού εκδοθεί η απόφαση ολοκλήρωσης
της επένδυσης (µετά την πιστοποίηση του 50% του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου) ενώ τα υπόλοιπά
2/3 της ενίσχυσης στα δύο (2) επόµενα έτη του χρόνου
έκδοσης της απόφασης αυτής. Διαφορετικά και σε κάθε
περίπτωση διατηρείται το µεγάλο χρονικό διάστηµα των
δέκα πέντε (15) ετών από το έτος θεµελίωσης του δικαιώµατος χρήσης της ωφέλειας εντός των οποίων µπορεί
να γίνει χρήση του παρεχόµενου κινήτρου.
Άρθρο 29
Προσθήκη άρθρου 27Α στον ν. 4399/2016
Με την προσθήκη της ρύθµισης του άρθρου 29 αποσαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των πράξεων συγκρότησης οργάνων ελέγχου, γνωµοδοτικών επιτροπών και λοιπών συλλογικών οργάνων του επενδυτικού νόµου 4399/2016. Με
δεδοµένο ότι η πρόσβαση στην πληροφορία και η διαφάνεια της διοικητικής δράσης διασφαλίζονται αφενός µε
την διαδικτυακή ανάρτηση των αποφάσεων αυτών στο
Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και αφετέρου µε τη δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των θεσµικών αποφάσεων σύστασης όλων αυτών των συλλογικών οργάνων, η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία για λόγους αποφυγής διοικητικού κόστους, λόγω έκδοσης µεγάλου αριθµού πράξεων συγκροτήσεων των ως άνω οργάνων.
Με την προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζεται επίσης η τυπική διασφάλιση της έλλειψης υποχρέωσης προς δηµοσίευση των πράξεων συγκρότησης συλλογικών οργάνων
που είχαν συγκροτηθεί ή συγκροτούνται στο πλαίσιο
των προγενέστερων επενδυτικών νόµων που είχαν αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δεν είχαν δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ, χωρίς αυτό, από παραδροµή, να

προβλέπεται ρητά σε κάποιους από τους νόµους αυτούς.
Άρθρο 30
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 65 και 67
του ν. 4399/2016
Με µια σειρά προτεινόµενων παρεµβάσεων καθίσταται
περισσότερο ελκυστικό το καθεστώς των επενδύσεων
µείζονος µεγέθους του νόµου 4399/2016. Ειδικότερα µε
την επιλογή από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου
του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής (εναλλακτικά: του κινήτρου σταθεροποίησης φορολογικού συντελεστή) θα παρέχονται ποσοστά ενίσχυσης µέχρι τα όρια
του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (για το σύνολο
των δαπανών του άρθρου 8 του νόµου 4399/2016) και µε
βάση τα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, όπως ορίζονται
στο άρθρο 11 του ιδίου νόµου, για συγκεκριµένες δαπάνες κυρίως ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες αυτοπαραγωγής κ.λπ,. Επιπρόσθετα και κατ’ εξαίρεση της βασικής
ρύθµισης, το όριο της παρεχόµενης ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των 7.000. 000 ευρώ. Παράλληλα η διαδικασία και οι προϋποθέσεις παροχής του κινήτρου της
φορολογικής απαλλαγής εναρµονίζονται µε τις υφιστάµενες ρυθµίσεις καταβολής του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του
νόµου 4399/2016 (δικαίωµα έναρξης χρήσης ωφέλειας
µε την πιστοποίηση του 50% το κόστους του επενδυτικού σχεδίου) αλλά και µε τις προτεινόµενες σε άλλο άρθρο του παρόντος, ευνοϊκές ρυθµίσεις της δυνατότητας
αξιοποίησης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής
σε λιγότερα έτη (από 5 σε 3).
Άρθρο 31
Κατάργηση διάταξης του άρθρου 71 του ν. 4399/2016
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 31 καταργείται από τις αρµοδιότητες της Επιστηµονικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συµβουλίου που συστήνεται µε το
άρθρο 70 του ν. 4399/2016 η αρµοδιότητα της συνεργασίας µε τα συµβούλια ανταγωνιστικότητας των κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών.
Άρθρο 32
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 78 και 82
του ν. 4399/2016
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 1 παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς των επενδυτικών
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 3908/2011 και κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής να τύχουν της νέας ευνοϊκότερης
νοµοθετικής ρύθµισης, που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται
στα καθεστώτα του νόµου 4399/2016 να αξιοποιήσουν
σε µικρότερο χρόνο, µε προϋποθέσεις, την εγκρινόµενη
ενίσχυση που παρέχεται µε τη µορφή της φορολογικής
απαλλαγής (έως 1/3 η κάθε δόση). Με τον τρόπο αυτό,
µειώνεται ο ελάχιστος χρόνος για την χρήση του κινήτρου αυτού στα τρία (3) έτη αντί της µέχρι σήµερα ισχύουσας πενταετίας. Οι ευνοϊκές αυτές ρυθµίσεις για την
χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής που
προτείνονται για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται
στα καθεστώτα ενίσχυσης του νόµου 4399/2016 θα επεκταθούν, για λόγους ίσης µεταχείρισης, και στους φο-
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ρείς των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3908/2011.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 2 τροποποιείται η υφιστάµενη διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 82 του νόµου 4399/2016, µε την οποία είχε προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης αποζηµιώσεων για τα
Μέλη του Μητρώου Αξιολογητών που είχαν διενεργήσει
αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του νόµου
3908/2011 για συγκεκριµένη χρονική περίοδο του έτους
2011, χωρίς ωστόσο να τους καταβληθούν αµοιβές λόγω
έκδοσης της σχετικής απόφασης σε µεταγενέστερο
χρόνο της περιόδου που διενεργήθηκαν οι αξιολογήσεις
αυτές. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων στην Υπηρεσία προέκυψε ότι οι αξιολογήσεις διενεργήθηκαν για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, εντός πάντα του έτους
2011, ενώ συγχρόνως είναι αναγκαίο να ρυθµιστεί και το
ζήτηµα της παραγραφής.
Άρθρο 33
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 85
του ν. 4399/2016
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται συγκεκριµένη προθεσµία, τρεις (3) µήνες µετά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης, εντός της οποίας υποχρεούνται οι φορείς
των επενδυτικών σχεδίων των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων τους σύµφωνα µε τις
διατάξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011 µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2017 στην υποβολή δήλωσης τήρησης
των µακροχρονίων υποχρεώσεών τους. Η προθεσµία αυτή παρέχεται προκειµένου να αξιοποιηθεί από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων που δεν έχουν υποβάλλει, ως υποχρεούνταν και τις από εκάστοτε οριζόµενες
προθεσµίες, δήλωση για την τήρηση των µακροχρονίων
υποχρεώσεών τους. Μετά την λήξη της προθεσµίας αυτής θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες εκ του νόµου κυρώσεις.
Με την τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου
85 του Ν. 4399/2016, όπως προτείνεται µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρατείνεται κατά δύο έτη η
προθεσµία εντός της οποίας είναι δυνατή η πραγµατοποίηση ελέγχων σε επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια έως 150 kW, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. 41766/26.9.2013 υπουργική απόφαση.
Η παράγραφος 17 του άρθρου 85 του Ν. 4399/2016,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 106 παρ. 8 του νόµου 4497/2017 βάσει του οποίου εκδόθηκε η µε αρ.
26226/2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Ανάπτυξης και Οικονοµικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) µε την οποία καθορίστηκαν οι αποζηµιώσεις των συµµετεχόντων
στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόµων διευκρινίζει ότι οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται
στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση αφορούν ποσά
πλέον ΦΠΑ, όπου αυτός οφείλεται.
Άρθρο 34
Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 14Β
του ν. 3908/2011
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της προβλεπόµενης κανονιστικής απόφασης

της παραγράφου Δ του άρθρου 14Β του νόµου
3908/2011, ώστε να καταλαµβάνει και τα αιτήµατα τροποποίησης που τυχόν υποβάλλονται µετά την έκδοση
της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων.
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις για τα επενδυτικά σχέδια των νόµων
2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 1 επιδιώκεται η οριστική ρύθµιση των εκκρεµών επενδυτικών
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν.2601/1998 και τα οποία, λόγω της παρόδου µεγάλου
χρονικού διαστήµατος από την υπαγωγή τους, βάσει των
δεδοµένων της κοινής πείρας πιθανολογούνται αδρανή.
Τηρουµένων των αρχών της αναλογικότητας και της καλής πίστης, οι φορείς των εν λόγω σχεδίων καλούνται
να γνωστοποιήσουν τον βαθµό υλοποίησης του επενδυτικού έργου τους, άλλως οι αποφάσεις υπαγωγής ανακαλούνται, καθώς ευλόγως κρίνεται ότι ο σκοπός και οι
όροι ενίσχυσης της επένδυσης δεν δύνανται να πληρωθούν, ενώ συνεπικουρείται η αρχή της ασφάλειας δικαίου και της αποτελεσµατικής λειτουργίας της Διοίκησης
προς εξυπηρέτηση των πραγµατικών αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Η ρύθµιση αφορά φορείς επενδυτικών
σχεδίων που δεν έχουν έρθει σε επαφή µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες εφαρµογής για µεγάλο χρονικό διάστηµα και
όχι σ΄ αυτούς που η αντιµετώπιση των επενδυτικών σχεδίων τους εκκρεµεί είτε στο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας είναι κατόπιν δικαστικών προσφυγών.
Στην προτεινόµενη παράγραφο 2, µε την προσθήκη
της διάταξης που αφορά σε επενδυτικά σχέδια ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που υπήχθησαν στις διατάξεις
των νόµων 3299/2004 και 3908/2011, ρυθµίζεται η περίπτωση κατά την οποία ενισχυόµενο ή ενισχυθέν ποσό
για έργα Σύνδεσης µε το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας επικαλύπτεται από τη συµµετοχή
έτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στο κόστος
κοινών έργων Σύνδεσης, προκειµένου να αποφευχθεί η
ενίσχυση ποσών στο µέτρο που δεν τα επωµίζεται αποκλειστικά ο Φορέας του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου.
Ειδικότερα, στην προτεινόµενη παράγραφο 3, ορίζεται
ότι το τυχόν επιστρεφόµενο ποσό, λόγω της µείωσης
του ενισχυόµενου κόστους µε την συµµετοχή του έτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στο κόστος των
κοινών έργων Σύνδεσης θα υπολογίζεται έντοκα από
την υπογραφή της συµφωνίας επιµερισµού του κόστους
του φορέα της επένδυσης και του έτερου παραγωγού
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
Οι ειδικές συνθήκες έλλειψης ρευστότητας των προηγουµένων ετών οδήγησαν το νοµοθέτη σε τροποποιήσεις του άρθρου 1 του π.δ. 35/2011, παρέχοντας τη δυνατότητα στους επενδυτικούς φορείς εισπράξεως προκαταβολής ποσοστού ακόµη και 100% της προβλεπόµενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγησης. Το
γεγονός, ωστόσο, ότι η τελική απόφαση ολοκλήρωσης κι
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
δύναται να ορίζει ως οριστικοποιούµενο ύψος επιχορήγησης ποσό µικρότερο από εκείνο της απόφασης υπαγωγής, οδήγησε σε περιπτώσεις προεισπράξεως ποσών
εν τέλει µεγαλύτερων από το οριστικοποιούµενο ύψος
επιχορήγησης. Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παρα-
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γράφου 4 καθορίζεται απλουστευµένος κι ευέλικτος
τρόπος επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού στην αρµόδια Υπηρεσία για όλες τις ήδη υφιστάµενες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα παραµένει το άτοκο της επιστροφής, καθώς αυτή δεν έχει το χαρακτήρα ποινής ή κύρωσης προς τον επενδυτικό φορέα.
Άρθρο 36
Ταµεία Χαρτοφυλακίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών
(ΤΧΕΣ)
Με τη ρύθµιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης
ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών επιχειρηµατικού κινδύνου «Ταµείων Συµµετοχών» (Fund of
Funds) στη βάση της συµµετοχής δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και, ως
εκ τούτου, µε το ίδιο επίπεδο κινδύνου και οφελών (συναλλαγή «pari passu»). Η χρηµατοδότηση των «Ταµείων
Συµµετοχών» κατά το µέρος συµµετοχής του Δηµοσίου,
πραγµατοποιείται από το Εθνικό ή Συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με τον
τρόπο αυτό η σχετική συµµετοχή του δηµοσίου είναι
σύµφωνη µε τους όρους της αγοράς και, συνεπώς, δεν
συνιστά κρατική ενίσχυση.
Με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόµενη υπουργική απόφαση ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα και ζητήµατα
µε τεχνικό και λεπτοµερειακό χαρακτήρα, όπως η επενδυτική στρατηγική του Ταµείου Συµµετοχών, η ανάθεση
της διαχείρισης καθώς και των όρων και προϋποθέσεων
του Ταµείου Συµµετοχών σε Διαχειριστή Οργανισµού Εναλλακτικών Επενδύσεων του Ν.4209/2013 (Α΄253), οι
όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής του Ταµείου Συµµετοχών στα «Ταµεία» για την επίτευξη της επενδυτικής
στρατηγικής του (ΤΣ) σε κλαδικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο, η σύσταση της Επενδυτικής Επιτροπής.
Άρθρο 37
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 19
του ν. 2579/1998
Με την πρόσφατη σύσταση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20/9/2016, τα µέλη της Ευρωζώνης έχουν την υποχρέωση να δηµιουργήσουν Εθνικά Συµβούλια Ανταγωνιστικότητας (National Productivity Boardshttps://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/economic-and-fiscal-policy-coordination/nationalproductivity-boards_el).
Τα εν λόγω συµβούλια, τα οποία δεν έχουν αποφασιστικές αρµοδιότητες, αναλύουν τις εξελίξεις στους τοµείς της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας
λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τις
καθιερωµένες πρακτικές, ενώ µε τα στοιχεία που παρέχουν στην ΕΕ, συµβάλλουν στη διαµόρφωση των εξαµηνιαίων εκθέσεών της. Οι δε αναλύσεις που εκπονούν θα
πρέπει να δηµοσιοποιούνται.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προστίθεται στην αποστολή του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ), όπως αυτή προβλέπεται στον ν.
2579/1998, η σύσταση και η συγκρότηση του ελληνικού
συµβουλίου ανταγωνιστικότητας και η συνεργασία µε τα
αντίστοιχα ευρωπαϊκά εθνικά συµβούλια ανταγωνιστικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 38
Η δηµιουργία Μονάδων Παροχής Κοινών Υπηρεσιών
(ΜΚΥ / Business Services Centres_BSC, Shared Services
centres - SSC) και η άντληση υποστηρικτικών υπηρεσιών
από αυτές, αποτελεί τα τελευταία χρόνια δυναµικά εξελισσόµενη παγκόσµια τάση, υποστηριζόµενη από τη νέα
τεχνολογία, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας
των επιχειρήσεων για ευελιξία και µείωση του λειτουργικού τους κόστους. Δεδοµένου ότι από τη δραστηριότητα αυτή προκύπτει σηµαντικός αριθµός νέων θέσεων
εργασίας και άλλα πολλαπλασιαστικά οφέλη, ορισµένες
χώρες στην Ευρώπη και διεθνώς έχουν στοχεύσει στην
προέλκυση και έχουν καταστεί κέντρα εγκατάστασης τέτοιων Μονάδων
Στην Ελλάδα σήµερα έχουν εγκατασταθεί περίπου
150 αλλοδαπές εταιρείες για δηµιουργία Μονάδων Ενδοοµιλικών Κοινών Υπηρεσιών µε υπαγωγή στον α.ν.
89/67 όπως αντικαταστάθηκε µε το ν. 3427/3005 (Κεφ
ΣΤ’) και ισχύει, ορισµένες από τις οποίες ανήκουν σε µεγάλους πολυεθνικούς οµίλους, που απασχολούν περισσότερα από 2.500 άτοµα. Στην παρούσα συγκυρία δεδοµένων των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας (υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό µε σχετικά χαµηλό
µισθολογικό κόστος, χαµηλό κόστος ακινήτων, γεωπολιτική θέση, καλό επίπεδο και ασφάλεια του περιβάλλοντος διαβίωσης κλιµατολογικές συνθήκες) υπάρχει περιθώριο για προσέλκυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του
παραπάνω καθεστώτος, µε προφανή τα οφέλη για την εθνική οικονοµία. Για το σκοπό αυτό µε τις παρούσες ρυθµίσεις διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής και συµπληρώνεται το εν λόγω καθεστώς ώστε να δηµιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό έναντι άλλων χωρών και ανταποκρινόµενο
στις ανάγκες της αγοράς περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα στον τοµέα
αυτό. Ειδικότερα
Με το προτεινόµενη στο άρθρο 38 ρύθµιση προστίθενται και νέες υπηρεσίες στη δραστηριότητα που µπορούν να αναπτύσσουν οι εταιρείες που υπάγονται στο
καθεστώς οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης οικονοµίας όπως διαµορφώνεται διεθνώς. Οι νέες υπηρεσίες που προστίθενται αφορούν την ανάπτυξη λογισµικού, τον προγραµµατισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη συστηµάτων πληροφορικής,
την αποθήκευση και διαχείριση αρχείων και πληροφοριών, τη διαχείριση προµηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας µη συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης µεταφορών µε ίδια µέσα, τη διαχείριση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού και τις δραστηριότητες
τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης
που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Άρθρο 39
Με τις προτεινόµενες στο παρόν άρθρο ρυθµίσεις:
1) Δηµιουργείται ένα σταθερό και απλό στη διαδικασία
καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων για επιχειρήσεις που
υπάγονται στις διατάξεις του νόµου αυτού και δηµιουργούν στην Ελλάδα µεγάλες Μονάδες Παροχής Ενδοοµιλικών Υπηρεσιών. Οι ενισχύσεις που µπορούν να χορηγούνται µε το καθεστώς αυτό βάσει του Γενικού Απαλ-
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λακτικού Κανονισµού 651/2014 και του Κανονισµού
1407/2013 για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (de
minimis) είναι:
α) Ενισχύσεις των δαπανών µισθολογικού κόστους
του πρώτου έτους εργασίας για την πρόσληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση (µακροχρόνια άνεργοι κλπ)
και ατόµων µε αναπηρία (ΓΑΚ 651/2014 άρθρα 32 και
33).
β) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (ΓΑΚ
651/2014 άρθρο 25).
γ) Ενισχύσεις για προγράµµατα επαγγελµατικής (ΓΑΚ
651/2014 άρθρα 31).
δ) Ενίσχυση των δαπανών µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του πρώτου έτους εργασίας για πρόσληψη οποιοδήποτε εργαζόµενου και ενίσχυση των δαπανών αγοράς και εγκατάστασης συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών (Κανονισµός De Minimis
651/2014).
Προκειµένου να αποφευχθεί η καταχρηστική εφαρµογή της παρεχόµενης δυνατότητας ενισχύσεων (δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων στις οποίες µεταφέρονται υφιστάµενες δραστηριότητες), η επιχείρηση θα δικαιούται
των παραπάνω ενισχύσεων µόνο εφόσον αναπτύσσει
νέα δραστηριότητα όσον αφορά είτε το αντικείµενο των
παρεχόµενων υπηρεσιών είτε τις εταιρείες προς τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η οποία δεν ασκείται
στην Ελλάδα από την ίδια ή άλλη επιχείρηση του οµίλου
µέχρι το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης και µε την
προϋπόθεση ότι εξ αυτής δηµιουργείται ένας ελάχιστος
αριθµός νέων θέσεων απασχόλησης οι οποίες διατηρούνται τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστηµα, όπως θα ορισθούν µε υπουργική απόφαση.
H ενίσχυση θα παρέχεται για δαπάνες εντός της πρώτης πενταετίας από τη χορήγησή της και µέχρι ενός ανώτατου ποσού, που θα ορισθεί επίσης µε υπουργική απόφαση. Επίσης, µε υπουργική απόφαση θα ορισθούν τα
κατά περίπτωση ποσοστά ενισχύσεων εντός των ορίων
που προβλέπονται από τους αντίστοιχους Κανονισµούς
καθώς και τα διαδικαστικά θέµατα, οι κυρώσεις σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης
της ενίσχυσης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2) Επεκτείνεται η δυνατότητα χορήγησης των παραπάνω ενισχύσεων µε τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά την ανάπτυξη νέας δραστηριότητας και δηµιουργία
νέων θέσεων απασχόλησης και σε εγκατεστηµένα
στην Ελλάδα υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών
καθώς σε ηµεδαπές εταιρείες που παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες του νόµου σε επιχειρήσεις οι οποίες
δεν ανήκουν απαραίτητα στον ίδιο όµιλο και ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής τους. Στην περίπτωση αυτή
ο ελάχιστος αριθµός νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης που δηµιουργούνται εκ της νέας δραστηριότητας,
για την οποία χορηγείται η ενίσχυση, δεν µπορεί να είναι
µικρότερος των εκατόν πενήντα (150), για το πρώτο έτος µετά τη χορήγηση της ενίσχυσης

θίσταται αποτελεσµατικότερη η κείµενη νοµοθεσία που
αφορά τον αποκλεισµό από τις δηµόσιες συµβάσεις των
λεγάµενων «εξωχώριων» εταιριών.
Η απαγόρευση αυτή εισήχθη µε τον ν. 3310/2005, ο οποίος παρέπεµπε ως προς τον ορισµό της «εξωχώριας»
εταιρίας στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που είχε κυρωθεί µε τον ν. 2238/1994 (Α' 151) και
περιείχε εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών
να καθορίσει τις χώρες, στις οποίες εδρεύουν «εξωχώριες» εταιρίες. Χρήση της εξουσιοδοτήσεως αυτής έγινε
µόνο µία φορά, κατά το έτος 2005, οπότε εκδόθηκε η
1108437/2565/ΔΟΣ/2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. Β' 1590), η οποία δεν
έχει έκτοτε τροποποιηθεί.
Στη συνέχεια εισήχθη στη νοµοθεσία, στη θέση των
«εξωχώριων», η έννοια των «µη συνεργάσιµων» φορολογικά κρατών και των κρατών µε ευνοϊκό φορολογικό
καθεστώς. Σχετικά είναι τα άρθρα 78 παρ. 1 του ν.
3842/2010 (Α΄ 58), µε το οποίο προστέθηκαν στον τότε
ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.
2238/1994) τα άρθρα 51Α και 51 Β, και ήδη το άρθρο 65
του σήµερα ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Με βάση τις διατάξεις αυτές έχει εκδοθεί µία σειρά
υπουργικών αποφάσεων, που καθορίζουν κατ’ έτος τον
κατάλογο των «µη συνεργάσιµων» φορολογικά κρατών,
µε βάση τα εκάστοτε ισχύοντα δεδοµένα που αντλούνται από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Εντούτοις, λόγω της µη επικαιροποιήσεως στο σηµείο
αυτό του ν. 3310/2005 και της 1108437/2565/ΔΟΣ/2005
υπουργικής αποφάσεως, παρουσιάζεται το φαινόµενο
να χρησιµοποιείται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς η προαναφερθείσα 1108437/2565/ΔΟΣ/2005
απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
ως κατάλογος χωρών που αποκλείονται από τις δηµόσιες συµβάσεις ως «εξωχώριες». Αποτέλεσµα της µη επικαιροποιήσεως είναι να δύνανται να διαφύγουν του ελέγχου εταιρίες - µέτοχοι επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίες εδρεύουν σε φορολογικά «µη συνεργάσιµες» χώρες, οι οποίες περιέχονται
στους σύγχρονους καταλόγους που εκδίδονται µε βάση
τη σηµερινή νοµοθεσία (ν. 4172/2013) και τα επίκαιρα
κριτήρια του Ο.Ο.Σ.Α, αλλά δεν περιέχονταν στην υπουργική απόφαση του έτους 2005 που εκδόθηκε σε παρωχηµένο χρόνο (αναφέρονται ενδεικτικά οι Γουατεµάλα, Λίβανος, Μαλαισία, Μπρουνέι, ΠΓΔΜ, Φιλιππίνες και
Χονγκ - Κόνγκ, ενώ να αποκλείονται άλλες χώρες, που
έκτοτε έχουν καταστεί φορολογικά συνεργάσιµες).
Με την παράγραφο 1 της προτεινόµενης διάταξης επικαιροποιείται το περιεχόµενο της εν λόγω απαγόρευσης του ν. 3310/2005, ώστε να ανταποκρίνεται στη σήµερα χρησιµοποιούµενη έννοια του φορολογικά «µη συνεργάσιµου» κράτους, και εξασφαλίζεται η εφαρµογή
του κατά καιρούς πλέον επίκαιρου καταλόγου «µη συνεργάσιµων» φορολογικά κρατών.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Άρθρο 41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 15 του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204) ρυθµίστηκε το ζήτηµα της παράτασης συµβάσεων εµπορικής µίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δηµοσίου και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις.
Με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89), η

Άρθρο 40
Με την προτεινόµενη διάταξη επικαιροποιείται και κα-
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δυνατότητα παράτασης των εµπορικών αυτών µισθώσεων περιορίστηκε µόνο σε παραµεθόριους νησιωτικούς
τόπους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως τουριστικοί τόποι.
Η συρρίκνωση του πεδίου εφαρµογής των ανωτέρω
διατάξεων και η συνακόλουθη εξάλειψη της δυνατότητας παράτασης µισθώσεων που αφορούν ακίνητα που
δεν βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές, έχει οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσµατα, όπως η αδυναµία ένταξης στον αναπτυξιακό νόµο, η συρρίκνωση του ενδιαφέροντος επένδυσης σε έργα ανακαίνισης και εν γένει αναβάθµισης των κτιρίων και των υποδοµών τους, ακόµη
δε και σε διακοπή της λειτουργιάς ορισµένων επιχειρήσεων, µε την συνακόλουθη απώλεια θέσεων εργασίας
και εσόδων για το Δηµόσιο.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, επαναφέρεται η σχετική δυνατότητα παράτασης των µισθώσεων, δίχως γεωγραφικό περιορισµό, το πεδίο εφαρµογής της αφορά το
σύνολο των εµπορικών µισθώσεων που υπάγονται στο
π.δ. 34/1995 (Α΄ 30), ενώ συγχρόνως διασφαλίζονται
κατ’ απόλυτο τρόπο τα συµφέροντα του Δηµοσίου ως ιδιοκτήτη - εκµισθωτή. Τέλος, καταργείται η παρ. 3 του
άρθρου 56 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), σύµφωνα µε την οποία, για τα ακίνητα ιδιοκτησίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), οι παρ. 12 και 13 του άρθρου 15 του ν.
4013/2011 εφαρµόζονται µόνο εάν ο µισθωτής του ακινήτου είναι φορέας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, έτσι
ώστε οι προτεινόµενες διατάξεις να εφαρµόζονται και
στους ΦΚΑ.
Άρθρο 42
Η ρύθµιση του παρόντος άρθρου στοχεύει στη βελτίωση και συµπλήρωση του ισχύοντος καθεστώτος χορήγησης άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα (golden visa), λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας, το εµφανιζόµενο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και τη σχετική διεθνή πρακτική. Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις της περ. 1 της παρ. Α του άρθρου 16
του ν. 4251/2014, ώστε α) στο πλαίσιο υλοποίησης ενός
επενδυτικού σχεδίου να µην περιορίζεται ο αριθµός των
επενδυτών πολιτών τρίτων χωρών, που δύνανται να συµµετέχουν ως φυσικά πρόσωπα στη χρηµατοδότηση αυτού και να λάβουν άδεια εισόδου και διαµονής στη χώρα,
εφόσον έκαστος επενδύει το απαιτούµενο ελάχιστο ύψος κεφαλαίων και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις
του νόµου και β) να υπάρχει πρόβλεψη και για την περίπτωση που στη χρηµατοδότηση του επενδυτικού σχεδίου συµµετέχει αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ώστε να δύναται να χορηγηθεί άδειας εισόδου και διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών µέτοχους ή στελέχη αυτού, ο αριθµός των οποίων κλιµακώνεται αναλόγως του ύψους της
επένδυση του αλλοδαπού νοµικού προσώπου, µε ανώτατο όριο τα τρία άτοµα. Επιπρόσθετα των παραπάνω δύο
περιπτώσεων χορήγησης άδειας εισόδου και διαµονής
που αφορούν τους επενδυτές, παραµένει η δυνατότητα
χορήγησης άδειας εισόδου και διαµονής σε έως δέκα
πολίτες τρίτων χωρών αναλόγως του συνολικού ύψους
επένδυσης, προκειµένου να εργασθούν για τη υλοποίηση και λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού διευρύνεται
το πεδίο εφαρµογής του υφιστάµενου καθεστώτος µε
προσθήκη και άυλων επενδύσεων στις επενδυτικές δραστηριότητες για τις οποίες δύναται να χορηγείται άδεια

εισόδου και διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών. Συγκεκριµένα µε τη διάταξη αυτή προστίθενται οι παρακάτω
κατηγορίες άυλων επενδύσεων οι οποίες συνεισφέρουν
στην ανάπτυξη και τόνωση της εθνικής οικονοµίας:
α) Αγορά µετοχών σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή
οµολόγων κατά την έκδοση οµολογιακού δανείου, επιχειρήσεων µε έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα που είναι εισηγµένες στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά.
β) Εισφορά κεφαλαίου σε εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ του ν.2778/1999), η οποία επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητα στην Ελλάδα για απόκτηση µετοχών, κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
αυτής.
γ) Απόκτηση µεριδίων ή µετοχών σε ηµεδαπούς Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών - ΑΚΕΣ του
ν.2992/2002 και Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών
Συµµετοχών - ΕΚΕΣ του ν.2367/1995) που επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις µε έδρα ή εγκατάσταση
στην Ελλάδα.
δ) Αγορά οµολόγων τα οποία εκδίδονται από το Ελληνικό Δηµόσιο.
ε) Προθεσµιακή κατάθεση σε ηµεδαπό Τραπεζικό Ίδρυµα.
στ) Αγορά µετοχών, εταιρικών οµολόγων ή και οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου που εισάγονται για διαπραγµάτευση ή διαπραγµατεύονται στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά.
ζ) Αγορά µεριδίων σε αµοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει
συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και επενδύει αποκλειστικά σε κινητές αξίες (µετοχές και εταιρικά οµόλογα ή και οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου) που εισάγονται για διαπραγµάτευση ή διαπραγµατεύονται στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά.
η) Αγορά µεριδίων ή µετοχών σε Οργανισµό Εναλλακτικών Επενδύσεων ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επενδύει
αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.
Για τις ανωτέρω κατηγορίες επενδύσεων παρέχεται η
δυνατότητα ο επενδυτής να είναι είτε φυσικό πρόσωπο,
είτε ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο το οποίο ανήκει εξολοκλήρου στον πολίτη τρίτης χώρας στον οποίο χορηγείται
η άδεια διαµονής, είτε αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο οπότε
χορηγείται άδεια διαµονής σε έως τρία άτοµα, µετόχους
ή στελέχη αυτού, αναλόγως του ύψους της επένδυσης.
Η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης προβλέπεται να έχει την αρµοδιότητα για την πιστοποίηση της πραγµατοποίησης
και της διακράτησης της επένδυσης, προκειµένου οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να χορηγούν
την εθνική θεώρηση εισόδου και την άδεια διαµονής αντίστοιχα.
Με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
κατά περίπτωση Εξωτερικών, ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής των διατάξεων αυτών.
Με την παρ. 7 αίρεται η µισθολογική διάκριση σε βάρος των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα που υφίσταται χωρίς αποχρώντα λόγο και κατά παράβαση της αρχής της ισότητας, σε περίπτωση που δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα διοριστεί στη θέση
του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών.
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Άρθρο 43
Έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από την θέση σε ισχύ του
νόµου 4412/2016 (Α΄ 147) και πλέον έχουν εξαχθεί ασφαλή συµπεράσµατα από την εφαρµογή του. Εξαρχής
κύριο µέληµα του νοµοθέτη ήταν η διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας, αλλά και η άµβλυνση των ανισοτήτων µεταξύ των οικονοµικών φορέων, µε στόχο την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Οι φιλόδοξες αυτές καινοτοµίες του νέου θεσµικού
πλαισίου, αν και κινήθηκαν σε σωστή βάση, δεν έτυχαν
αποδοχής εκ µέρους των Αναθετουσών Αρχών. Η ανάγκη άµεσης επίλυσης προβληµάτων και η διευκόλυνση
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης είχε ως αποτέλεσµα
να υποβληθεί µία σειρά αιτηµάτων από θεσµικά όργανα
που εκπροσωπούν Αναθέτουσες Αρχές, όπως η ΚΕΔΕ
και η ΠΕΔΑ.
Οι καθυστερήσεις σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων είναι ακόµη πιο έντονες στις περιπτώσεις των χρηµατοδοτούµενων έργων, τα οποία λόγω των αυστηρών
χρονοδιαγραµµάτων πολλές φορές απεντάσσονται, µε
δυσµενέστατες συνέπειες για την εθνική οικονοµία.
Με δεδοµένο το κλίµα που έχει δηµιουργηθεί, αλλά
και εν όψει της εξόδου της χώρας από τα µνηµόνια, καθίσταται επιτακτική η λήψη µέτρων για την παροχή µέσων προς τις Αναθέτουσες Αρχές προκειµένου να διευκολυνθούν στην άµεση δηµοπράτηση συµβάσεων, που
θα τονώσουν την εθνική οικονοµία και θα συνδράµουν
στη µείωση της ανεργίας. Είναι κρίσιµο να απορροφηθούν το συντοµότερο δυνατό τα κονδύλια από την ευρωπαϊκή ένωση και από άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία και
να ελαττωθεί ο κίνδυνος απώλειας χρηµατοδοτήσεων.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις προβλέπεται µία σειρά
µέτρων που θα διευκολύνει τις Αναθέτουσες Αρχές στις
διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων και θα
συµβάλλουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Παράλληλα, προβλέπονται διατάξεις που θα καλύψουν νοµικά
κενά και θα αποσαφηνίσουν το υφιστάµενο θεσµικό
πλαίσιο.
Με την παράγραφο 1 προστίθεται άρθρο 32Α µε το οποίο καθορίζονται ειδικοί κανόνες για τις διαδικασίες
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, προκειµένου να απλουστευθεί η διαδικασία ανάθεσης των
συµβάσεων αυτών. Οι εξαιρέσεις που εισάγονται, όπως
η µη υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η µη υποχρεωτική χρήση του ΕΕΕΣ ή του ΤΕΥΔ είναι δικαιολογηµένη, αφού οι διαδικασίες αυτές απευθύνονται σε έναν ή σε ορισµένους οικονοµικούς φορείς. Στις περιπτώσεις αυτές
η χρήση ηλεκτρονικών µέσων ή του ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ κατά
περίπτωση θα αποτελούσε περιττό διοικητικό φόρτο ή
θα ήταν ακατάλληλα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της εν
λόγω διαδικασίας (βλ. υποσηµείωση 5 του Εκτελεστικού
Κανονισµού 2016/7/ΕΕ). Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις
επιταχύνονται οι συγκεκριµένες διαδικασίες ανάθεσης,
οι οποίες άλλωστε σε πολλές περιπτώσεις ακολουθούνται για λόγους κατεπείγοντος.
Με την παράγραφο 2 διευκρινίζονται ζητήµατα σχετικά µε τον προσυµβατικό έλεγχο των συµβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο δυναµικών συστηµάτων αγορών.
Προκειµένου, λοιπόν, οι διαδικασίες αυτές να είναι ευέλικτες και ελκυστικές για τις αναθέτουσες αρχές προβλέπεται ότι στον προσυµβατικό έλεγχο υπάγονται µόνο
η πρώτη σύµβαση, ώστε να διασφαλίζεται εγκαίρως η
νοµιµότητα ολόκληρης της διαδικασίας ένταξης στη Δυ-

ναµικό Σύστηµα, καθώς και οι συµβάσεις που συνάπτονται σε εκτέλεση ενός ΔΣΑ, εφόσον αυτοτελώς υπερβαίνουν τα εκάστοτε θεσπιζόµενα όρια.
Με την παράγραφο 3 διευκρινίζονται ζητήµατα ως
προς την ανάρτηση των χρηµατικών ενταλµάτων στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Με την παράγραφο 4 επιλύεται το ζήτηµα που ανέκυψε ως προς τον προσυµβατικό έλεγχο των εκτελεστικών
συµβάσεων. Η ερµηνεία που δόθηκε από Κλιµάκια ότι οι
εκτελεστικές συµβάσεις υπάγονται στον προσυµβατικό
έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον η συµφωνία πλαίσιο υπάγεται
στον έλεγχο νοµιµότητας, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του όγκου των συµβάσεων που υπάγονται στο σχετικό έλεγχο και των οποίων η αξία είναι µικρή και το αντικείµενο ελέγχου περιορισµένο. Με την καθυστέρηση
δε αυτή οι συµφωνίες πλαίσιο καθίσταται µη ελκυστικές,
αφού χάνεται ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που προσφέρουν, ήτοι η ταχύτητα στη σύναψη των εκτελεστικών
συµβάσεων. Έτσι, µε την προτεινόµενη διάταξη διευκρινίζεται ότι σε προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται µόνο οι εκτελεστικές εκείνες συµβάσεις των οποίων
η χρηµατική αξία υπερβαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα όρια,
εναρµονίζοντας µε τον τρόπο αυτό την νοµοθεσία µε
την πρόσφατη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ.
υπ’ αριθ. 841/2018 απόφαση του VI Τµήµατος). Η διάταξη
αυτή ισχύει και για τις εκτελεστικές συµβάσεις των ήδη
συναφθεισών συµφωνιών - πλαίσιο.
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι στην εγγυητική
επιστολή συµµετοχής δεν περιλαµβάνονται τα δικαιώµατα προαίρεσης ή παράτασης, δεδοµένου ότι κατά την υποβολή προσφοράς δεν είναι βέβαιο ότι θα ασκηθούν τα
σχετικά δικαιώµατα εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής
και προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή των υποψηφίων. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι η εγγυητική επιστολής συµµετοχής επιστρέφεται και στους υποψηφίους
των οποίων η προσφορά έληξε και δεν ανανέωσαν την ισχύ της.
Με την παράγραφο 6 αποσαφηνίζονται ζητήµατα ως
προς την ηµεροµηνία υπογραφής του ΕΕΕΣ, προκειµένου να µην δηµιουργούνται τεχνητά εµπόδια στην υποβολή των προσφορών και να διευκολύνεται η ανάπτυξη
του ανταγωνισµού (βλ. Απόφαση ΔΕΕ της 7.7.2016 στην
υπθεση C 46/2015).
Με την παρ. Α.1 του άρθρου 39 του ν. 4488/17 (Α΄ 137)
προστέθηκε η περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ως υποχρεωτικός λόγος αποκλεισµού. Επειδή, όµως, ακόµη δεν έχει καταστεί εφικτή
η έκδοση πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ έχει προστεθεί διοικητικό βάρος από την αντικατάσταση του δικαιολογητικού αυτού µε ένορκη βεβαίωση. Για τον λόγο αυτό µε
την παράγραφο 7 αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 του
άρθρου 80 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ώστε το συγκεκριµένο δικαιολογητικό να µην υποκαθίσταται υποχρεωτικά
από ένορκη βεβαίωση, αλλά να αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι τα αλλοδαπά
έγγραφα που υποβάλλονται στο στάδιο κατακύρωσης
πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται µε επικυρωµένη
µετάφραση. επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης αντί ποινικών µητρώων σε συµβάσεις µικρής αξίας, έως των ορίων της απευθείας ανάθεσης. Με τον
τρόπο αυτό µειώνεται το διοικητικό βάρος από την έκδοση ποινικών µητρώων όλων των υπόχρεων προσώπων.
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Περαιτέρω, αποσαφηνίζονται ζητήµατα ως προς την ηµεροµηνία έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και ενιαία αντιµετώπιση ως προς το ζήτηµα αυτό. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης της επικύρωσης των ιδιωτικών
εγγράφων µε υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε τη βεβαίωση
των στοιχείων της προσφοράς, όπως ίσχυε στον Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας πριν την τροποποίηση µε τον
ν. 4250/2014. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και µειώνεται
το διοικητικό φόρτο, ενώ παράλληλα µειώνεται ο κίνδυνος αποκλεισµού εξαιτίας της µη προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών. Επισηµαίνεται ότι ο ν.
4250/2014 εξακολουθεί να είναι εν ισχύ και συνεπώς τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά τα προβλεπόµενα στον νόµο αυτό εξακολουθούν να γίνονται αποδεκτά.
Με την παράγραφο 8, σε αντιστοιχία µε τις προβλέψεις της παραγράφου 7, αποσαφηνίζεται ότι τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται µε τις αιτήσεις συµµετοχής οι προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται
µε επικυρωµένη µετάφραση. Περαιτέρω, διευκολύνεται
η συµµετοχή αλλοδαπών εταιρειών και η συνακόλουθη
αύξηση του ανταγωνισµού για χώρες που δεν είναι διαδεδοµένη η προηγµένη ψηφιακή ηλεκτρονική υπογραφή.
Τέλος, σε αντιστοιχία µε τις προβλέψεις της παραγράφου 7, παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης της επικύρωσης των ιδιωτικών εγγράφων µε υπεύθυνη δήλωση
σχετικά µε τη βεβαίωση των στοιχείων της προσφοράς,
µε στόχο τη µείωση του διοικητικού φόρτου, τη διευκόλυνση συµµετοχής, την αποφυγή άσκοπων αποκλεισµών, µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη του ανταγωνισµο.
Με την παράγραφο 9 παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να απαιτούν να δηλώνεται ο κατασκευαστής του προϊόντος για λόγους διαφάνειας και
προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος. Με τον τρόπο
αυτό, ιδίως σε συµβάσεις προµηθειών προϊόντων τεχνολογίας, εξασφαλίζεται ότι οι προσφέροντες έχουν πράγµατι τη δυνατότητα προµήθειας των ειδών και δεν θα δηµιουργούνται ζητήµατα καθυστέρησης στην εκτέλεση
των συµβάσεων ή ακόµη και έκπτωσης των αναδόχων.
Διασαφηνίζεται, επίσης, µε τον τρόπο αυτό ότι στις συµβάσεις προµηθειών ο κατασκευαστής δεν αποτελεί πρόσωπο στις τεχνικές ικανότητες του οποίου στηρίζονται
οι προσφέροντες – προµηθευτές, δεδοµένου ότι αντικείµενο των συµβάσεων είναι η προµήθεια των προϊόντων.
Αποσαφηνίζεται µε την πρώτη περίπτωση της παραγράφου 10 ότι αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές και των υποψηφίων διαγωνιζοµένων που κριθεί οι
προσφορές τους απορριπτέες από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού, χωρίς όµως να έχει εκδοθεί απόφαση από το αποφαινόµενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Επισηµαίνεται ότι και στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών γίνεται σε αυτοτελή στάδια, δηλαδή η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών έπεται της αποσφράγισης και
του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των
τεχνικών προσφορών, πλην όµως, όταν εκδίδεται η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που επικυρώνει τα Πρακτικά όλων αυτών των σταδίων έχουν αποσφραγιστεί οι
προσφορές όλων των υποψηφίων. Με την δεύτερη περίπτωση σκοπείται η µείωση του διοικητικού βάρους και η
παροχή ευελιξίας στις διαδικασίες που διενεργούνται
µέσω Δυναµικών Συστηµάτων Αγορών κατά το στάδιο

της υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής από τους οικονοµικούς φορείς για την εγγραφή τους στο σύστηµα.
Δεδοµένου ότι το Δυναµικό Σύστηµα Αγορών λειτουργεί
ως µια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία και πρέπει
να παραµένει ανοικτό καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του,
µε την προτεινόµενη ρύθµιση διασφαλίζεται ότι το σύστηµα θα παραµένει ανοικτό, µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος του για την υποβολή αιτήσεων
συµµετοχής, χωρίς να υπάρχει η αναγκαιότητα συνεχών
αποσφραγίσεων των υποβαλλόµενων αιτήσεων, γεγονός που δεν συνάδει µε τον δυναµικό χαρακτήρα της συγκεκριµένης διαδικασίας και θα δηµιουργούσε πρόσθετο
βάρος στις αναθέτουσες αρχές.
Με την παράγραφο 11 παρέχεται η δυνατότητα αντιστροφής των σταδίων αξιολόγησης και στις µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
όταν το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.
Με την παράγραφο 12 µειώνεται ο χρόνος εντός του
οποίου υποβάλλονται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η µείωση του χρόνο συµβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Επιπλέον, επιλύονται ερµηνευτικά ζητήµατα
που έχουν ανακύψει ως προς το ζήτηµα των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών κατακύρωσης και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να
λάβει χώρα η υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών. Συγκεκριµένα, εξορθολογίζεται η δυνατότητα συµπλήρωσης των δικαιολογητικών µε τρόπο ώστε να µην
αποτελεί υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να ζητήσει τη συµπλήρωση, ει µη µόνο στις περιπτώσεις που δικαιολογείται αυτό, δηλαδή όταν ο προσωρινός ανάδοχος έχει επιδείξει τη δέουσα επιµέλεια και έχει αιτηθεί
εγκαίρως την έκδοση των δικαιολογητικών. Παράλληλα,
η δυνατότητα συµπλήρωσης και ο χρόνος παράτασης
συνδέεται µε το χρόνο έκδοσης των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές. Αποσαφηνίζεται δε ότι για λόγους διαφάνειας η διαδικασία συµπλήρωσης θα πρέπει
να αναφέρεται στο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισµού. Τέλος, αποσαφηνίζεται ότι γνώση των δικαιολογητικών λαµβάνουν µόνο όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, κατά την έννοια της δικονοµικής Οδηγίας 1989/665/ΕΚ όπως ισχύει.
Με την παράγραφο 13 αποσαφηνίζονται ζητήµατα σε
σχέση µε την απόφαση κατακύρωσης και τις συνέπειες
αυτής. Συγκεκριµένα, προβλέπεται το ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης του άρθρου 127. Αποσαφηνίζεται
ότι η πράξη κατακύρωσης κοινοποιείται µόνο σε όσους
έχουν δεν αποκλειστεί οριστικά από τη διαγωνιστική
διαδικασία. Αποσαφηνίζονται, επίσης, ζητήµατα σχετικά
µε το αυτόµατο ανασταλτικό αποτέλεσµα. Τέλος, καταργείται η πρόβλεψη για την υποβολή επικαιροποιηµένων
δικαιολογητικών κατακύρωσης µετά τον προσυµβατικό
έλεγχο ή σε περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής. Αντί των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών
προβλέπεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία
θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς µεταβολές στο πρόσωπο του αναδόχου. Με τον τρόπο αυτό αφενός µεν εξοικονοµείται χρόνος και αφετέρου επιλύονται πρακτικά προβλήµατα που δηµιουργούνται από την
υποβολή επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών πριν την
υπογραφή της σύµβασης, καθώς αφενός µεν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα δεν προβλέπεται δυνατότητα υποβολής τους στο στάδιο αυτό και αφετέρου δεν προβλέπεται στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών κατά
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την υπογραφή της σύµβασης. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση
ελέγχεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού η
οποία εκδίδει πρακτικό, το οποίο δεν τίθεται προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά συνοδεύει τη σύµβαση. Τέλος, αποσαφηνίζεται ότι µετά την έκπτωση αναδόχου, εξαιτίας της µη υπογραφής της σύµβασης, επαναλαµβάνεται η διαδικασία κατακύρωσης, µε την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Με την παράγραφο 14 προστίθεται στο πεδίο εφαρµογής της Ενότητας Ι του Τµήµατος IV του Βιβλίου Ι το άρθρο 109Α, που εισάγεται µε την επόµενη παράγραφο.
Με την παράγραφο 15 προστίθεται άρθρο µε το οποίο
διαµορφώνεται ένα ελάχιστο περιεχόµενο για τις συµβάσεις που αποκαλούνται light regime, ώστε να δηµιουργηθεί µια διαδικασία ανάθεσης, η οποία θα είναι µεν ευέλικτη, αλλά θα διαθέτει κανόνες, µε στόχο την ασφάλεια
δικαίου στους φορείς και στις αναθέτουσες αρχές και να
εκλείψουν αντιφατικές αποφάσεις και ερµηνείες.
Με την παράγραφο 16 προστίθεται διάταξη σχετικά µε
τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς. Συγκεκριµένα, το
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο (ν. 4412/16) παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές όλης της χώρας να
διενεργούν όλων των ειδών διαγωνισµούς µελετών µεταξύ των οποίων και αρχιτεκτονικούς. Ωστόσο, στους
αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς µελετών, επειδή εµπεριέχεται και συνδυασµός µορφολογικών και εικαστικών
στοιχείων, όπου υπεισέρχεται έντονα το κριτήριο της υποκειµενικής αντίληψης της αισθητικής, είναι απαραίτητη η συγκεκριµενοποίηση ιδιαίτερων κοινών κανόνων,
προϋποθέσεων και κριτηρίων κατά τη διενέργειά τους.
Η ιδιαιτερότητα των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών αιτιολογείται ως εξής:
α) Θεωρείται αναγκαίος ο καθορισµός της έννοιας του
αξιόλογου τεχνικού έργου µε υποχρέωση διενέργειας
αρχιτεκτονικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου.
Αξιόλογο Τεχνικό Έργο θεωρείται αυτό που έχει ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδοµική, και περιβαλλοντική σηµασία, καθώς επίσης ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (λειτουργία, όγκος, θέση κλπ) µε επίδραση στο ευρύτερο δοµηµένο ή φυσικό περιβάλλον. Ο ορισµός θα είναι
κοινός για όλες τις αναθέτουσες αρχές του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα (Ο.Τ.Α., εποπτευόµενοι φορείς, Ινστιτούτα κλπ), έτσι ώστε να διενεργούνται αρχιτεκτονικοί
διαγωνισµοί για όλα τα αξιόλογα τεχνικά έργα και να
µην χαρακτηρίζεται το έργο κατά το δοκούν, αξιόλογο ή
µη, από την κάθε αναθέτουσα αρχή.
β) Η χρήση κοινής κανονιστικής ρύθµισης των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών µέσω υπουργικών αποφάσεων διευκολύνει τη συµβατότητα των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών, που προκηρύσσονται και διενεργούνται από µικρότερους Ο.Τ.Α. - αναθέτουσες αρχές, µε τις διατάξεις
του ν. 4412/2016, οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκείς νοµικές Υπηρεσίες υποστήριξης. Έτσι εξασφαλίζεται αφενός η συµβατότητα και αφετέρου η εξοικονόµηση πόρων
από τις αναθέτουσες αρχές.
γ) Το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς θα συµβάλλει στη σύννοµη εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4412/2016, και θα εξαλείψει τη
νοµική-γραφειοκρατική επιβάρυνση των αναθετουσών
αρχών σε περίπτωση ενστάσεων για µη σύννοµη εφαρµογή κατά τη διενέργεια διαγωνισµών µελετών. Με την
ίδια λογική θα µειώσει το φόρτο εργασιών της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία είναι αρµόδια για την εφαρµογή
του ν. 4412/2016.

δ) Οι κοινές προδιαγραφές σχετικά µε την ιδιαιτερότητα της σύνθεσης και της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής καθώς και η κατάρτιση και δηµοσιοποίηση καταλόγου κριτών από το Υπουργείο µας ανά διετία, από
τον οποίον επιλέγονται κριτές µέσω κλήρωσης, όπως
µέχρι σήµερα εφαρµόζεται και ισχύει µε βάση την ισχύουσα υπουργική απόφαση, διασφαλίζουν διαχρονικά την
επιδιωκόµενη διαφάνεια στην όλη διαδικασία της διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών. Επισηµαίνεται ότι, οι προαναφερθείσες ιδιαιτερότητες είναι συµβατές και συµπληρωµατικές των διατάξεων του ν.
4412/2016 (άρθρα 111-115) και ισχύουν οριζόντια για όλες τις αναθέτουσες αρχές του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε πανελλαδικό επίπεδο.
Με την παράγραφο 17 προβλέπεται η υποβολή και µε
ηλεκτρονικά µέσα των προσφορών στους συνοπτικούς
διαγωνισµούς, προκειµένου να διευκολυνθεί ο εξ αποστάσεως έλεγχός τους, ιδίως σε περιπτώσεις που η συνεδρίαση της επιτροπής γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι και στις διαδικασίες αυτές είναι δυνατή η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
Λόγω αναλογίας της διαδικασίας µέσω καταλόγου της
παραγράφου 3 του άρθρου 119 του ν. 4412/2016 µε την
αντίστοιχη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, κρίθηκε σκόπιµη, για λόγους ασφάλειας δικαίου, µε την παράγραφο 18 προβλέπεται ρητώς η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της
παραγράφου 3 του άρθρου. επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να αναθέτουν µε σύντοµες διαδικασίες τις συµβάσεις υπηρεσιών ωρίµανσης
των χρηµατοδοτούµενων συµβάσεων, οι οποίες έχουν
χαµηλό κόστος. Με τον τρόπο αυτό παρέχονται χρήσιµα
εργαλεία στις αναθέτουσες αρχές για την προετοιµασία
των χρηµατοδοτούµενων συµβάσεων και την υποβοήθηση των υπηρεσιών τους, ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος
σφαλµάτων στην προδικασία που ενδέχεται να καταλήξουν έως και στην απένταξη συµβάσεων.
Με την παράγραφο 19 µειώνονται οι χρόνοι δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο. Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται η επίσπευση των διαδικασιών, όπως ακριβώς συνέβη
και στους διαγωνισµούς άνω των ορίων µε την Οδηγία
2014/24/ΕΕ. Η µείωση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τον ανταγωνισµό, αφού πλέον η ενηµέρωση των υποψηφίων µέσω του ΚΗΜΔΗΣ είναι άµεση, όπως επίσης
και η πρόσβασή τους σε όλα τα κείµενα της σύµβασης,
µέσω του διαδικτύου.
Με την παράγραφο 20 ρυθµίζονται ζητήµατα δικαστικής προστασίας και στις διαδικασίες σύναψης σύµβασης
που δεν εµπίπτουν στο Βιβλίο IV. Παράλληλα, µεταφέρεται η δικαιοδοσία από τα πολιτικά Δικαστήρια στα διοικητικά, ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής της Αναθέτουσας Αρχής. Αποσαφηνίζεται, επίσης, ότι η ένσταση του
άρθρου 127 αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και καταργείται κάθε ειδική διοικητική προσφυγή (λ.χ. προσφυγή
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας των Ο.Τ.Α.).
Με την παράγραφο 21 αποσαφηνίζεται ποιες περιπτώσεις τροποποίησης της σύµβασης υπάγονται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ιδίως ως προς τις τροποποιήσεις ελάσσονος σηµασίας, αυτές δεν υπάγονται στον προσυµβατικό έλεγχο,
καθώς το πεδίο ελέγχου είναι περιορισµένο και ελέγχεται µόνο η µεταβολή του αντικειµένου της σύµβασης.
Παράλληλα, αποσαφηνίζονται ζητήµατα προσυµβατικού
ελέγχου σε περίπτωση τροποποιήσεων χρηµατοδοτού-
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µενων συµβάσεων (βλ. υπ’ αριθ. 495/2018 πράξη του Ε΄
Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), ενώ προβλέπεται
ρητώς η υπαγωγή στον προσυµβατικό έλεγχο συµβάσεων που αρχικώς δεν υπάγονταν στον προληπτικό έλεγχο, αλλά µετά την τροποποίησή τους αυξάνεται το οικονοµικό αντικείµενό τους τόσο ώστε να υπερβαίνουν τα
όρια. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κίνδυνος να
χρησιµοποιηθεί η τροποποίηση των συµβάσεων ως µέσο
καταστρατήγησης της νοµοθεσίας και αποφυγής του ελέγχου νοµιµότητας.
Με την παράγραφο 22 αποσαφηνίζεται ότι στα έγγραφα της σύµβασης µπορούν να προβλέπονται και άλλοι
τρόποι πληρωµής, δεδοµένου ότι σε ειδικές περιπτώσεις, όπως οι ασφαλίσεις, δεν αρµόζουν οι προβλεπόµενοι από τον νόµο τρόποι πληρωµής.
Με την παράγραφο 23 αποσαφηνίζεται ότι η διαδικασία της προσφυγής αφορά και άλλες ειδικές κυρώσεις
που προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη. Επιπλέον προστίθενται όροι που αφορούν τη διαδικασία διοικητικής
και δικαστικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν
από την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων.
Με την παράγραφο 24 προστίθεται άρθρο µε το οποίο
προσδιορίζεται το πλαίσιο της δικαστικής επίλυσης διαφορών σε συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που εφαρµόζεται ο ν. 4412/2016 µε τη µεταφορά
των υποθέσεων αυτών από τα πολιτικά δικαστήρια στα
διοικητικά εφετεία.
Ειδικότερα µε τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) έγινε προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και καθιερώθηκε ενιαία διαδικασία ανεξαρτήτως του εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας είναι το Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή αν έχει
τη νοµική µορφή Ν.Π.Ι.Δ., δηλαδή ανεξαρτήτως του εάν
η σύµβαση κατά τη νοµολογία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου είναι διοικητική ή ιδιωτικού δικαίου. Με τον ίδιο νόµο συστάθηκε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, που έχει ως έργο την διοικητική επίλυση
των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων του
νόµου αυτού, οι αποφάσεις της οποίας προσβάλλονται
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής ή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 372 του νόµου. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, σύµφωνα µε το άρθρο 94
παρ. 3 του Συντάγµατος, προκειµένου να επιτευχθεί η ενιαία εφαρµογή της ως άνω νοµοθεσίας στις συµβάσεις
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών και κατά την εκτέλεση αυτών, οι υποθέσεις αυτές ανατίθενται στα διοικητικά εφετεία.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και ολοκληρώνεται
η κρίση όλων των υποθέσεων που αφορούν τις διαφορές
κατά την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής υπηρεσιών (ύστερα και από την µεταφορά των διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση
των δηµοσίων έργων και µελετών) σε όλα τα στάδια
(προσυµβατικό και εκτέλεσης) από το καθ’ ύλην αρµόδιο
διοικητικό δικαστήριο, η ενιαία αντιµετώπιση των υποθέσεων προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και την επιτάχυνση της οριστικής δικαστικής επίλυσης της διαφοράς σε πρώτο και τελευταίο βαθµό από τα κατά τόπο αρµόδια διοικητικά εφετεία της Χώρας.

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, η ισχύς των διατάξεων
αυτών ξεκινά τρεις µήνες από την δηµοσίευση του νόµο.
Με την παράγραφο 25 αποσαφηνίζεται ότι στα συµβατικά τεύχη παρέχεται η δυνατότητα επιβολής ποινικών
ρητρών και για άλλες περιπτώσεις πληµµελούς εκτέλεσης των συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους του αναδόχου. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν ιδίως συµβάσεις
διαρκείας που δεν προβλέπονται τµηµατικές προθεσµίες, αλλά η εκτέλεση της σύµβασης συνδέεται µε την
επίτευξη συγκεκριµένων στόχων.
Με την παράγραφο 26 αποσαφηνίζεται ότι η παραλαβή
των συµβάσεων υπηρεσιών γίνεται από τις επιτροπές και
δεν απαιτείται έγκριση του αποφασιστικού οργάνου. Με
τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η επίσπευση των διαδικασιών, η αποφυγή καθυστέρησης των πληρωµών και συνακόλουθα τοκοφορίας των απαιτήσεων και η µείωση διοικητικού φόρτου. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι στην επιτροπή που επιλαµβάνεται σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής δεν συµµετέχουν µέλη της αρχικής επιτροπής
παραλαβής.
Με την παράγραφο 27 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τα γνωµοδοτικά όργανα. Συγκεκριµένα, αποσαφηνίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη δυνατότητα συνεδρίασης των εισηγητικών οργάνων µε τηλεδιάσκεψη, ιδίως
προκειµένου να διευκολυνθούν Δήµοι νησιωτικοί και αποµακρυσµένοι. Αποσαφηνίζονται, επίσης, ζητήµατα
σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ενστάσεων.
Αποσαφηνίζεται ότι στις Επιτροπές Παραλαβής µπορούν
να συµµετέχουν και υπάλληλοι που συµµετέχουν στην
επίβλεψη της σύµβασης. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι διαδικασίες ιδίως σε αναθέτουσες αρχές που
δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό. Τέλος, για λόγους απλοποίησης και ταχύτερης διεκπεραίωσης των σχετικών
διαδικασιών, για συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών πολύ µικρής αξίας που δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500
€, δεν κρίνεται σκόπιµη η συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης ή/και Παραλαβής. Σε αυτή την περίπτωση η
παραλαβή βεβαιώνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου
της Υπηρεσίας.
Με την παράγραφο 28 προστίθεται άρθρο µε το οποίο
θεσπίζονται ενδεικτικές προθεσµίες για την διενέργεια
των διαδικαστικών πράξεων εκ µέρους των εισηγητικών
και αποφαινόµενων οργάνων, προκειµένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Οι προθεσµίες αυτές παρατείνονται
αναλόγως σε περιπτώσεις σύνθετων συµβάσεων ή σε
περιπτώσεις που εκ του νόµου απαιτείται η επιβεβαίωση
στοιχείων από τρίτους φορείς (λ.χ. περίπτωσης άρθρου
68 του ν. 3863/2010, επιβεβαίωση γνησιότητας εγγυητικών επιστολών κ.ά).
Στο πεδίο εφαρµογής του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016
υπάγεται µία σειρά από αναθέτοντες φορείς των οποίων
οι µετοχές τους είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ή έχει αποφασιστεί η ένταξή τους στην οργανωµένη αγορά.
Οι εταιρείες αυτές είναι εύλογο να παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες έναντι λοιπών φορέων, αφού δια της ένταξής
τους στην οργανωµένη αγορά υπόκεινται σε µία σειρά ελέγχων που διασφαλίζουν την τήρηση κανόνων στο
πλαίσιο των συναλλαγών τους. Παράλληλα, είναι σηµαντικό να διασφαλίζεται µία ευελιξία προκειµένου να µπορούν να ακολουθούν τους κανόνες της αγοράς και να είναι ανταγωνιστικές, µε απώτερο στόχο τα οφέλη των
µετόχων και την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας
τους. Για τον λόγο αυτό, µε την παράγραφο 29, προβλέ-
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πεται η εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής του νόµου,
προκειµένου να διασφαλιστεί η ευελιξία στις συναλλαγές που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
Με την παράγραφο 30 προστίθεται άρθρο στο οποίο
καθορίζονται ειδικοί κανόνες για τις διαδικασίες διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, προκειµένου να απλουστευθεί η διαδικασία ανάθεσης των συµβάσεων αυτών. Οι εξαιρέσεις που εισάγονται, όπως η µη
υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, είναι δικαιολογηµένη,
αφού οι διαδικασίες αυτές απευθύνονται σε έναν ή σε ορισµένους οικονοµικούς φορείς. Με τις προτεινόµενες
ρυθµίσεις επιταχύνονται οι συγκεκριµένες διαδικασίες
ανάθεσης, οι οποίες άλλωστε σε πολλές περιπτώσεις ακολουθούνται για λόγους κατεπείγοντος.
Με την παράγραφο 31 προβλέπεται ο προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Δυναµικών Συστηµάτων Αγορών των φορέων του Βιβλίου
ΙΙ, όπως ισχύει και στην περίπτωση του Βιβλίου Ι.
Με την παράγραφο 32 προβλέπεται ο προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου των συµφωνιών πλαίσιο των φορέων του Βιβλίου ΙΙ, όπως ισχύει
και στην περίπτωση του Βιβλίου Ι.
1. Με την παράγραφο 33 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τις εγγυητικές επιστολές, ώστε να εναρµονίζονται
µε την αντίστοιχη διάταξη του Βιβλίου Ι.
Με την παράγραφο 34 προβλέπεται η δυνατότητα παρέκκλισης από τη διαδικασία του άρθρου 103, όταν δεν
προβλέπεται η προκαταρκτική απόδειξη σε αναθέτοντες
φορείς που δεν είναι αναθέτουσες αρχές. Στις περιπτώσεις που στα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται εξ αρχής η υποβολή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών,
παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί µία απόφαση για
τον έλεγχο των δικαιολογητικών, των προσφορών και
της κατακύρωσης, .
Με την παράγραφο 35 επέρχονται διαφοροποιήσεις
σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την απόφαση κατακύρωσης, σε αντιστοιχία µε αυτά που ισχύουν για το Βιβλίο
Ι.
Με τις παραγράφους 36 και 37 διαµορφώνεται ένα ελάχιστο περιεχόµενο για τις συµβάσεις που αποκαλούνται light regime ώστε να δηµιουργηθεί µια ασφάλεια δικαίου στους φορείς και στις αναθέτουσες αρχές και να
εκλείψουν αντιφατικές αποφάσεις και ερµηνείες.
Με την παράγραφο 38 µειώνονται οι χρόνοι δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο. Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται η επίσπευση των διαδικασιών, όπως ακριβώς συνέβη
και στους διαγωνισµούς άνω των ορίων µε την Οδηγία
2014/25/ΕΕ. Η µείωση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τον ανταγωνισµό, αφού πλέον η ενηµέρωση των υποψηφίων µέσω του ΚΗΜΔΗΣ είναι άµεση, όπως επίσης
και η πρόσβασή τους σε όλα τα κείµενα της σύµβασης,
µέσω του διαδικτύου.
Με την παράγραφο 39 προστίθεται άρθρο στο οποίο
προβλέπεται η αναλογική εφαρµογή του 127 περί ενστάσεων και δικαστικής προστασίας, το οποίο πλέον εφαρµόζεται και στους Φορείς του Βιβλίου ΙΙ. Με τον τρόπο
αυτό ενοποιείται το πλαίσιο προσβολής των πράξεων
που εκδίδονται σε µία διαδικασία ανάθεσης σύµβασης,
αλλά και η δικαιοδοσία των διοικητικών Δικαστηρίων.
Με την παράγραφο 40 αποσαφηνίζεται ποιες περιπτώσεις τροποποίησης της σύµβασης υπάγονται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προβλέψεις που ισχύ-

ουν στο Βιβλίο Ι.
Με την παράγραφο 41 προβλέπονται ρητώς οι εξαιρέσεις από το αυτόµατο ανασταλτικό αποτέλεσµα της προσφυγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Οδηγία
1989/665/ΕΚ, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της από την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και το άρθρο 46 της Οδηγίας
2014/23/ΕΕ.
Με την παράγραφο 42 προβλέπεται διαδικασία αντίκρουσης των ισχυρισµών εκ µέρους των ενδιαφεροµένων, πριν την εκδίκαση της υπόθεσης από την Α.Ε.Π.Π.,
διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό ότι η διαδικασία ενώπιόν της γίνεται κατ’ αντιµωλία. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα των Αναθετουσών Αρχών να αποστείλουν συµπληρωµατική αιτιολογία επί προδικαστικής
προσφυγής, καθώς το χρονικό διάστηµα των δέκα (10)
ηµερών από την άσκηση της προσφυγής είναι πολύ σύντοµο για την έκθεση των απόψεων εκ µέρους τους,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι συνήθως πρέπει να συνέλθουν
συλλογικά όργανα για να τις αποτυπώσουν. Η παράθεση
συµπληρωµατικής αιτιολογίας είναι επιβεβληµένη, καθώς θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην επιτάχυνση
των διαδικασιών, αφού θα µειωθεί ο ακύρωσης πράξεων
των Αναθετουσών Αρχών ως πληµµελώς αιτιολογηµένων και να επαναλαµβάνονται στάδια διαδικασίας, µε
µόνο αντικείµενο την συµπλήρωση της αιτιολογίας.
Με την παράγραφο 43 αποσαφηνίζονται ζητήµατα ως
προς τις αρµοδιότητες της ΑΕΠΠ και το αντικείµενο ελέγχου, το οποίο περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο των προδικαστικών προσφυγών, µη δυνάµενη να προβαίνει παρεµπιπτόντως και αυτεπαγγέλτως σε έλεγχο
νοµιµότητας των όρων µίας διακήρυξης, ο οποίος έλεγχος στις συµβάσεις µεγάλου οικονοµικού αντικειµένου
ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Με την παράγραφο 44 αφαιρείται η περίπτωση των
συµφωνιών – πλαίσιο του Βιβλίου ΙΙ από τις περιπτώσεις
κήρυξης µίας σύµβασης ως άκυρης, εναρµονίζοντας την
εθνική διάταξη µε αυτήν της δικονοµικής Οδηγίας, δεδοµένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προβλέπεται δυνατότητα εξαίρεσης από το αυτόµατο ανασταλτικό αποτέλεσµα, εν αντιθέσει µε ό,τι ισχύει για τις συµφωνίες –
πλαίσιο του Βιβλίου Ι.
Με την παράγραφο 45 διορθώνεται η πρόβλεψη περί
έναρξης προθεσµίας άσκησης αίτησης αναστολής από
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ στο ορθό από την
πλήρη γνώση της.
Με την παράγραφο 46 προβλέπεται ότι µέχρι την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος, το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ µπορεί να αντικαθίσταται µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα, και όχι κατ’ ανάγκη µε ένορκη βεβαίωση, µε στόχο
την µείωση διοικητικού βάρους και διευκόλυνση της συµµετοχής.
Με την παράγραφο 47 αποσαφηνίζονται ζητήµατα ως
προς διατάξεις που έχουν καταργηθεί µε την ισχύ του
νόµου.
Με την παράγραφο 48 προβλέπεται η παράταση της
διαλειτουργικότητας ΚΗΜΔΗΣ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Άρθρο 44
Η προτεινόµενη τροποποίηση αφορά στην αύξηση της
κράτησης που προβλέπεται στο έβδοµο εδάφιο της παρ.
3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 όπως ισχύει µετά
την τροποποίηση του µε το άρθρο 375 παρ. 7 του
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ν. 4412/2016 (Α΄147) και αποσκοπεί στην αύξηση των εσόδων της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Ειδικότερα, στην αρχική διατύπωση του συστατικού
νόµου της ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011)
προβλέπονταν κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογιζόταν επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης που υπάγονταν στον νόµο, ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(2.500,00 €) και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
της Αρχής. Στη συνέχεια µε το άρθρο 375 παρ. 7 του
ν. 4412/2016 (Α΄147) το ποσοστό της παραπάνω κράτησης περιορίστηκε σε 0,06%, µειώνοντας σηµαντικά τα έσοδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, χωρίς ωστόσο να αλλάζει το θεσµικό της πλαίσιο ή να περιορίζονται οι αρµοδιότητές της.
Η προτεινόµενη τροποποίηση επιχειρεί να αποκαταστήσει µερικώς την µείωση που έχουν υποστεί τα έσοδα
της Αρχής προκειµένου να αντιµετωπίσει ικανοποιητικά
τις λειτουργικές της δαπάνες. Σηµειώνεται ότι η Αρχή επιστρέφει το µεγαλύτερο µέρος του ποσού που συγκεντρώνεται από την κράτηση στον Κρατικό προϋπολογισµό σύµφωνα µε την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 4013/2011 όπου ορίζεται ότι: «Αν από την οικονοµική διαχείριση της Αρχής στο τέλος κάθε οικονοµικού
έτους προκύπτει θετικό Καθαρό Αποτέλεσµα Χρήσης,
ποσοστό του οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος έως ογδόντα τοις εκατό (80%) διατίθεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από το οικονοµικό έτος 2015 και εφεξής.»
Τα οικονοµικά στοιχεία που οδήγησαν στην προτεινόµενη τροποποίηση αφορούν στα δυο τελευταία οικονοµικά έτη. Ειδικότερα, τα οικονοµικά στοιχεία έτους 2016,
κατά το οποίο εκκίνησε η υποχρέωση απόδοσης του
80% του αποτελέσµατος έτους 2015, εµφανίζουν ότι τα
έσοδα κυµάνθηκαν στα ίδια επίπεδα µε το 2015 και παράλληλα εκταµιεύτηκε ποσό 1,1 εκ ευρώ προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Το έτος 2017 η βεβαίωση και είσπραξη
των εσόδων παρουσιάζει κάµψη της τάξης του 20% και
ταυτόχρονα έγινε εκταµίευση ποσού 1,4 εκ ευρώ ως απόδοση πλεονάσµατος. Στην παρούσα χρονική στιγµή
µε στοιχεία α΄ εξαµήνου έτους 2018 τα έσοδα παρουσιάζουν επιπλέον κάµψη της τάξης του 25% περίπου σε
σχέση µε το έτος 2017.
Η µείωση αυτή είναι γεγονός µη αναστρέψιµο και θα
σταθεροποιηθεί γύρω στο 30 – 40% όπως εκτιµάται, διότι εφεξής υπογράφονται, υλοποιούνται και αποπληρώνονται συµβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί µετά τις
8.8.2016, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4412/2016,
όπου έχει επέλθει µείωση του ποσοστού κράτησης υπέρ
της Αρχής κατά 40% από 0,1% σε 0,06%.
Με τα µειωµένα έσοδα η Αρχή καλείται µετά δυσκολίας να καλύψει συγκεκριµένες πάγιες και ανελαστικές
δαπάνες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να µετακυλησθούν
χρονικά ή και να συρρικνωθούν ακόµη περισσότερο.
Επίσης κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι οι προβλέψεις της Αρχής όπως αποτυπώθηκαν στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 σε
συνέχεια της υπ’ αριθµ. πρωτ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9.3.2018 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών, εκτιµάται ότι θα
οδηγήσουν σε µελλοντικές χρήσεις σε αρνητικό οικονο-

µικό αποτέλεσµα. Το ταµειακό αποτέλεσµα εξακολουθεί
να είναι αρνητικό σύµφωνα µε τις προβλέψεις χωρίς να
ληφθεί υπόψη η εκταµίευση για την απόδοση του πλεονάσµατος.
Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµη η αύξηση της κράτησης σε ποσοστό 0,07% και η κράτηση αυτή να εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει
του ν. 4412/2016 (από µηδενική αξία σύµβασης) προκειµένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία της Αρχής
σε βάθος χρόνου, και να αποκατασταθεί η ισορροπία που
ανατράπηκε µετά τη δραστική µείωση του πόρου της κατά ποσοστό 40% µε το ως άνω µε το άρθρο 375 παρ.7
του ν. 4412/2016. Επίσης η εφαρµογή της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ για όλες τις συµβάσεις ανεξαρτήτως ποσού (κατάργηση του πλαφόν των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ – 2.500,00 €, πάνω από το οποίο εφαρµόζεται µέχρι σήµερα η κράτηση, σύµφωνα µε τους ορισµούς
του άρθρου 4 παρ.3 του ν. 4013/2011) θα εναρµονιστεί
µε την κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που αντίστοιχα εφαρµόζεται επί όλων των συµβάσεων που υπάγονται στον
ν. 4412/2016, ανεξαρτήτως ποσού (άρθρο 350 παρ. 3),
και θα αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις κατά την απόδοση των δύο αυτών κρατήσεων από τις Αναθέτουσες
Αρχές
Άρθρο 45
Σύµφωνα µε την παρ. 18 του άρθρου 12 του
ν. 4109/2013 (Α΄ 16), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21), προκύπτει ρητά η βούληση του νοµοθέτη να εξαιρέσει τη Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε. ακόµα και
από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και η αναγκαιότητα να
λειτουργήσει αυτή κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Βάσει του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) που ρυθµίζει
τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, ορίζεται
ρητά ότι οι «οργανισµοί δηµοσίου δικαίου» είναι υποχρεωµένοι να συνάπτουν τις συµβάσεις έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών σύµφωνα µε τους κανόνες και τις διαδικασίες του ως άνω νόµου. Όµως, η Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε.
δεν εµπίπτει στην έννοια των «οργανισµών δηµοσίου δικαίου», όπως αυτή ορίζεται στον προαναφερθέντα νόµο,
γιατί, ακόµα και εάν θεωρηθεί ότι έχει συσταθεί για την
κάλυψη αναγκών γενικού συµφέροντος, οι ανάγκες αυτές εµπίπτουν στον βιοµηχανικό ή εµπορικό τοµέα.
Εν προκειµένω, η Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε. φέρει η ίδια
τον οικονοµικό κίνδυνο των δραστηριοτήτων της, έχει
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεν λαµβάνει καµία µορφή
δηµόσιας ή κρατικής χρηµατοδότησης και το σύνολο
των οικονοµικών της πόρων προέρχεται αποκλειστικά
και µόνο από την άσκηση των εµπορικών της δραστηριοτήτων, ενώ δρα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για όλους
τους παραπάνω λόγους καθίσταται σαφές ότι ο
ν. 4412/2016 δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής στην περίπτωση της Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε. Ενόψει των ανωτέρω
κρίνεται αναγκαία η προτεινόµενη τροποποίηση του Ν.
4109/2013 προς το σκοπό της πλήρους αποσαφήνισης
του νοµικού καθεστώτος που διέπει τη Δ.Ε.Θ.-HELEXPO
Α.Ε. όσον αφορά την εφαρµογή του ν. 4412/2016 και, γενικότερα, την εφαρµογή των διατάξεων περί δηµοσίων
συµβάσεων έργων, υπηρεσιών και προµηθειών, από τις
οποίες και εξαιρείται.
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Άρθρο 46
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 1 ο
παραγωγός ενηµερώνει τις Καταστάσεις Διακινούµενων Προϊόντων αναγράφοντας µία συγκεντρωτική µηνιαία καταγραφή, ανά προϊόν, σχετικά µε τις ποσότητες µε βάση τις
αιτιολογίες που περιλαµβάνονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του νόµου ( προς πώληση, επιστροφές-µη πωληθέντα, καταστροφή). Η ενηµέρωση
γίνεται για κάθε µήνα, εντός των πρώτων πέντε ηµερολογιακών ηµερών του επόµενου µήνα. Η κάθε καταγραφή, ανά προϊόν, πρέπει να συµφωνεί µε τις ποσότητες και τα µεγέθη που προκύπτουν για τα αντίστοιχα προϊόντα από τα παραστατικά που υποχρεούται να τηρεί ο παραγωγός.
Με την παράγραφο 2 διευθετείται το ζήτηµα σχετικά
µε την αναπλήρωση-υποβοήθηση των παραγωγών πωλητών υπαίθριου εµπορίου από τους γονείς και τα αδέρφια τους, πέραν των συζύγων και των τέκνων
αυτών που ήδη αναφέρονται στην διάταξη του νόµου.
Με τη προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 3 εναρµονίζονται οι διατάξεις του ν. 4497/2017 µε τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών σε ό, τι αφορά τους αγρότες
που είναι ενταγµένοι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α..
Με τις παραγράφους 4 και 5 τροποποιείται το άρθρο
13 του ν. 4497/2017 που αφορά στις υποχρεώσεις των
παραγωγών πωλητών υπαίθριου εµπορίου. Συγκεκριµένα η παρ. 4 του ισχύοντος άρθρου ρυθµίζει το ζήτηµα
της παραχώρησης της θέσης που κατείχε σε λαϊκές
αγορές ο παραγωγός, µόνο για την περίπτωση που αυτός συνταξιοδοτείται. Με την προτεινόµενη προσθήκη
ρυθµίζεται το ζήτηµα της παραχώρησης της θέσης
και στις περιπτώσεις θανάτου ή παραίτησης ή αναπηρίας σε ποσοστό 67% τουλάχιστον.
Με την παράγραφο 6 η πρόνοια για µείωση των τελών
στους πολίτες που είναι ενταγµένοι στο Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης καταλαµβάνει όλους τους δραστηριοποιούµενους στο υπαίθριο εµπόριο, ανεξάρτητα από
κατηγορία (παραγωγός ή επαγγελµατίας) και από µορφή
υπαιθρίου εµπορίου, δηλ. λαϊκές, πλανόδιο, στάσιµο, αγορές άρθρου 38 και πωλητών σε αυτές όλων των κατηγοριών, αδειούχοι άρθρου 45.
Με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι το ζήτηµα της απόκτησης επιπλέον θέσης σε λαϊκή αγορά από επαγγελµατία πωλητή, προβλέπεται στην παράγραφο 3
του άρθρου 59, και όχι του άρθρου 35, το οποίο αφορά,
είτε σε αλλαγή θέσης εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, είτε σε αµοιβαία αλλαγή θέσης µεταξύ πωλητών
εντός της ίδιας ή από διαφορετικές λαϊκές αγορές.
Με τις παραγράφους 8 και 9 τροποποιείται η παρ. 5
του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 που αφορά στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών και ρυθµίζει την συγκρότηση
των Επιτροπών στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, πλην των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας. Οι Επιτροπές Λαϊκών Αγορών είναι, σύµφωνα µε την παρ. 5, εννεαµελείς και στα µέλη αυτών
περιλαµβάνονται και εκπρόσωποι των παραγωγών και
επαγγελµατιών πωλητών που υποδεικνύονται από την
Οµοσπονδία ή τον Σύλλογο, όπου δεν υπάρχουν Οµοσπονδίες, που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους
παραγωγούς και επαγγελµατίες πωλητές της Περιφερειακής Ενότητας. Με τις προτεινόµενες προσθήκες
των λέξεων-φράσεων «εφόσον υπάρχουν» στις περι-

πτώσεις στ΄ και ζ΄ παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών σε Περιφερειακές Ενότητες, όπου λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, όπως
σε αποµακρυσµένες και αποµονωµένες νησιωτικές
περιφερειακές ενότητες ( π.χ. Ρόδος) δεν υφίστανται
ούτε Οµοσπονδίες παραγωγών και επαγγελµατιών
πωλητών λαϊκών αγορών, ούτε σύλλογοι των αντίστοιχων πωλητών, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν στις εν λόγω περιοχές.
Η προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 10 αφορά στην ανάγκη καθορισµού των ελάχιστων απαιτούµενων συνεδριάσεων της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών µηνιαίως. Η
ανάγκη αυτή εδράζεται τόσο στο µεγάλο πλήθος
των ζητηµάτων, επί των οποίων η Επιτροπή γνωµοδοτεί ή/και αποφαίνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του νόµου, όσο και ειδικότερα στο γεγονός ότι, αναφορικά µε την τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές, κρίνεται απαραίτητη σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου
32 που αφορά στην συχνότητα διαβίβασης των αιτήσεων των παραγωγών πωλητών για χορήγηση θέσης
σε λαϊκές αγορές.
Η προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 11 αφορά στην διευθέτηση του ζητήµατος της απαλλαγής των αδειούχων παραγωγών πωλητών από την καταβολή του ηµερήσιου τέλους στις λαϊκές αγορές, στην περίπτωση
κατά την οποία επιτυγχάνεται η πώληση του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων που αναγράφονται στην διοικητική άδεια και πριν τη λήξη αυτής όσον
αφορά τα συγκεκριµένα προϊόντα. Επισηµαίνεται ότι, η
εξάντληση των αποθεµάτων για συγκεκριµένα προϊόντα δηλώνεται από τον παραγωγό µε υπεύθυνη δήλωση την οποία υποβάλλει στον φορέα λειτουργίας
της λαϊκής αγοράς στην οποία έχει δικαίωµα προσέλευσης. Επίσης, ο παραγωγός παρέχει τα κατά νόµο
αποδεικτικά στοιχεία (όπως παραστατικά-καταστάσεις
διακινούµενων προϊόντων-τιµολόγια) εφόσον του ζητηθούν από τον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ο παραγωγός δεν δικαιούται να προσέλθει και
να δραστηριοποιηθεί στην λαϊκή αγορά, διαθέτοντας
τα προϊόντα για τα οποία έχει δηλώσει υπευθύνως
ότι έχουν εξαντληθεί, λόγω της πώλησης τους. Η προαναφερόµενη απαγόρευση ισχύει µέχρι το πέρας του
χρονικού διαστήµατος για το οποίο ισχύει η άδειά
του και µόνο ως προς τα εξαντληθέντα προϊόντα. Για
άλλα προϊόντα που τυχόν αναγράφονται στην άδειά
του δραστηριοποιείται στην λαϊκή αγορά καταβάλλοντας το ηµερήσιο τέλος.
Με την παράγραφο 12 αντιµετωπίζεται το ζήτηµα συµµετοχής των Επιµελητηρίων σε φορείς υλοποίησης επιχειρηµατικών πάρκων. Τα τοπικά εµπορικά, βιοµηχανικά
και επαγγελµατικά Επιµελητήρια έχουν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα, µε σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση Επιχειρηµατικών Πάρκων, υποστηρίζοντας κατά περίπτωση και τη σύσταση Φορέων Υλοποίησης (ΕΑΝΕΠ). Πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες έχουν εξελιχθεί σε εγκρίσεις ανάπτυξης Επιχειρηµατικών Πάρκων ή/και σε υλοποίηση και περαίωση έργων ΕΠ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 45 του ν. 3982/2011, τα Επιµελητήρια είναι
µεταξύ των πλέον σηµαντικών φορέων που προτείνονται για τη σύσταση και συµµετοχή στους Φορείς Υλοποίησης (ΕΑΝΕΠ) και βεβαίως στο µετοχικό κεφάλαιο
αυτών. Η εν λόγω τυπική δικαιοδοσία καλύπτει ουσιαστι-
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κή ευθύνη και υποχρέωση των Επιµελητηρίων για την
βελτίωση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος στο πεδίο
της επιχειρηµατικής χωροθεσίας και όπου ασκείται έχει
θαυµάσια αποτελέσµατα. Είναι δε σηµαντικό και πρέπει
επίσης να τονιστεί ότι η συµµετοχή των Επιµελητηρίων
στους Φορείς ΕΑΝΕΠ, µε συµµετοχή στο ΜΚ των Φορέων αυτών, συµβολική ή ουσιαστική κατά περίπτωση, εξασφαλίζει τη δυνατότητα τα Επιµελητήρια να είναι και
στους Φορείς Διαχείρισης (ΕΔΕΠ) που µε τη σειρά τους
αποτελούν βασικούς πυλώνες προάσπισης των δικαιωµάτων και συµφερόντων των επιχειρήσεων εντός των
ΕΠ. Η οικονοµική κρίση και τα περιοριστικά δηµοσιονοµικά µέτρα έχουν δηµιουργήσει ασφυκτικούς και στις περισσότερες περιπτώσεις απαγορευτικούς περιορισµούς,
στην αξιοποίηση των αποθεµατικών των Επιµελητηρίων,
για κάθε αναπτυξιακή πτυχή, συµπεριλαµβανοµένης και
αυτής που αφορά στη συµµετοχή τους σε ΕΑΝΕΠ για
την ανάπτυξη ΕΠ. Με την προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση, επιχειρείται µερική άρση του παραπάνω νοµικού
περιορισµού, εις τρόπον ώστε τα Επιµελητήρια να συνεχίσουν να είναι βασικοί πυλώνες εκκίνησης πρωτοβουλιών ανάπτυξης Επιχειρηµατικών Πάρκων στις περιοχές
τους. Με την εν λόγω ρύθµιση, παρέχεται η δυνατότητα
σε Επιµελητήρια που έχουν επενδύσει στον τοµέα αυτό,
και µάλιστα µε ανταποδοτικό προσανατολισµό, να συνεχίσουν τη συµµετοχή τους στις αυξήσεις του µετοχικού
κεφαλαίου των Φορέων ΕΑΝΕΠ, για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και να εκλείψει ο κίνδυνος δραστικού και
µειοψηφικού περιορισµού της επενδυτικής τους συµµετοχής στους εν λόγω επενδυτικούς Φορείς. Η εξέλιξη
αυτή θα συµβάλει και στην απρόσκοπτη συνέχιση έργων
ΕΠ που φαίνεται να βρίσκονται σε στασιµότητα λόγω
του περιορισµού των Επιµελητηρίων να συµµετάσχουν
στις αυξήσεις ΜΚ, ως ιδιωτική συµµετοχή, που επιβάλλονται από τις δοµές και τους οργανισµούς που συµµετέχουν στα χρηµατοδοτικά σχήµατα.
Με τις παραγράφους 13 και 14 επεκτείνονται οι δυνατότητες διεξαγωγής τηλεδιασκέψεων στις συνεδριάσεις
των διοικητικών συµβουλίων Επιµελητηρίων και των Περιφερειακών Επιµελητηριακών Συµβουλίων και πέρα από
έκτακτες περιστάσεις. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η
λειτουργία κυρίως των οργάνων διοίκησης νησιωτικών επιµελητηρίων και των Περιφερειακών Επιµελητηριακών
Συµβουλίων όλης της χώρας.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 15, επιλύεται το ζήτηµα της ενιαίας αντιµετώπισης των ζητηµάτων διεκπεραίωσης των υποθέσεων που σχετίζονται
µε του ελέγχους που πραγµατοποιούν τα µικτά κλιµάκια
ελέγχων και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πράξεις, όπως τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, την σύνταξη της
πράξης βεβαίωση της παράβασης καθώς και κάθε άλλη
ενέργεια σχετική την επιβολή του προστίµου έως και αµετάκλητη δικαστική απόφαση επί των τυχόν ενδίκων
µέσων κατά της πράξης επιβολής του προστίµου. Επιπλέον, γίνεται σαφές ότι αναφορικά µε επιβολή κυρώσεων από τους ελεγκτές που αποσπώνται στο ΣΥΚΕΑΑΠ από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθ΄ ύλην αρµόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση κατά τα ανωτέρω καθίσταται η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητριών του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 16, επιλύεται η σύγχυση σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης των
µελών που υπηρετούν στο ΣΥΚΕΑΑΠ.

Με την προτεινόµενη τροποποίηση της παραγράφου
17, παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων για
τη στελέχωση του ΣΥΚΕΑΑΠ, από την Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή µε κριτήριο
την προηγούµενη προϋπηρεσία σε οργανική µονάδα που
να έχει κυρωτικές αρµοδιότητες.
Με την προτεινόµενη παράγραφο 18 διορθώνεται η
κανονιστική αντινοµία που προκύπτει από την εσφαλµένη αναφορά στο άρθρο 44 - όσον αφόρα την διοικητική
κύρωση για έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιµο εµπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιµοποιήθηκε αυτοκινούµενο όχηµα και αποσαφηνίζεται ότι η παραποµπή αφορά στο άρθρο 45 του ν. 4497/17.
Άρθρο 47
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 1 µετονοµάζεται η Γενική Διεύθυνση Εφαρµογής Κανονισµών, Υποδοµών και Ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 3 τροποποιείται η παράγραφος 6 του άρθρου 174 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αναφορικά µε τη διοικητική αναδιάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας λόγω σύστασης της νέας Διεύθυνσης και για την οµαλή διοικητική συνέχεια της Υπηρεσίας.
Άρθρο 48
Με τις διατάξεις του άρθρου 48 διευκρινίζονται θέµατα της σύνθεσης του Συµβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής αναφορικά µε τη συµµετοχή και εκπροσώπηση του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης.
Άρθρο 49
Με τις διατάξεις του άρθρου 49 τροποποιείται το άρθρο 20 του ν. 3325/2005 και προβλέπεται ρητά η διαδικασία αδειοδότησης για τις περιπτώσεις διαχωρισµού υφιστάµενων βιοµηχανικών - βιοτεχνικών µονάδων, επαγγελµατικών εργαστηρίων, µηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών που λειτουργούν
νόµιµα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
Άρθρο 50
Σκοπός της διάταξης του άρθρου 50 είναι να ρυθµίσει
ενιαία θέµατα οικονοµικής, εσωτερικής οργάνωσης, λειτουργίας και λογοδοσίας των νοµικών προσώπων του
δηµοσίου τοµέα, µε σκοπό τα νοµικά αυτά πρόσωπα να
µπορέσουν να ενταχθούν σε ένα κοινό καθεστώς που θα
µειώνει το διαχειριστικό κόστος παρακολούθησης και
κατ’ επέκταση τη γραφειοκρατία.
Οι προτεινόµενες διατάξεις που ως πρότυπο έχουν τις
αντίστοιχες ρυθµίσεις του ν. 3429/2005 («Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» θα συµβάλλουν
στη διαφάνεια και στην ενιαία και οριζόντια αντιµετώπιση των κρίσιµων ζητηµάτων λειτουργίας όλων των φορέων του δηµοσίου, ώστε να αποκτήσουν ένα κοινό
πλαίσιο αναφοράς και εποπτείας.
Με την παράγραφο 1 επεκτείνεται η υποχρέωση σύνταξης εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου καθώς και του επιχειρησιακού σχεδίου
στην λειτουργία όλων των νπιδ της Κεντρικής Κυβέρνη-
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σης, µε τα οποία θα πρέπει να ευθυγραµµίζεται η πολιτική που ασκείται και εφαρµόζεται, ενώ η κατά την παρ. 2
κοινοποίηση τους στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου θα επιτρέψει τον συντονισµό όλων αυτών των φορέων σε
µια αναπτυξιακή στρατηγική.
Με την παράγραφο 3 ευθυγραµµίζεται η ευθύνη όλων
των προσώπων που συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων
για τους φορείς του δηµοσίου µε αυτή που υφίσταται για
τη θέση των Διοικητικών Γραµµατέων, Αναπληρωτών Διοικητικών Γραµµατέων, Τοµεακών Γραµµατέων και Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο
πλαίσιο και να µην υφίστανται διακρίσεις µεταξύ των θέσεων αυτών ευθύνης.
Άρθρο 51
Στόχος της προτεινόµενης διάταξης είναι η εξαίρεση
των εταιριών στις οποίες ανατίθεται ο θεσµός της Πολιτιστικής Πρωτεύσας της Ευρώπης, από την υποχρέωση
λήψης εγγυήσεων συµµετοχής (κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 εδ.
α του ν. 4412/2016) και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
(κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 εδ. β του ν. 4412/2016), όσον αφορά αποκλειστικά και µόνο την ανάθεση των συµβάσεων,
αντικείµενο των οποίων είναι η δηµιουργία ή απόκτηση
µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης
(άρθρο 32 παρ. 2 εδ. β περ. αα του ν. 4412/2016) ή/και η
προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (άρθρο 32 παρ. 2 εδ. β περ. γγ του ν. 4412/2016).
Οι εταιρίες αυτές, στις οποίες ανατίθεται ο τιµητικός
θεσµός της εκπροσώπησης της χώρας ως Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης και η εκτέλεση του εγκεκριµένου καλλιτεχνικού τους προγράµµατος, συστήνονται
εκ του νόµου, ήτοι κατά την παρ. 2 του άρθρου 107 του ν.
3852/2010, ως δηµοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 265
του Κώδικα Δήµου και Κοινοτήτων και υπάγονται αυτοδίκαια στο καθεστώς του ν. 4412/2016 περί δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµήθειων και υπηρεσιών και ως εκ
τούτου ακολουθούν τις σχετικές διαδικασίες για την ανάθεση των έργων.
Παρά την ύπαρξη εξαιρέσεων στην διαδικασία ανάθεσης, όταν πρόκειται για εκτέλεση έργου καλλιτεχνικού
µε στοιχεία µοναδικότητας, εντούτοις η πρακτική έχει αποδείξει ότι η πλήρωση της υποχρέωσης για την λήψη
εγγυήσεων συµµετοχής και καλής εκτέλεσης είναι ιδιαίτερα προβληµατική και συχνά αδύνατη, µε αποτέλεσµα
την διακινδύνευση της εκτέλεσης του καλλιτεχνικού
προγράµµατος, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την αρµόδια Ευρωπαϊκή επιτροπή.
Εν προκειµένω, η πόλη της Ελευσίνας, στην οποία έχει ανατεθεί η εκπροσώπηση της χώρας ως Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021, έχει ιδρύσει την εταιρεία Δηµοτική Ανώνυµη Εταιρία Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Ελευσίνας 2021 και τον διακριτικό τίτλο
ELEUSIS 2021, υπό το καθεστώς του άρθρου 265 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων και διεκπεραιώνει το σχετικό καλλιτεχνικό έργο, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί
στην υποψηφιότητά της ήδη από τον Φεβρουάριο 2017,
χρονικό σηµείο απονοµής του τίτλου.
Πάρα ταύτα, από την µέχρι σήµερα υλοποίηση του
καλλιτεχνικού προγράµµατος της ανωτέρω εταιρίας, έχουν παρατηρηθεί τα εξής:
• ως επί το πλείστον, τα έργα καλλιτεχνικού περιεχοµένου που περιλαµβάνονται στον προγραµµατισµό της

εταιρείας µας παρουσιάζουν µοναδικότητα τόσο ως έργα τέχνης όσο και ως καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, µε αποτέλεσµα να είναι σχεδόν υποχρεωτική η ανάθεσή
τους σε καλλιτέχνες που πληρούν πολύ συγκεκριµένα
κριτήρια,
• η µεγάλη πλειονότητα των καλλιτεχνών-δηµιουργών
δεν διαθέτει την οικονοµική δυνατότητα εκδόσεως εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, µε αποτέλεσµα
να υφίσταται αντικειµενικό κώλυµα στην ανάθεση των
εν λόγω συµβάσεων,
• µε βάση τον φάκελο ανάθεσης της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας 2021, η εταιρεία µας είναι υποχρεωµένη
να υλοποιήσει αφενός µεν συγκεκριµένα έργα και δράσεις αφετέρου σε πάρα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραµµα,
µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται σοβαρότατα προβλήµατα στην ανάθεση συµβάσεων πέραν των 20.000€,
που θέτουν σε άµεσο κίνδυνο την εκτέλεση των έργων
και εκδηλώσεων καλλιτεχνικού περιεχοµένου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, σύµφωνα µε το ορισθέν
χρονοδιάγραµµα.
Κατά την πρόσφατη αυτοψία για τον έλεγχο της πορείας των έργων από το εξουσιοδοτηµένο κλιµάκιο του
Θεσµού της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας,
συζητήθηκε το συγκεκριµένο θέµα και µας διαβεβαίωσαν
ότι στις λοιπές χώρες οι οποίες ανέλαβαν κατά τα προηγούµενα έτη τον συγκεκριµένο θεσµό, δεν υπήρχε ο εν
λόγω περιορισµός της υποχρεωτικής κατάθεσης εγγυήσεων καλής εκτέλεσης για τα έργα καλλιτεχνικού περιεχοµένου.
Περαιτέρω, είναι προφανές ότι δεν δύναται να ερµηνευθεί η έννοια της καλής εκτελέσεως σε έργα και εκδηλώσεις καλλιτεχνικού περιεχοµένου, ειµή µόνο της εµπρόθεσµης εκτέλεσης αυτών, δηλαδή εάν ο ανάδοχοςκαλλιτέχνης πράγµατι ολοκλήρωσε το ανατεθέν έργο ή
υλοποίησε την εκδήλωση, την οποία ανέλαβε µε βάση
συγκεκριµένες αδιαµφισβήτητες προδιαγραφές, ανεξαρτήτως αισθητικών ή συναισθηµατικών κριτηρίων και
εντυπώσεων, τα οποία αποτελούν αόριστες έννοιες και
δεν µπορούν να τεθούν ως κριτήρια καλής ή µη εκτέλεσης της σύµβασης.
Ενόψει των ανωτέρω, υφίσταται αµεσότατη ανάγκη να
επιλυθεί το συγκεκριµένο ζήτηµα, δεδοµένου ότι υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση να µαταιωθούν προγραµµατισθείσες εκδηλώσεις και να τεθεί σε κίνδυνο το
σύνολο της ανάθεσης στην πόλη της Ελευσίνας του Θεσµού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2021.
Συµπερασµατικά, επειδή:
- η ανάδειξη πόλεων της χώρας ως Πολιτιστικές Πρωτεύουσας της Ευρώπης αποτελεί ιδιαίτερα τιµητικό τίτλο
για την χώρα.
- ο σκοπός της δράσης των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης είναι και η προώθηση της πολυµορφίας της πολιτιστικής έκφρασης και η προστασία και η
προαγωγή της πολιτισµικής πολυµορφίας (απόφαση
445/2014/ΕΕ 16η Απριλίου 2014 σκέψη 3), στόχοι οι οποίοι επιτελούνται µε την επαύξηση της συµµετοχής
καλλιτεχνών από όλο τον κόσµο.
- η πρακτική εφαρµογή έχει αποδείξει πως η εφαρµογή των όρων των διατάξεων του ν. 4412/2016 και ιδίως
των όρων του άρθρου 72 περί υποχρέωσης λήψης εγγυήσεων συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, δηµιουργεί
ουσιώδη και αξεπέραστα εµπόδια στην συµµετοχή καλλιτεχνών.
- η επιτυχής ολοκλήρωση του πολιτιστικού προγράµ-
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µατος είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την προώθηση των
πολιτιστικών αξιών της χώρας και την εν γένει προβολή
της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
- η επιµονή της διοίκησης, στην περίπτωση των ΠΠΕ,
στην προσκόµιση εγγυητικών επιστολών για την ανάθεση συµβάσεων καλλιτεχνικού περιεχοµένου µε στοιχεία
µοναδικότητας, ήτοι την εκτέλεση του αµιγώς καλλιτεχνικού προγράµµατος, οδηγεί ήδη στην αλλοίωση του
περιεχοµένου του καλλιτεχνικού προγράµµατος και την
χειροτέρευση της καλλιτεχνικής ποιότητας του, όπως
αυτή ερµηνεύεται γνήσια από τα σχετικά ευρωπαϊκά όργανα.
Προτείνεται η απαλλαγή των εταιριών στις οποίες ανατίθεται ο θεσµός της Πολιτιστικής Πρωτεύσας της Ευρώπης, από την υποχρέωση λήψης εγγυήσεων συµµετοχής και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης κατά το άρθρο 72
παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ του ν. 4412/2016, αναφορικά µε την
ανάθεση συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών
του αµιγώς καλλιτεχνικού έργου.
Άρθρο 52
Με την προωθούµενη διάταξη επιδιώκεται η ανακατανοµή υφιστάµενων κενών οργανικών θέσεων διοικητικού
προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», και την παράλληλη δηµιουργία κενών οργανικών θέσεων επιστηµονικού προσωπικού. Πιο συγκεκριµένα προτείνεται η µετατροπή σε θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού επτά οργανικών θέσεων που
προβλέπονται στο οργανόγραµµα της Αρχής, οι οποίες
δεν έχουν πληρωθεί, δεν κρίνονται ως ουσιώδους σηµασίας για τη λειτουργικότητα της και ως εκ τούτου µπορούν να καταργηθούν, ως ακολούθως: Μία θέση ΥΕ Κλητήρα, Μία θέση ΔΕ Οδηγού και Πέντε θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού.
Άρθρο 53
Α.1. Με την παράγραφο Α. του άρθρου 53 του σχεδίου
νόµου θεσπίζεται σε ενιαίο κείµενο ο νέος Οργανισµός
και Κανονισµός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων ο οποίος αντικαθιστά τα
σήµερα ισχύοντα π.δ. 122/2012 «Κανονισµός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (Α΄ 215) και π.δ. 123/2012 «Οργανισµός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (Α΄ 216). Η θέσπιση νέου Οργανισµού επιβάλλεται από το ν. 4440/2016, ενώ, µε την ευκαιρία, επικαιροποιήθηκε και ο Κανονισµός λειτουργίας
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προς σκοπό αποτελεσµατικότερης ασκήσεως των αρµοδιοτήτων της. Εκτός από επελθούσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, σε σχέση µε τις σήµερα ισχύουσες διατάξεις οι κυριότερες καινοτοµίες είναι οι ακόλουθες:
2. Γίνεται εξορθολογισµός του οργανογράµµατος της
Αρχής. Έτσι η σηµερινή Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου διασπάται διότι κρίθηκε ότι δεν είναι σύµφωνο
µε τις αρχές του κράτους δικαίου να συγκεντρώνονται οι
συντονιστικές-συµβουλευτικές και οι ελεγκτικές αρµοδιότητες στην ίδια διοικητική δοµή. Στην νέα Διεύθυνση
Συντονισµού (άρθρο 8) µεταφέρονται πλέον οι συµβουλευτικές προς τις αναθέτουσες αρχές αρµοδιότητες της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ενώ συστήνεται και νέο τµήµα εκπαίδευ-

σης ακριβώς µε σκοπό την υποστήριξη στο τοµέα αυτό
των αναθετουσών αρχών. Πρόκειται για προτεραιότητα
που επιβάλλεται ήδη και από την Σύσταση (ΕΕ)
2017/1805 της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2017 «για
την επαγγελµατοποίηση του τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων» (ΕΕ L 259/7-10-2017, σελ. 28). Στη νέα Διεύθυνση Ελέγχου (άρθρο 10) πέραν των αρµοδιοτήτων του
τµήµατος ελέγχου συστήνεται νέο τµήµα ελέγχου αιτηµάτων διαπραγµάτευσης µε µεταφορά αρµοδιοτήτων από τη Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών που µετονοµάζεται σε Διεύθυνση Μελετών και Γνωµοδοτήσεων (άρθρο
9). Η αναβάθµιση σε αυτοτελή δοµή (Τµήµα) των αιτηµάτων διαπραγµάτευσης αναδεικνύει τη σηµασία που έχει
στην πράξη το εν λόγω αντικείµενο (η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. παρέχει σύµφωνη γνώµη σε κάθε περίπτωση προσφυγής
σε διαδικασία διαπραγµάτευσης), ενώ η παράλληλη ένταξή του στη Διεύθυνση Ελέγχου διασφαλίζει την ταχεία αντίδραση σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα αναφερόµενα στις αποφάσεις επί των αιτηµάτων διαπραγµάτευσης.
3. Για τη διευκόλυνση της ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων από την ίδια την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. συστήνεται Τµήµα
Προµηθειών στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής
Υποστήριξης (άρθρο 12) και σκελετώδης Τεχνική Υπηρεσία για την ανάθεση µικρών έργων και µελετών (άρθρο
14). Σηµειώνεται ότι οι προκηρύξεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
που είναι όλες κάτω από τα κοινοτικά κατώφλια αναθέσεως δηµοσίων συµβάσεων χρησιµοποιούνται συχνότατα ως πρότυπα από άλλες υπηρεσίες (π.χ. για την ανάθεση υπηρεσιών σε φορείς κοινωνικής οικονοµίας).
4. Συστήνονται 15 νέες οργανικές θέσεις ειδικών επιστηµόνων στους οποίους προστίθενται και δύο εκ µεταφοράς δύο οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού
(άρθρο 15). Αυτές αφορούν κυρίως (10) θέσεις ειδικών
επιστηµόνων νοµικών που έρχονται να καλύψουν τις επείγουσες ανάγκες της Αρχής για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Σηµειώνεται ότι οι θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού καλύπτονται είτε µε προσωπικό µε
δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα είτε ως Ι.Δ.Α.Χ., σύµφωνα
και µε την πρόσφατη επί του θέµατος νοµολογία (ad hoc
ΕλΣυν Κλιµάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι
Τµ. 168/2018 και προηγηθείσα ΣτΕ ΠΕ 86/2017).
5. Δίδονται τα περιγράµµατα των θέσεων του Γενικού
Διευθυντή και των προϊσταµένων οργανικών µονάδων
(άρθρα 18-20), ενώ γίνονται και αναγκαίες προσαρµογές
στα προσόντα τους σύµφωνα µε τα ισχύοντα στον λοιπό
δηµόσιο τοµέα (άρθρα 21, 23, 25 και 26), ενώ διατηρείται
η ειδική διαδικασία επιλογής προϊσταµένων (άρθρα 2425).
6. Επισηµαίνεται περαιτέρω ότι κρίθηκε σκόπιµη η κατά παρέκκλιση πρόβλεψη διατήρησης των ειδικά προβλεπόµενων για την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. διαδικασιών για την
πλήρωση των θέσεων επιστηµονικού και διοικητικού
προσωπικού, καθώς και για την επιλογή σε θέσεις ευθύνης, αντί της προσφυγής στις κοινές διαδικασίες, επί τη
βάση της ανάγκης επιλογής και τοποθέτησης προσωπικού µε ιδιαίτερα-αυξηµένα επαγγελµατικά προσόντα
σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εξειδίκευσης της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., µε µόνη διαφοροποίηση, σε σχέση µε το
προϋφιστάµενο καθεστώς του π.δ. 123/2012, ότι στις αρµόδιες τριµελείς γνωµοδοτικές επιτροπές επιλογής
προϊσταµένων στις θέσεις ευθύνης συµµετέχει πλέον
για ενίσχυση της διαφάνειάς τους και µέλος του Νοµι-
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κού Συµβουλίου του Κράτους (άρθρα 22 και 24) και για
την έκδοση απόφασης µετάταξης ή απόσπασης προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων του ειδικού επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού παρίσταται ένα αιρετό µέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Αρχής
(άρθρο 15). Η διατήρηση των εξαιρετικών διαδικασιών
είναι πράγµατι σκόπιµη διότι η συγκεκριµένη Ανεξάρτητη Αρχή αντιµετωπίζει τεκµηριωµένα σοβαρά χρόνια, επείγοντα και χρονίζοντα προβλήµατα στελεχώσεως µε
αποτέλεσµα οι λειτουργίες της – και µάλιστα σε κρίσιµους τοµείς (όπως η άσκηση ελέγχων και η ενηµέρωση
και καθοδήγηση σχετικά µε την ερµηνεία και εφαρµογή
της πολυσύνθετης νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων τριών περίπου χιλιάδων αναθετουσών αρχών και φορέων) - να διεξάγονται µε πολλές δυσκολίες και χάρη
στην πραγµατική αυταπάρνηση του λιγοστού προσωπικού της. Τούτο δε και σε συνάρτηση µε την ιδιαιτερότητα και τεχνικής φύσεως αντικειµένου – πλην όµως ιδιαίτερης σηµασίας για το δηµόσιο συµφέρον κατά την παρούσα κρίσιµη για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας
συγκυρία - που απαιτεί εξειδικευµένης εµπειρίας και
γνώσης προσωπικό και έµπειρα περί το αντικείµενο στελέχη. Ο ίδιος λόγος υπαγορεύει και την πρόβλεψη εξαιρετικής ρυθµίσεως (άρθρα 24-25) για τη σύσταση προσωποπαγούς θέσεως σε περίπτωση επιλογής προϊσταµένου από άλλο φορέα, εξαιτίας του σηµαντικού αριθµού στελεχών της Αρχής που έχουν καταλάβει θέσεις
µελών σε άλλες Ανεξάρτητες Αρχές ή φορείς, ενώ δεσµεύουν παράλληλα τις οικείες οργανικές τους θέσεις,
γεγονός που, σε συνδυασµό µε τη σοβαρή υποστελέχωση που υφίσταται, προκαλεί τελικά σοβαρές δυσκολίες
στη στελέχωση των θέσεων ευθύνης λόγω της µικράς
δεξαµενής στελεχών που αποµένουν.
7. Προβλέπεται ότι η δικαστική προσφυγή κατά αποφάσεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεν υπόκειται σε προδικαστική ή άλλης µορφής ενδικοφανή προσφυγή και γίνεται απευθείας στα κατά περίπτωση αρµόδια δικαστήρια (άρθρο 35). Τούτο κρίθηκε αναγκαίο προς αποφυγή δικονοµικών εµπλοκών της Α.Ε.Π.Π. σε περίπτωση ασκήσεως
ελεγκτικών αρµοδιοτήτων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στο προσυµβατικό στάδιο.
8. Συγκεκριµενοποιούνται οι υποχρεώσεις συνεργασίας των αναθετουσών αρχών και οικονοµικών φορέων
στο πλαίσιο ελέγχων της Αρχής και δίδεται για διευκόλυνση των στελεχών της οι εξουσίες που έχει το
Σ.Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο των ελέγχων του (άρθρο 36).
Β. Στην παράγραφο Β του άρθρου 53 του σχεδίου νόµου καθίσταται σαφές ότι η τροποποίηση του θεσπιζόµενου µε την παράγραφο Α Οργανισµού και Κανονισµού γίνεται µε χρήση των υφισταµένων εξουσιοδοτήσεων του
ν. 4013/2011, µε την παράγραφο Γ προβλέπονται οι αναγκαίες µεταβατικές διατάξεις, ενώ µε την παράγραφο Δ
ρυθµίζεται το χρονικό εύρος έναρξης της διαδικασίας επιλογής για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης.
Γ. Προς απόδειξη της πραγµατικής ένδειας στελεχών
για την επαρκή άσκηση των αρµοδιοτήτων της Αρχής, επισηµαίνονται όλως συνοπτικά τα ακόλουθα:
1. Σε σύνολο ενενήντα πέντε (95) οργανικών θέσεων,
ο πραγµατικός αριθµός των υπηρετούντων σήµερα στην
Αρχή υπαλλήλων είναι πενήντα τέσσερις (54) υπάλληλοι, ήτοι µόλις το πενήντα έξι τοις εκατό (56%) του δυναµικού της, δυναµικό το οποίο εν πολλοίς απώλεσε την
τελευταία µόλις διετία, λόγω της κατάργησης των όποιων οικονοµικών κινήτρων που θεσπίστηκαν κατά την ίδρυση της Αρχής και της επέκτασης του ενιαίου µισθο-

λογίου, λόγω της σύστασης της (ανεξάρτητης) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), λόγω
διορισµού µελών του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) µε θητεία σε άλλες Αρχές και Υπηρεσίες, αποσπάσεων κ.ά. Σηµειώνεται δε, ότι πέντε (5) µέλη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της Αρχής υπηρετούν
στο Περιφερειακό Γραφείο της Αρχής στη Θεσσαλονίκη.
2. Η στασιµότητα στην επίλυση των χρόνιων αυτών
προβληµάτων έχει πλήξει την Αρχή και στο σηµαντικό
τοµέα της ουσιαστικής κάλυψης των θέσεων ευθύνης µε
βάση τις ισχύουσες γι’ αυτήν ειδικές διατάξεις, όπως
προβλέπονται στον ιδρυτικό νόµο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
(ν. 4013/2011) και το π.δ. 123/2012. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα η άνω συνεχιζόµενη επί σχεδόν τρία
(3) έτη κατάσταση να δυσχεραίνει υπέρµετρα την ήδη
βεβαρηµένη, λόγω σηµαντικής αύξησης φόρτου εργασίας και αρµοδιοτήτων, λειτουργία της Αρχής, η οποία,
για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης, αντί να χωρεί σε ανάδειξη προϊσταµένων των οργανικών µονάδων µε επιλογή µεταξύ ευρύτατου κύκλου ικανών νέων στελεχών,
να περιορίζεται, εξ ανάγκης, στην εφαρµογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης προϊσταµένων σύµφωνα µε το
άρθρο 87 του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Για την πληρέστερη ανάπτυξη και τεκµηρίωση του
σοβαρού προβλήµατος υποστελέχωσης που ταλανίζει επί µακρόν την Αρχή επισυνάπτεται στο κείµενο της αιτιολογικής έκθεσης και ειδική κατάσταση µε συναφείς πίνακες, από την οποία προκύπτουν µε αναλυτική παράθεση
αριθµών και στοιχείων οι προβλεπόµενες θέσεις επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού, οι πράγµατι υπηρετούντες, η αδυναµία πλήρωσης θέσεων ευθύνης παρά
µόνον µε την εκ των έσω αναπλήρωση, οι συνθήκες υπό
τις οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους κ.λ.π..
Άρθρο 54
Με τις προτεινοµενες ρυθµισεις προστίθεται εξαίρεση
απο το ΕΣΚ αναφορικα µε αποσπασεις στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και δη στη Γενική Γραµµατεία
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, η οποία κρινεται
απολυτως αναγκαια, λογω των ιδιαιτερων υπηρεσιακων
αναγκων που καλυπτονται απο τους αποσπασµενους
στους φορεις αυτους, ιδίως ενόψει της ανάγκης στήριξης των επενδύσεων στη χώρα και ταχύτερης διεκπεραίωσης των εκκρεµουσών υποθέσεων στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ώστε να
δοθεί ώθηση στην ελληνική οικονοµία και να τονωθεί η
ανάπτυξη.
Άρθρο 55
Με την προτεινόµενη διάταξη, και στο πλαίσιο της πολιτικής «Μένω Ελλάδα – Επιστρέφω Ελλάδα – Γέφυρες
Συνεργασίας/Γνώσης», που στόχο έχει την αντιµετώπιση του φαινοµένου της «διαρροής εγκεφάλων» (brain
drain) στο εξωτερικό, συστήνεται θεσµός χρηµατικών επάθλων για την επιβράβευση αφενός δικτύων επιστηµονικού-ερευνητικού δυναµικού στα οποία συµµετέχουν
και Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής πολίτες που διαµένουν εκτός της χώρας και αφετέρου συνεργατικών πρωτοβουλιών για παραγωγή συγκεκριµένου προϊόντος ή υπηρεσίας που περιλαµβάνουν Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής επιστήµονες που ζουν και δραστηριοποιούνται
στο εξωτερικό.
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Ο θεσµός αυτός έχει στόχο την ενθάρρυνση και ανάδειξη των συνεργασιών αυτών και αναµένεται να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά ως προς τη δηµιουργία νέων συνεργασιών, συµµετοχών σε κοινά ευρωπαϊκά προγράµµατα, στη δηµιουργία επιχειρηµατικών προϊόντων,
στην επιστηµονική ικανότητα και ευηµερία των µελών
των συνεργασιών, στην καταπολέµηση της διαρροής καταρτισµένων επιστηµόνων από τη χώρα και γενικότερα
στην οικονοµική πρόοδό της.
Άρθρο 56
Με την προτεινόµενη διάταξη συστήνεται ένα δίκτυο
υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας στα κατά τόπους
Επιµελητήρια, που τελεί υπό την αιγίδα µιας επιτελικής
δοµής στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης, της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών,
Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), της Ελληνικής
Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ).
Πρόκειται για µια σύγχρονη θεσµική συνεργασία µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (στα πρότυπα άλλων
ευρωπαϊκών χωρών), που διασφαλίζει την ευελιξία, τον
έλεγχο, την εγκυρότητα και τη συνέχεια της δράσης. Κεντρικός στόχος είναι να περιοριστεί ή και κατά το δυνατό να εξαλειφθεί η ελλιπής ενηµέρωση της επιχειρηµατικής κοινότητας σχετικά µε δηµόσιες πρωτοβουλίες που
αναπτύσσονται προς όφελός της. Παράλληλα, η δηµιουργία αυτού του δικτύου καλείται να εξυπηρετήσει το
διττό ρόλο του κράτους ως διαµεσολαβητή- πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης και ως µηχανισµού απορρόφησης
και πρόληψης των κοινωνικών επιπτώσεων που προκάλεσαν τόσο η κρίση όσο και οι πιέσεις που ασκούνται ιδίως στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα από τάσεις όπως η συγκέντρωση κεφαλαίου, ο ανταγωνισµός των αναπτυσσόµενων χωρών, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, το φορολογικό και κοινωνικό ντάµπινγκ των χωρών της Βαλκανικής.
Η προτεινόµενη δοµή συγκροτείται ως κοινοπρακτικό
σχήµα υπό τον έλεγχο ενός Επιτελικού Οργάνου διοίκησης. Τα µέλη της κοινοπραξίας θα δεσµεύονται µε
consortium agreement στο οποίο θα περιγράφονται οι επιµέρους ρόλοι, τα καθήκοντα/υποχρεώσεις του κάθε εταίρου και το σύστηµα λήψης.
Άρθρο 57
Με την προτεινόµενη ρύθµιση εξοµοιώνονται µισθολογικά οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν διοριστεί ή µεταταχθεί έως και την 31.3.2019. Ειδικότερα προβλέπεται
η εξοµοίωση της χορήγησης προσωπικής διαφοράς της
παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως
αυτή διαµορφώθηκε κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της
παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και η οποία προέκυψε από την εφαρµογή του άρθρου 57
ν. 2324/1995 (Α΄ 146) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 2873/2000 (Α' 285)
και διατηρήθηκε σε ισχύ µε τις παρ. 8 και 9 του άρθρου
12 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) και αφορούσε τους υπαλλήλους των κεντρικών υπηρεσιακών µονάδων του
π.δ. 178/2000 (Α΄ 165).

Άρθρο 58
Με το άρθρο 58 ιδρύεται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». Η
Πανελλήνια Έκθεση Λα ίας (ΠΕΛ) είχε ιδρυθεί µε το
ν. 214/1975 (Α΄ 259) ως Νο ικό Πρόσωπο Δη οσίου Δικαίου ε έδρα τη Λα ία και σκοπό την διοργάνωση της ετήσιας πανελλήνιας έκθεσης για την προβολή και προώθηση πάσης φύσεων γεωργικών ηχανη άτων, την παρουσίαση της προόδου της εκ ηχάνισης της γεωργίας
και των γεωργικών βιο ηχανιών και την δη ιουργία κινήτρων παραγωγικής δραστηριότητας. Με το άρθρο 105
του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) τροποποιήθηκε ο ως άνω νόµος µε στόχο τον εκσυγχρονισµό του σκοπού λειτουργίας της. Ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη, καθώς αφενός µεν εξακολούθησε να είναι προβληµατικό
το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της έκθεσης, αφετέρου
δε η κακοδιαχείριση προηγούµενων διοικήσεων είχε ως
αποτέλεσµα τη συσσώρευση τεράστιων χρεών µε συνέπεια τη δέσµευση των τραπεζικών λογαριασµών της
ΠΕΛ να αδυνατεί ουσιαστικά να ασκήσει τη δραστηριότητά της. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ξεκίνησε την προσπάθεια εξυγίανσης του νοµικού προσώπου µε τη διενέργεια οικονοµικού ελέγχου εκ µέρους
του Υπουργείου Οικονοµικών, της οποίας το πόρισµα
κοινοποιήθηκε και στον αρµόδιο εισαγγελέα για την διαπίστωση πιθανών ποινικών αδικηµάτων από τα µέλη των
προηγούµενων διοικήσεων και την άσκηση τυχόν ποινικών διώξεων. Σύµφωνα µε το πόρισµα του ελέγχου, κανένας όρος του κατ’ εφαρµογήν δηµόσιου λογιστικού
δεν τηρούνταν για χρόνια.
Παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ΔΣ της ΠΕΛ κατέστη συνεπώς σαφές ότι η συνέχιση λειτουργίας της ΠΕΛ µε την ισχύουσα µορφή της ήταν νοµικά και οικονοµικά ιδιαίτερα δυσχερής. Για το λόγο αυτό, µε την προτεινόµενη
ρύθµιση ιδρύεται ανώνυµη αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ µε
µετόχους το Δήµο Λαµιέων, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και το Επιµελητήριο Φθιώτιδας. Τόσο η επιλογή
της νοµικής µορφής του νεοσυστηνόµενου νοµικού προσώπου, όσο και η επιλογή του Δήµου Λαµιέων ως κυρίου
µετόχου, ο οποίος είναι ο εγγύτερος φορέας στην επίλυση των τοπικών προβληµάτων και την προαγωγή των
σκοπών της έκθεσης διασφαλίζουν ότι το νέο νοµικό
πρόσωπο θα µπορέσει πράγµατι να εκπληρώσει τους
σκοπούς του.
Άρθρο 59
Στο άρθρο 59 αποτυπώνονται οι σκοποί της ανώνυµης
εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και
οι ενδεικτικές ενέργειες στις οποίες µπορεί να προβαίνει
για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.
Άρθρο 60
Με το άρθρο 60 ορίζεται η σύνθεση του πενταµελούς
Διοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας Φορέας
Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» το οποίο αποτελείται από:
α) ένα πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, επιστηµονικής
κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας επί των θεµατικών πεδίων της εταιρείας ως Πρόεδρος και Διευθύνων
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Σύµβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Δήµο Λαµιέων,
β) δύο (2) εκπρόσωπους του Δήµου Λαµιέων,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 61
Στο άρθρο 61 προσδιορίζονται το µετοχικό κεφάλαιο
και οι µέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας. Κύριος µέτοχος
της εταιρείας είναι ο Δήµος Λαµιέων.

Ι. Δραγασακης
Άρθρο 62
Στο άρθρο 62 περιγράφονται οι πόροι της ανώνυµης εταιρείας, ενώ στο άρθρο 6 ρυθµίζονται ζητήµατα προσωπικού και στελέχωσης της ανώνυµης εταιρείας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Μ. - Ε. Ξενογιαννακοπούλου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αλ. Χαρίτσης

Άρθρο 64
Με το άρθρο 64 παραχωρείται από το Ελληνικό Δηµόσιο, κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγµα, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, το ακίνητο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας (Π.Ε.Λ.) στην ανώνυµη εταιρεία προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση.
Άρθρο 65

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μ. Ζορµπά

Κ. Γαβρόγλου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στο άρθρο 65 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας», το οποίο είχε συσταθεί µε τις διατάξεις
του νόµου 214/1975, τη µεταφορά αρµοδιοτήτων του
στην ανώνυµη εταιρεία και τη µεταφορά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ..

Γ. Σταθάκης

Μ. Καλογήρου

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 66

Δ. Βίτσας

Ευκλ. Τσακαλώτος

Στο άρθρο 66 προβλέπεται η αναστολή πληρωµών
προς το Δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς για
χρονικό διάστηµα δυο (2) ετών µε σκοπό την οµαλή λειτουργία του νέου φορέα για την εκπλήρωση του σκοπού
του.

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στ. Αραχωβίτης

Έλ.Κουντουρά

Άρθρο 67

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αστ. Πιτσιόρλας

Γ. Χουλιαράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. Κατρούγκαλος

Ε. Γιαννακίδης

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 67 ρυθµίζονται θέµατα µεταβατικού χαρακτήρα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 68
Με το άρθρο 68 προβλέπεται η έναρξη ισχύος του νόµου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αικ. Παπανάτσιου
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ



Με το άρθρο 3 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 7Α του ν. 1733/1987 (Α’ 171), που έχει
ως εξής:
«Άρθρο 7Α
1. Από 2.5.2018 η κατάθεση στον Ο.Β.Ι. των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και
πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων για τη
βιομηχανική ιδιοκτησία γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Τα σχετικά τέλη
καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Β.Ι., που δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του, καθορίζονται οι
διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της
παρούσας παραγράφου θέμα».



Με το άρθρο 4 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 1733/1987 (Α’ 171),
που έχει ως εξής:
«Άρθρο 12
Μεταβίβαση – Διαδοχή – Συμβατική άδεια
3. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να παραχωρεί με έγγραφη συμφωνία
άδεια εκμετάλλευσης του διπλώματός του σε τρίτους. Για την άδεια εκμετάλλευσης κοινού
διπλώματος ευρεσιτεχνίας απαιτείται συμφωνία όλων των δικαιούχων.»



Με το άρθρο 5 τροποποιείται το άρθρο 13 του ν. 1733/1987 (Α’ 171):
«Άρθρο 13
Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης
1. Το κατά την παράγραφο 10 αυτού του άρθρου αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να παρέχει
σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος
ευρεσιτεχνίας, εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Έχει παρέλθει τριετία από τη χορήγηση του διπλώματος ή τετραετία από την κατάθεση
της αίτησης για χορήγηση του διπλώματος.
β. Η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε αντικείμενο παραγωγικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα
ή, εφ’όσον υπήρξε, η παραγωγή προϊόντων δεν αρκεί για την κάλυψη της εγχώριας
ζήτησης.
γ. Ο τρίτος μπορεί να εκμεταλλευτεί παραγωγικά την προστατευόμενη από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας εφεύρεση.
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δ. Ο τρίτος γνωστοποίησε στο δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ένα μήνα πριν από
την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, την πρόθεσή του να ζητήσει μη συμβατική άδεια
εκμετάλλευσης.
2. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης δεν παρέχεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος
του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δικαιολογήσει τη μη εκμετάλλευση ή τη μη επαρκή
εκμετάλλευση στη χώρα. Η εισαγωγή του προϊόντος δεν αποτελεί δικαιολογία επίκλησης
και εφαρμογής της παρούσας διάταξης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν
εφαρμόζεται για τις εισαγωγές προϊόντων από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τα Κράτη - Μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
3. Η παροχή μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης μπορεί να μην αποκλείει άλλες
συμβατικές ή μη άδειες. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης μπορεί να μεταβιβαστεί
μόνο μαζί με το τμήμα της επιχείρησης το οποίο εκμεταλλεύεται την εφεύρεση.
4. Ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να ζητήσει από το κατά την παράγραφο 10
αρμόδιο δικαστήριο την παροχή μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης προγενέστερου
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφ’όσον η εφεύρεσή του σχετίζεται με την εφεύρεση του
προγενέστερου διπλώματος δεν είναι δυνατή η παραγωγική εκμετάλλευση αυτής της
εφεύρεσης χωρίς να θιγούν τα δικαιώματα των κατόχων του προγενέστερου διπλώματος
ευρεσιτεχνίας και η εφεύρεσή του αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με την εφεύρεση
του προγενέστερου διπλώματος. Όταν παραχωρηθεί η παραπάνω μη συμβατική άδεια
εκμετάλλευσης, ο κάτοχος του προγενέστερου διπλώματος μπορεί να ζητήσει την παροχή
μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης για τη μεταγενέστερη εφεύρεση.

5. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης παρέχεται ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερομένου στο κατά την παράγραφο 10 αρμόδιο δικαστήριο. Στην αίτηση
επισυνάπτεται γνωμοδότηση του Ο.Β.Ι. για τη συνδρομή των προϋποθέσεων παροχής της
μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, για το
ύψος και τους όρους αποζημίωσης του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για την
αποκλειστικότητα ή μη της παραχωρούμενης εκμετάλλευσης. Ο Ο.Β.Ι. γνωμοδοτεί ύστερα
από αίτηση του ενδιαφερομένου για την εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η
γνωμοδότηση του Ο.Β.Ι. χορηγείται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος και δεν είναι δεσμευτική για το αρμόδιο δικαστήριο. Αντίγραφο της αίτησης για
χορήγηση μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης μαζί με τη σχετική γνωμοδότηση του
Ο.Β.Ι. και τη σημείωση προσδιορισμού της δικασίμου κοινοποιείται στον κάτοχο του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας και στους δικαιούχους άλλων συμβατικών ή μη αδειών
εκμετάλλευσης.
6. Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει μη συμβατική άδεια
εκμετάλλευσης. Η άδεια περιέχει την έκταση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της
εφεύρεσης, τη διάρκεια ισχύος της, την προθεσμία έναρξης της παραγωγικής
εκμετάλλευσης της εφεύρεσης στην Ελλάδα και το ύψος και τους όρους αποζημίωσης του
δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας από το δικαιούχο της άδειας. Το ύψος και οι
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όροι αποζημίωσης καθορίζονται ανάλογα με την έκταση της βιομηχανικής εκμετάλλευσης
της προστατευόμενης εφεύρεσης.
7. Η κατά την παράγραφο 6 απόφαση του δικαστηρίου καταχωρείται στο μητρώο
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Ο.Β.Ι., δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας και κοινοποιείται στα πρόσωπα της παραγράφου 5.
8. Ύστερα από αίτηση του κατόχου του διπλώματος ή της μη συμβατικής άδειας, το κατά
την παράγραφο 10 αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να τροποποιεί τους όρους χορήγησης της
άδειας, εφ’όσον υπάρχουν νέα στοιχεία που δικαιολογούν την τροποποίηση, ή να ανακαλεί
τη μη συμβατική άδεια, εφ’όσον ο δικαιούχος της δεν εφαρμόζει τους όρους της άδειας ή
εφ’όσον οι προϋποθέσεις για την παροχή της έπαυσαν να υπάρχουν. Αν η άμεση ανάκληση
προκαλεί σημαντική βλάβη στο δικαιούχο της μη συμβατικής άδειας, το δικαστήριο μπορεί
να επιτρέπει τη συνέχιση της εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα.
9. Η μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης δεν παρέχει δικαίωμα εισαγωγής των προϊόντων
τα οποία αφορά η εφεύρεση.
10. Αρμόδιο δικαστήριο για τη χορήγηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή ανάκληση μη
συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της κατοικίας του
αιτούντος το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας.»



Με το άρθρο 6 τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 1733/1987 (Α’ 171), που έχει ως εξής:

«Άρθρο 14
Άδεια εκμετάλλευσης στο Δημόσιο
1. Για επιτακτικούς λόγους εξυπηρέτησης της δημόσιας υγείας και της εθνικής άμυνας της
χώρας είναι δυνατό, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, να παρέχεται άδεια
εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης σε φορείς του δημόσιου τομέα που μπορούν να
εκμεταλλευτούν την εφεύρεση στην Ελλάδα, εφ’όσον η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε
αντικείμενο παραγωγικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα ή η παραγωγή των προϊόντων δεν
αρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.
2. Πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης καλείται ο κάτοχος του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλος, που είναι σε θέση να παράσχει χρήσιμες συμβουλές, να
εκθέσει τις απόψεις του.
3. Με την ίδια απόφαση, ύστερα από γνώμη του Ο.Β.Ι., καθορίζεται το ύψος και οι όροι
καταβολής αποζημίωσης στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το ύψος της
αποζημίωσης καθορίζεται ανάλογα με την έκταση της βιομηχανικής εκμετάλλευσης της
εφεύρεσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το
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ύψος της αποζημίωσης, η αποζημίωση καθορίζεται από το κατά τόπο μονομελές
πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.»



Με το άρθρο 9 τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143),
που έχει ως εξής:

«4. Η ΕΑΝΕΠ είναι ειδικού σκοπού και το μετοχικό της κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι
κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων
υποδομής, όπως περιγράφονται στα σχέδια που περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό
Σχέδιο και προβλέπονται στην υποπερίπτωση ββ` της περίπτωσης γ` και στις περιπτώσεις
δ`και ε` της παραγράφου 5 του άρθρου 46, από το οποίο το μισό τουλάχιστον σε μετρητά.
Αν ο προϋπολογισμός των έργων υποδομής αυξηθεί με απόφαση τροποποίησης της
απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, η εταιρεία υποχρεούται σε αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού. Η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να
υποβάλει στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, βεβαίωση
κατάθεσης του πιο πάνω ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Παράταση αυτής της
προθεσμίας χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας.»



Με το άρθρο 10 τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α΄
143):

α) η παράγραφος 2 του άρθρου 52, που έχει ως εξής:

«2. Οι όροι δόμησης προσδιορίζονται στην απόφαση του άρθρου 46 παράγραφος 6. Σε
κάθε περίπτωση τηρούνται τα παρακάτω όρια:

α. Ποσοστό κάλυψης μέχρι 70%.

β. Συντελεστής δόμησης μέχρι 1,6 για τις βιομηχανικές και 1,2 για τις υπόλοιπες χρήσεις.
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γ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 25%, υπολογιζόμενο επί της
συνολικής επιφάνειας του ΕΠ. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται χώροι εντός του ΕΠ με
ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του ΕΠ
ορίζονται σε 6% κατ` ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Α` και σε 5% επί
της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Β` και Γ`. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά
του ΕΠ συνυπολογίζονται στην έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του ΕΠ.
Οι χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχονται κατά ανώτατο όριο σε 3% στη
συνολική επιφάνεια του ΕΠ.

«δ. Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης όλων των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης,
είναι δυνατή η μείωση αυτών έως και 50%, μετά από σύμφωνη γνώμη του φορέα
διαχείρισης του επιχειρηματικού πάρκου, ο οποίος γνωμοδοτεί λαμβάνοντας υπόψη τη
δραστηριότητα που πρόκειται να εγκατασταθεί, τον αριθμό των εργαζομένων καθώς και
την πιθανή προσέλευση πρόσθετων οχημάτων για εξυπηρέτηση της εγκατάστασης. Η
μείωση των θέσεων στάθμευσης εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της
σύμφωνης γνώμης του φορέα διαχείρισης του πάρκου.

ε. Κατ` εξαίρεση, είναι δυνατή η καθ` ύψος υπέρβαση για την ανέγερση αποθηκών
κατακόρυφου τύπου (SILOS) συναρμολογούμενων (βιδωτών), δεξαμενών υγρών καυσίμων,
καθώς και καμινάδων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν δύναται να
υπερβαίνει τα τριάντα δύο (32) μέτρα.»

β) η παράγραφος 3 του άρθρου 53, που έχει ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επιτόπιο έλεγχο
οργάνου και σύνταξη της έκθεσης ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται
η ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας του
Επιχειρηματικού Πάρκου. Επιτρέπεται η τμηματική διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων
υποδομής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη. Αν η συνολική έκταση του
Επιχειρηματικού Πάρκου υπερβαίνει τα χίλια (1.000) στρέμματα, η υλοποίηση της
ανάπτυξης και λειτουργίας αυτού μπορεί να γίνεται σε δύο φάσεις, σε δύο διακριτά
τμήματα αυτού, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, η υλοποίηση όμως της πρώτης
φάσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου λαμβάνει χώρα στις προθεσμίες της παραγράφου 4. Η
τμηματική διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από
τεχνική άποψη, εφαρμόζεται και στους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, των οποίων οι κοινές υπουργικές αποφάσεις έχουν
εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.2545/1997 (Α`
254) και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης της παρ. 4 του
άρθρου 5 του ίδιου νόμου.»
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Με το άρθρο 12 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του π.δ.
112/2012 (Α΄ 197), που έχει ως εξής:

« 1. Οι κάτοχοι:
(Ι) (α) πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) ειδικότητας Οερμοϋδραυλικών
Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής θέρμανσης και ειδικότητας Τεχνιτών θερμικών
και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, (β) πιστοποιητικού επιπέδου 1 των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικότητας Τεχνίτη Εγκαταστάσεων θέρμανσης και
ειδικότητας Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης και (γ) διπλώματος ΙΕΚ
ειδικότητας Τεχνικού θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, ή
(II) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο
παράρτημα Α, καθώς και άλλων σχολών οι οποίες, μετά την έκδοση του παρόντος,
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) ή
(III) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως
ισότιμος με τίτλους της περίπτωσης (Ι),
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη υδραυλικού με
αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ, και αποκτούν
το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη υδραυλικού,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται
στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας».



Με το άρθρο 13 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του π.δ.
113/2012 (Α΄ 198), που έχει ως εξής:

«1. Οι κάτωθι αναφερόμενοι:
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(Ι) (α) Οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους,
(β) Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) ή
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα Α του
παρόντος,
(γ) Απόφοιτοι Τεχνικοί Μηχανημάτων `Έργων των ΙΕΚ
ή
(II) Οι κάτοχοι πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες
αναφέρονται στο παράρτημα Β, καθώς και άλλων σχολών οι οποίες, μετά την έκδοση του
παρόντος, καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) ή
(III) Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει
αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους της περίπτωσης (Ι), μετά την κτήση του τίτλου
σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του βοηθού χειριστή
μηχανημάτων έργου με σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος Ε, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
του βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11
του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και
συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
(δ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο για την αρτιμέλεια, την όραση και την
ακοή του ενδιαφερόμενου και
(ε) Άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Η άδεια οδήγησης δεν απαιτείται για τους
υποψήφιους βοηθούς χειριστές μηχανημάτων έργου που ανήκουν στην ειδικότητα 8.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας, η οποία ισχύει για όλες τις
ειδικότητες, με την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί και η ως άνω άδεια οδήγησης, άλλως
αυτή ισχύει μόνο για την 8η ειδικότητα».



Με το άρθρο 14 τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του π.δ. 114/2012 (Α΄
199):

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5, που έχει ως εξής:
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«1. Οι κάτοχοι
(Ι) (α) πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Τεχνικών Αερίων Καυσίμων, (β)
διπλώματος των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ειδικότητας Τεχνικός
Αερίων Καυσίμων ή
(II) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο
παράρτημα Α, καθώς και άλλων σχολών οι οποίες, μετά την έκδοση του παρόντος,
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) ή
(III) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως
ισότιμος με τίτλους της περίπτωσης (Ι),
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης
με αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ, και
αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη
εγκαταστάσεων καύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.
Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα
εξής δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας».

β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 9, που έχει ως εξής:
«7. Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους αντικατάσταση γίνεται ως ακολούθως:
(α) Η άδεια του βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων αντικαθίσταται, χωρίς καμία
επιβάρυνση, με βεβαίωση αναγγελίας που παρέχει το δικαίωμα άσκησης των
δραστηριοτήτων του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης. Η προϋπηρεσία που διαθέτει ο
βοηθός τεχνικός αερίων καυσίμων κατά τη δημοσίευση του παρόντος προσμετράται για την
απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης.
(β) Ο αδειούχος βοηθός τεχνικός αερίων με προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στις
εγκαταστάσεις καύσης αέριων καυσίμων αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων
καύσης, μετά από εξετάσεις.
(γ) Η άδεια του τεχνίτη αερίων καυσίμων αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη
εγκαταστάσεων καύσης.
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(δ) Ο αδειούχος τεχνίτης αερίων καυσίμων με προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών
αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, μετά από εξετάσεις. Η
προϋπηρεσία που διαθέτει ο τεχνίτης αερίων καυσίμων κατά τη δημοσίευση του παρόντος
προσμε-τράται για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης.
(ε) Η άδεια του εγκαταστάτη αερίων καυσίμων αντικαθίσταται με την άδεια του
εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης.
(στ) Ο αδειούχος εγκαταστάτης - συντηρητής καυστήρων υγρών καυσίμων με προϋπηρεσία
τουλάχιστον έξι μηνών στις εγκαταστάσεις καύσης αερίων καυσίμων αποκτά την άδεια του
εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, μετά από εξετάσεις.
(ζ) Οι κάτοχοι άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α` ή Γ` ειδικότητας, σύμφωνα με το β.δ.
13/19 Φεβρουαρίου 1936 «Περί συμπληρώσεως Δ)τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων
επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (Α` 98) ή με το β.δ. 13/26 Μαρτίου 1938
«Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής
και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ` Ειδικότητας παραγωγής, μετατροπής,
μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» (Α` 113) αντιστοίχως,
εφόσον διαθέτουν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι
μηνών σε εγκαταστάσεις καύσης υγρών καυσίμων, αποκτούν μέχρι 31.12.2014 άδεια
εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν και προϋπηρεσία
έξι μηνών στις εγκαταστάσεις καύσης αερίων καυσίμων και μετά από επιτυχή εξέταση από
την αρμόδια αρχή.
«(η) Η επιτυχής παρακολούθηση προγραμμάτων εξειδίκευσης στα αέρια καύσιμα διάρκειας
τουλάχιστον 150 ωρών από πιστοποιημένο φορέα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.2
περ.γ’ του π.δ. 362/2001 (Α 245), τα οποία έχουν ολοκληρωθεί έως τη δημοσίευση του
παρόντος, ισοδυναμεί με προϋπηρεσία ενός έτους για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου, εφόσον το οικείο πιστοποιητικό δεν έχει ήδη αξιοποιηθεί για τη χορήγηση
άδειας άσκησης επαγγέλματος».



Με το άρθρο 15 τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του π.δ. 115/2012 (Α΄ 200):

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής;

«1. Οι κάτοχοι:
(Ι) πτυχίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τομέα μηχανολογίας ειδικότητας
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ.)
ειδικότητας
Εργαλειομηχανών,
Τεχνιτών
Ναυπηγικής
Βιομηχανίας,
Τεχνιτών
Εργαλειοσυστημάτων, Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης και πτυχίου των Ναυτικών
Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών, ή
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(II) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο
παράρτημα Β, καθώς και άλλων σχολών οι οποίες, μετά την έκδοση του παρόντος,
καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) ή
(III) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως
ισότιμος με τίτλους της περίπτωσης (Ι),
μετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της
δραστηριότητας του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων με σχετική αίτηση/υπεύθυνη
δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρατήματος Α, και αποκτούν το δικαίωμα
άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για
όλες τις ειδικότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η
αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής
δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις,
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011,
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας».

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 18, που έχει ως εξής:

«1. Οι κάτοχοι:
(Ι) πτυχίου (α) ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων,
Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών και Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, (β) Τ.Ε.Λ., τομέα
Μηχανολογικού, Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ΕΠΑ.Λ. Τομέα Μηχανολογίας,
ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών (γ) Τεχνικών και
Επαγγελματικών Σχολών ομάδας Μηχανολογικών ειδικοτήτων, Τ.Ε.Ε. Α κύκλου τομέα
Μηχανολογικού, δ) απολυτηρίου γυμνασίου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ή
(II) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες, μετά την έκδοση
του παρόντος, καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών της ανωτέρω περίπτωσης
(Ι) ή
(III) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως
ισότιμος με τίτλους της περίπτωσης (Ι),
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μετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της
δραστηριότητας του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/ και ηλεκτροσυγκολλητή με σχετική αίτηση/
υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρατήματος Α, και αποκτούν το
δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη οξυγονοκολλητή
ή/και ηλεκτροσυγκολλητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν.
3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται
από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Η ως άνω Υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας».



Με το άρθρο 16 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του π.δ. 1/2013
(Α΄ 3), που έχει ως εξής:

«1. Οι κάτοχοι:
(Ι) (α) πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Τομέα Μηχανολογίας, Ειδικότητας
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, (β) πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ)
Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων, (γ)
διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικότητας Τεχνικού
Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού, ή
(II) πτυχίου σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα οι οποίες σήμερα δεν
λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Α, καθώς και άλλων σχολών, οι
οποίες μετά την έκδοση του παρόντος καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών της
ανωτέρω περίπτωσης (Ι) ή
(III) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως
ισότιμος με τίτλους της περίπτωσης (Ι),
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ψυκτικού με
αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ, και αποκτούν
το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ψυκτικού,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται
στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής περί των
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στοιχείων του και άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας».



Με το άρθρο 17 τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του π.δ. 108/2013 (Α΄
141):

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5, που έχει ως εξής:

«1. Οι κάτοχοι:
(Ι) (α) πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών
Εργασιών, (β) πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ειδικότητας Ηλεκτρολογικών
Εγκαταστάσεων, (γ) πτυχίου των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικοτήτων
Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τεχνικός Ανελκυστήρων, ή
(II) πτυχίου σχολών, οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Δ, καθώς και
πτυχίου των σχολών που αναφέρονται στον πίνακα Β του παρατήματος Δ, ή
(III) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχης
ειδικότητας με τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης (Ι), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης
της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με
το υπόδειγμα του παραρτήματος Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α` Ειδικότητας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια
υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας».

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 7, που έχει ως εξής:
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«1. Οι κάτοχοι:
(Ι) (α) πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, (β) πτυχίου ΕΠΑΛ
ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, (γ) πτυχίου ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικός
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ανελκυστήρων και Τεχνικός
Αυτοματισμών ή
(II) πτυχίου σχολών, οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Δ, καθώς και
πτυχίου των σχολών που αναφέρονται στον πίνακα Β του παρατήματος Δ, ή
(III) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχης
ειδικότητας με τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης (Ι),
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου
φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας
παρέχεται στο παράρτημα Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια
υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας».

γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 9, που έχει ως εξής:

«1. Οι κάτοχοι:
(Ι) (α) πτυχίου ΕΠΑΣ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, (β) πτυχίου ΕΠΑΛ
ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, (γ) πτυχίου ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικός
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τεχνικός Αυτοματισμών ή
(II) πτυχίου σχολών, οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Δ, καθώς και
πτυχίου των σχολών που αναφέρονται στον πίνακα Β του παρατήματος Δ, ή
(III) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχης
ειδικότητας με τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης (Ι), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης
της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ` Ειδικότητας, με αίτηση/υπεύθυνη
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δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο παράρτημα Α, και αποκτούν το δικαίωμα
άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ` Ειδικότητας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011. Η αίτηση κατατίθεται
στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη
εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.
(γ) Αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση αναγγελίας».



Με το άρθρο 19 τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 36 του ν. 2459/1997
(Α΄ 17), που έχουν ως εξής:

« 1. Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα,
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα φορείς, που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες,
εκτός σεισμών, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση, όπως προβλέπεται στην
παρ. 2 του παρόντος άρθρου για την αντιμετώπιση των ζημιών.

…
3. Η επιχορήγηση θα καλύπτει ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις,
μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφησαν ως ολοσχερώς
κατεστραμμένα».



Με το άρθρο 20 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν.
3325/2005 (Α΄ 68), που έχει ως εξής:

«3. Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και τις μονάδες ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, που
είναι εγκατεστημένες εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
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Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011, επιτρέπεται
ο εκσυγχρονισμός σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους καθορισμού του Υποδοχέα
συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου επιτρεπόμενου βαθμού όχλησης.
Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και τις μονάδες ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, που είναι
εγκατεστημένες εντός Χώρων Υποδοχής Επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (όπως περιοχές EM, EO, περιοχές υποδοχής χρήσεων των
άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987, περιοχές όπου από ειδικότερες πολεοδομικές διατάξεις
προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών - βιομηχανιών), επεμβάσεις εκσυγχρονισμού
μπορούν να πραγματοποιηθούν ως εξής:
α) Στις μονάδες χαμηλής όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του
μηχανολογικού εξοπλισμού τους, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός
όχλησης της μονάδας.
Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή
όχληση.
Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον η προστιθέμενη δραστηριότητα ανήκει
στη χαμηλή όχληση και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας που προκύπτει
αθροιστικά μετά την συμπλήρωση της δραστηριότητας. Αν οι επιμέρους δραστηριότητες
έχουν διαφορετικό όριο ή κριτήριο κατάταξης στο βαθμό όχλησης, λαμβάνεται αυτό που
οδηγεί στον υψηλότερο βαθμό όχλησης.
β) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του
μηχανολογικού εξοπλισμού τους με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός
όχλησης της μονάδας.
Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή ή
στη μέση όχληση.
Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον πρόκειται για καθετοποίηση της
μονάδας χωρίς να αλλάζει ο βαθμός όχλησης της προκύπτουσας εγκατάστασης αθροιστικά.
γ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός εφόσον η συνολική, ανά
πενταετία, αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισμού δεν
υπερβαίνει το 20% της υφισταμένης. Η έναρξη της πενταετίας υπολογίζεται από τον
τελευταίο εκσυγχρονισμό.»



Με το άρθρο 21 τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 4177/2013 (Α΄
173)

α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 20, που έχει ως εξής:
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«4. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων που παρόντος άρθρου, ο έλεγχος μπορεί να
διενεργείται και με ειδικά μετασκευασμένο για το σκοπό αυτόν αυτοκινούμενο όχημα με
συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ελεγχόμενο.»
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι
λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης
των επίσημων έντυπων στοιχείων που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο, το μέγιστο ανεκτό
σφάλμα του χρησιμοποιούμενου συστήματος ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
ρύθμιση».

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 26, που έχει ως εξής:

«3. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση
επιβολής προστίμου, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν
αναστέλλουν την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου. Μετά την έκδοση
απόφασης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) που
εισπράχθηκε συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή μερικά στον διοικούμενο, ανάλογα με
την περίπτωση.»



Με το άρθρο 22 τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 4302/2014 (Α΄
225):

α) Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6, που έχει ως εξής:

«β) το Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Κωδικοποίησης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.»

β) Η παρ. 2 του άρθρου 9, που έχει ως εξής:

«2. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής μπορούν να εγκαθίστανται και σε περιοχές εκτός
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών, προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή
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οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος,
εφόσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής κατά τις κείμενες
διατάξεις. Οι όροι δόμησης για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής είναι οι ίδιοι που
ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια.»



Με το άρθρο 23 τροποποιείται το άρθρο 33 τον ν. 3614/2007 (Α΄ 267):
α) το τέταρτο εδάφιο της περ. α του άρθρου 8 του Καταστατικού της ΜΟΔ Α.Ε, που έχει
ως εξής:
«Για το προσωπικό που αποσπάται από το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα
εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ` της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014
(Α` 265). ».

β) Η περ. ζ’ του άρθρου 8 του Καταστατικού της ΜΟΔ Α.Ε, που έχει ως εξής:

«(ζ) Επιτρέπεται η απόσπαση του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της
ΜΟΔ Α.Ε. σε φορείς ή υπηρεσίες του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε φορείς
και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, ανεξάρτητες αρχές και σε νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μέχρι ποσοστού 4% υπολογιζόμενου επί του συνόλου του
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Εταιρείας. Η απόσπαση γίνεται με
κοινή απόφαση του Υπουργού, που εποπτεύει τον φορέα προέλευσης και του Υπουργού,
που εποπτεύει τον φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, κατόπιν
σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ. Η άρση της υφιστάμενης
απόσπασης από την υπηρεσία από όπου θα γίνει η απόσπαση ενσωματώνεται στην κοινή
υπουργική απόφαση απόσπασης. Η διάρκεια της απόφασης είναι πενταετής, δυνάμενη να
ανανεώνεται. Το κόστος μισθοδοσίας του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει το φορέα
υποδοχής εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά σε ειδικές διατάξεις.»

γ) Η περ. η΄ του άρθρου 8 του Καταστατικού της ΜΟΔ Α.Ε., που έχει ως εξής:

«(η) Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε,
δικαιούχους φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού πράξεων
ΕΣΠΑ. Η απόσπαση γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ανάλογη του σκοπού ή της
διάρκειας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Το κόστος της μισθοδοσίας
βαρύνει την ΜΟΔ ΑΕ».
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Με το άρθρο 24 τροποποιείται η παρ. 31 του άρθρου 3 του ν. 4314/2014, που έχει ως
εξής:

«31. Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων»: το πληροφοριακό σύστημα
όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στον έλεγχο σώρευσης, όπως αυτή
περιγράφεται στους Κανονισμούς της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ.»



Με το άρθρο 26 τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α’
265):

α) Η παρ. 3 του άρθρου 39, που έχει ως εξής:

«3. Οι Προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών και των μονάδων τους τοποθετούνται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Μ.Ο.Δ.
Α.Ε.. Οι προϊστάμενοι της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. τοποθετούνται με
απόφαση του προέδρου της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. Οι
ανωτέρω προϊστάμενοι τοποθετούνται στις θέσεις αυτές για θητεία πέντε (5) ετών, που
μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση. Οι προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών και
των μονάδων τους και οι προϊστάμενοι της ΚΥ της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. που είχαν επιλεγεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3614/2007 ή τις διατάξεις του ν. 4314/2014 ή ειδικές διατάξεις και
δεν θα τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι αντίστοιχου επιπέδου κατ’ εφαρμογή της
διαδικασίας της παραγράφου 2, δύνανται κατόπιν αίτησής τους να τοποθετηθούν σε θέση
στελέχους στην υπηρεσία που υπηρετούσαν, ως προϊστάμενοι εφαρμοζομένων των
διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36.»
β) Η παρ. 1 του άρθρου 47 που έχει ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις δράσεων/πράξεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας εγκρίνονται οι εκάστοτε προκηρύξεις προς τους δικαιούχους
ενισχύσεων στις οποίες ορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι
προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, οι προθεσμίες και κάθε σχετικό θέμα. Στις
περιπτώσεις δράσεων/πράξεων κρατικών ενισχύσεων που εντάσσονται στα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά προγράμματα, η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειάρχη».

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 48, που έχει ως εξής:
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«4. Οι Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, η ΜΟΔ ΑΕ, η ΕΥ Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Υποδομών ΣΔΙΤ, η Αρχή Πιστοποίησης, οι Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων, η
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, η Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών και η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής
βοήθειας και καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, στο
πλαίσιο του ΕΠ τεχνική βοήθεια, καθώς και δικαιούχοι όπως θα καθορίζονται από το
Εγγραφο Εξειδίκευσης του ΕΠ. Η Αρχή Ελέγχου καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα ενεργειών
τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται μόνο από εθνικούς πόρους.»

γ) Η παρ. 6 του άρθρου 58, που έχει ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των καθ’ ύλην
αρμόδιων Υπουργών των τομέων πολιτικής για τα ΤΕΠ ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για
τα ΠΕΠ και μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών συγκροτείται η
επιτροπή παρακολούθησης για κάθε ΕΠ και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι
αναπληρωτές τους.»



Με το άρθρο 28 τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 4399/2016 (Α’
117):

α) Η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5, που έχει ως εξής:

«3. Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα
καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (άρθρο 2
στοιχείο 49 Γ.Α.Κ.) και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. δημιουργία νέας μονάδας,

β. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν
παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον
κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου,
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όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου,
δ. θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με
τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών,
προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη
δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί,
ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική
εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με
τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.»

β) Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 6, που έχει ως εξής:

«3. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις των καθεστώτων του
παρόντος:
α) οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ.
(άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ` Γ.Α.Κ.),
β) επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς
δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την
υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή που, κατά τη χρονική
στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε
παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών
μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση
ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή (άρθρο 13 περίπτωση δ` Γ.Α.Κ.),
γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με
πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης
έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών».

γ) Η περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 8, που έχει ως εξής:

«στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά
κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή
φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτόν τουλάχιστον για
δεκαπέντε (15) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και έχει
νομίμως μεταγραφεί.»
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δ) Η παρ. 3 του άρθρου 11, που έχει ως εξής:

«3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να
υπερβεί το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, με την επιφύλαξη του άρθρου
67. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβούν
σωρευτικά τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα
είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή
συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 Γ.Α.Κ..»

ε) Η περ. β’ της παρ. 2 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18, που έχουν ως
εξής:

- «β. Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου μπορεί επίσης να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστημα ίσο
με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋπόθεση ότι θα τεκμηριώνεται η
δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου εντός της νέας προθεσμίας».

- «4. Ο επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ για την πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για την
πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου το
αργότερο μέσα σε εξήντα (60) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της
επένδυσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19. Εάν ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν
υποβάλει την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και εντός της ως άνω προθεσμίας, η επένδυση θεωρείται ως μη
ολοκληρωθείσα. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και ανακτώνται
τα ποσά ενίσχυσης, τα οποία τυχόν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 23.»

στ) Οι υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 20, που έχουν ως εξής:

- «αα. η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ` έτος, το είκοσι τοις εκατό (20%) του
συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση
της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης
επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή τυχόν εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από
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προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ως άνω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό
δικαιούμενης ενίσχυσης,

ββ. η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού
εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης
της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης».



Με το άρθρο 30 τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 4399/2016 (Α’ 117):

α) Η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 65, που έχει ως εξής:

«β) το επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί τουλάχιστον δύο (2) θέσεις εργασίας ανά ένα (1)
εκατομμύριο ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης».

β) Η παρ. 2 του άρθρου 67, που έχει ως εξής:
«2. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής
απαλλαγής της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 10 με ποσοστό ενίσχυσης
10% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης
κατά παρέκκλιση των εντάσεων ενίσχυσης του άρθρου 11, και έως του ποσού των πέντε
εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου
της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.»



Με το άρθρο 31 καταργείται η περίπτ. ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 71, που έχει ως εξής:

«2. Οι αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής είναι, ιδίως, οι ακόλουθες:… ιγ) Η
συνεργασία με τα συμβούλια ανταγωνιστικότητας των κρατών - μελών της ευρωπαϊκής
ένωσης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών.»



Με το άρθρο 32 τροποποιούνται:
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α) η περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 78 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), που έχει ως εξής:

«β. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3908/2011 ανεξάρτητα από το
χρόνο υπαγωγής τους και εφόσον κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής
αυτοτελώς ή συνδυαστικά με άλλο κίνητρο, έχουν εφαρμογή αναλογικά οι ρυθμίσεις της
περίπτωσης α` της παραγράφου 3».

β) Η παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4399/2016, που έχει ως εξής:

«2. Στα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών του άρθρου 7 του Π.δ. 33/2011 (Α` 83), που
πραγματοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3908/2011 από τις 30 Ιουνίου
του έτους 2011 μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου του έτους 2011 χορηγούνται οι
αποζημιώσεις που προβλέπονται στην υπ` αριθμ. 2/88585/0022/21.12.2012 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (Υ.Ο.Δ.Δ. 592)».



Με το άρθρο 33, τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 4399/2016 (Α΄
117):

α) η παρ. 10 του άρθρου 85, που έχει ως εξής:

«10. α) Αν ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης είναι μεταγενέστερος του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης των
επενδυτικών φορέων για την υποβολή της δήλωσης τήρησης των μακροχρόνιων
υποχρεώσεων του άρθρου 10 του Ν. 3299/2004 και του άρθρου 14 του Ν. 3908/2011, ο
φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για το ανωτέρω διάστημα
εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
πάντως πριν την πρώτη εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης.
Οι ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου έχουν εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018 για τις
αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που
εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή. Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που εκδίδονται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2017,
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το διάστημα των δύο (2) μηνών του πρώτου εδαφίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 και σε
κάθε περίπτωση ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων πριν
την εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία
αυτή.
Αν η τελική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης εκάστου έτους τήρησης των
μακροχρονίων υποχρεώσεων είναι προγενέστερη της 1ης.1.2013, δεν απαιτείται η υποβολή
της μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.».
β) Οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 5 του N. 4242/2014 για το διάστημα τήρησης
μακροχρόνιων υποχρεώσεων καταλαμβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια του N. 3299/2004,
πλην αυτών που αξιοποιούν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

β) η παρ. 11 του άρθρου 85, που έχει ως εξής:

« 11. Η φράση «εντός διετίας» της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ` αριθμ. 41766/26.9.2013
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β` 2589), αντικαθίσταται
από τη φράση «εντός τετραετίας».



Με το άρθρο 35 τροποποιείται η περίπτ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.
35/2011 (Α΄ 88), που έχει ως εξής:
«ε. Στις περιπτώσεις που έχει προκαταβληθεί ποσό επιχορήγησης που είναι μεγαλύτερο
από αυτό που οριστικοποιείται με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η εγγυητική επιστολή εκπίπτει κατά το
υπερβάλλον αυτό ποσό και το ποσό της έκπτωσης επιστρέφεται ατόκως στο Δημόσιο µε τον
τρόπο που θα προσδιορίζεται σε επιστολή της αρµόδιας Υπηρεσίας προς τον εκδότη της
εγγυητικής επιστολής.»



Με το άρθρο 36 καταργούνται τα άρθρα 59, 60 και 61 του ν. 4399/2016 (Α΄
117), που έχουν ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ`

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
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Άρθρο 59

Έννοια και σκοπός

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου προβλέπεται η εκ μέρους του ελληνικού
Δημοσίου δυνατότητα ίδρυσης ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών
επιχειρηματικού κινδύνου (εφεξής «Ταμεία Συμμετοχών» Funds of Funds), κατά την έννοια
των ορισμών της παραγράφου 34 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., συμμετοχής ή παροχής
εξουσιοδότησης σε υφιστάμενους οργανισμούς που επενδύουν μέσω νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων, για την ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Τα
Ταμεία Συμμετοχών έχουν τη νομική μορφή οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων του N.
4209/2013 (Α` 253). Η χρηματοδότηση των ανωτέρω Ταμείων πραγματοποιείται από το
Εθνικό ή Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
2. Τα Ταμεία Συμμετοχών μπορούν να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε άλλα ειδικότερα
ταμεία συμμετοχών (εφεξής «Ταμεία» - Funds), για την επίτευξη επιμέρους στόχων σε
κλαδικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο. Τα ειδικότερα αυτά Ταμεία έχουν τη νομική
μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών του άρθρου 7 του N.
2992/2002 (Α` 54) ή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.
3. Όλα τα ανωτέρω ταμεία θα επιδιώκουν μόχλευση των κεφαλαίων τους με περαιτέρω
επενδυτική συμμετοχή, με απώτερο στόχο το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα.
4. Με τη χρηματοδότηση των ανωτέρω ταμείων επιδιώκονται ενδεικτικά τα εξής:
α) η δημιουργία νέων και η μεγέθυνση υφισταμένων επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων, οι
οποίες δίνουν έμφαση στη καινοτομία και στην απασχόληση, έχουν εξαγωγικό
προσανατολισμό και παρουσιάζουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης,
β) η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων,
γ) η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,
δ) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων
απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους.

Άρθρο 60

Είδη ενισχύσεων
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1. Η δημόσια χρηματοδότηση μέσω των ανωτέρω ταμείων παρέχεται προς ανεξάρτητους
ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις περιπτώσεις α`και β`της
παραγράφου 2 του άρθρου 21 Γ.Α.Κ. ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού
κινδύνου, ήτοι:

α) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,
β) δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα
ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.
2. Οι ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου προς τις επιλέξιμες
επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή επενδύσεων ιδίων ή οιονεί ιδίων
κεφαλαίων, δανείων ή συνδυασμού αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21
Γ.Α.Κ..

Άρθρο 61

Διαχείριση και εποπτεία

1. Η διαχείριση των ταμείων του άρθρου 59 μπορεί να ανατίθεται σε ανώνυμες εταιρίες
διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Η επιλογή των διαχειριστών, το ύψος
αμοιβής τους, το επίπεδο μόχλευσης, ο έλεγχος, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας τους
αποτελούν αντικείμενο των Ταμείων Συμμετοχών. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο
εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, συνιστώνται στη Γενική
Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού οι απαιτούμενες διοικητικές δομές και υπηρεσίες για το
συντονισμό και την εποπτεία της σύννομης και αποτελεσματικής λειτουργίας των ανωτέρω
Ταμείων.
2. Η εξειδίκευση των κριτηρίων των επιλέξιμων επιχειρήσεων προς ενίσχυση, οι
ποσοστώσεις κρατικής και ιδιωτικής συμμετοχής, η επιλέξιμη χρηματοπιστωτική μορφή
ενίσχυσης, το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά επιχείρηση, καθώς και όλες οι
διαδικαστικές ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση των ανωτέρω ταμείων
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατόπιν
σχετικής εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 Γ.Α.Κ.. Κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής μπορεί να συσταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού καθεστώς επιχειρηματικού κινδύνου για μεγάλες επιχειρήσεις».
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Με το άρθρο 37 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2579/1998 (Α΄
31), που έχει ως εξής:
«1. Το ΚΕ.Π.Ε. έχει ως αποστολή την επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων
της χώρας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα
επιστημονικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και ιδία:
- την κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, - την
εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και
προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας,
- την παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εξέλιξης της
ελληνικής οικονομίας, καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων
μέτρων,
- την κατάρτιση οικονομικών μελετών για λογαριασμό δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων,
ημεδαπής και αλλοδαπής,
- την ανάληψη ή συμμετοχή σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από τις Ευρωπαϊκές
κοινότητες,
- τη μεταπτυχιακή τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση στελεχών σε θέματα
προγραμματισμού και οικονομικής πολικής,
- την παρακολούθηση των θεμάτων που συνδέονται με την παραγωγικότητα των
επιχειρήσεων των κλάδων της οικονομίας και την κατάρτιση μελετών για την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
- την προώθηση της οικονομικής έρευνας,
- την οργάνωση και διατήρηση ειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου στοιχείων και
οικονομικών θεμάτων.»



Με το άρθρο 38 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 9 του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132),
που έχει ως εξής:

«1. Αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους
καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 του N.
4172/2013, και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικού
χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων,
διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφήμισης και
μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών, και έρευνας και
ανάπτυξης.
Οι εγκαθιστάμενες εταιρείες υποχρεούνται: α) εντός δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία που εκδίδεται η απόφαση της επόμενης παραγράφου και εφεξής να
απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό, τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων και β) να έχουν
δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ετησίως. Τα
ως άνω μεγέθη μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής
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αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εταιρεία και ο νόμιμος
εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής ευθύνης του.»


Με το άρθρο 40 τροποποιείται η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 (Α΄
30), που έχει ως εξής:

«4. α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με
τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. στ` της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α`), που προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3091/2002
(ΦΕΚ 330 Α`). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι
χώρες στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες με βάση το σχετικό κατάλογο χωρών
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Οι εξωχώριες
εταιρείες απαγορεύεται επίσης, να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις
εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι
των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις,"εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού.
Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι
οποίες συμμετέχουν σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι επιχειρήσεων που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή μέτοχοι των μετόχων αυτών και ούτω καθεξής, και οι
οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού μετοχών, το οποίο συνυπολογιζόμενο και αναγόμενο σε
ποσοστό μετοχών στην επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις αντιστοιχεί σε
ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου,
"εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού".



Με το άρθρο 41:

α) τροποποιούνται οι παρ. 12 και 13 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), που έχουν
ως εξής:

"12. Μισθώσεις ακινήτων, που υπάγονται στο π.δ. 34/ 1995, οι οποίες αφορούν σε ακίνητα
που βρίσκονται σε παραμεθόριους νησιωτικούς δήμους χαρακτηρισμένους τουριστικούς
τόπους και στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 του β.δ. 436/1961 και 2 του
ν. 2160/1993 με εκμισθωτή το Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. ή
φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν
παραταθεί ή ανανεωθεί, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ή
άλλες οφειλές προς τον οικείο φορέα, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια
από τη λήξη τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και με απευθείας σύναψη σύμβασης
παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για
μισθώσεις των παραπάνω ακινήτων που έχουν λήξει και των οποίων το μίσθιο δεν έχει
αποδοθεί.
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13. Για τις μισθώσεις της προηγούμενης παραγράφου, ακόμα και όταν πρόκειται για μικτές
μισθώσεις το ετήσιο μίσθωμα δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το 4,8% της
εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή, στις περιοχές που δεν ισχύει το
σύστημα του προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια, της
αγοραίας αξίας του μισθίου».

β) καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), που έχει ως εξής:

3. Στις μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι διατάξεις των
παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 και του άρθρου 27 του ν.
4038/2012 εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση, που και ο μισθωτής του ακινήτου είναι
Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. ή
φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα.



Με το άρθρο 42:
α) τροποποιείται το άρθρο 16 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), που έχει ως εξής:

«Άρθρο 16
Χορήγηση και ανανέωση άδειας
διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα
«Α.1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή πολιτών τρίτης χώρας στην Ελλάδα,
προκειμένου να πραγματοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική
ανάπτυξη και οικονομία.

Αναλόγως του ύψους και των χαρακτηριστικών της επένδυσης, μπορούν να εισέλθουν και
να διαμείνουν στη χώρα μέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των
επενδυτών, για την υλοποίησή της και λειτουργία της.
2. Με εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία αφορά το χαρακτηρισμό της επένδυσης και
τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής, μπορεί να επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή
πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης.
3. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με την κοινή
υπουργική απόφαση της παραγράφου 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται στην ελληνική
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προξενική αρχή του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων η οποία εντός μηνός τα
διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Η ανωτέρω υπηρεσία εντός μηνός εξετάζει την αίτηση και διαβιβάζει στην αρμόδια
προξενική αρχή τη σχετική εισήγηση προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες εθνικές
θεωρήσεις εισόδου.
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την πραγματοποίηση
επένδυσης χορηγείται άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον προσκομίσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής είναι πενταετής και ανανεώνεται για ισόχρονο
διάστημα κάθε φορά, εφόσον συνεχίζεται η υλοποίηση της επένδυσης ή η λειτουργία
αυτής μετά την ολοκλήρωσή της.
5. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειας τους στα
οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η
οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
Ως μέλη της οικογένειας για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου νοούνται:
(α) ο/η έτερος των συζύγων,
(β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων κάτω των 21 ετών,
(γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέρου των συζύγων, εφόσον η επιμέλεια
έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτόν για δε τα τέκνα της/του
ετέρου των συζύγων σε αυτήν/αυτόν, (δ) οι ανιόντες α` βαθμού συγγενείας των συζύγων.
Ως μέλη της οικογένειας νοούνται:
(α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας
έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
(β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών,

(γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η
επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν
για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21
ετών,
(δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.
6. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή
ανανέωσης άδειας διαμονής για πραγματοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας είναι η
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Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ομοίως για την είσοδο και διαμονή
πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο νέων επενδύσεων που πραγματοποιούνται από
ημεδαπές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή από πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν
ήδη νομίμως στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική ή
επενδυτική δραστηριότητα.
8. Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου αναγράφεται «Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα» και στο πεδίο
«Παρατηρήσεις» η επαγγελματική ιδιότητα του κατόχου.
Β.1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα εφόσον προηγουμένως λάβουν, όπου απαιτείται,
θεώρηση εισόδου (Visa D), μέχρι δέκα (10) πολίτες τρίτων χωρών, ανά επένδυση, που
κρίνονται απαραίτητοι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις οι οποίες έχουν
χαρακτηρισθεί ως «Στρατηγικές Επενδύσεις», μετά από απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής στο ν. 3894/2010 (Α 204).
Η ανωτέρω θεώρηση χορηγείται ατελώς, με την προσκόμιση της απόφασης της
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία χαρακτηρίζει την επένδυση ως
«Στρατηγική Επένδυση» και εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων που αναφέρεται στη σχέση των πολιτών τρίτων χωρών με το φορέα της
στρατηγικής επένδυσης.
2. Στους ανωτέρω χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, άδεια διαμονής
δεκαετούς διάρκειας η οποία ανανεώνεται για δέκα έτη, εφόσον ισχύουν οι ίδιες
προϋποθέσεις.
3. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται αίτηση με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 136, κοινή υπουργική απόφαση, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών. Η άδεια διαμονής εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών,
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
4. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειας τους στα
οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η
οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
Ως μέλη της οικογένειας για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου νοούνται:
(α) ο/η έτερος των συζύγων,
(β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων κάτω των 21 ετών,
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(γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέρου των συζύγων, εφόσον η επιμέλεια
έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτόν για δε τα τέκνα της/του
ετέρου των συζύγων σε αυτήν/αυτόν, (δ) οι ανιόντες α` βαθμού συγγενείας των συζύγων.
Ως μέλη της οικογένειας νοούνται:
(α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας
έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
(β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών,
(γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η
επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν
για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21
ετών,
(δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή των συντρόφων.
Γ. 1. Πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στα κεφάλαια Α και Β του παρόντος άρθρου και
διαμένουν νόμιμα στη χώρα δεν υποχρεούνται να εγκαταλείψουν την ελληνική επικράτεια,
προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής.
2. Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα είτε με οριστικό τίτλο διαμονής
είτε με θεώρηση εισόδου είτε με άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, που έχει
χορηγηθεί από άλλο κράτος - μέλος, δύναται να υποβάλουν στη Διεύθυνση
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
αίτηση για την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α`,
συνοδευόμενη από προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου
αυτού δικαιολογητικά. Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προκειμένου να εκδοθεί η
προβλεπόμενη εισήγηση για το χαρακτηρισμό της επένδυσης.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
γνωστοποιούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μεταβολή στην εξέλιξη υλοποίησης της επενδυτικής
δραστηριότητας.

β) τροποποιείται η παρ. 12 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, που έχει ως εξής:

«12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζεται το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος και τα
χαρακτηριστικά της επένδυσης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α` του
άρθρου 16 του παρόντος, ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών
για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης, αναλόγως του ύψους και των
χαρακτηριστικών αυτής, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της παραγράφου
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Α.3 του ανωτέρου άρθρου, ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και
προϋποθέσεων όσον αφο ρά την επενδυτική δραστηριότητα, καθώς κάθε άλλο σχετικό
θέμα για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Α` του άρθρου 16.»

γ) καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, που έχει
ως εξής:

«Αν ο Διοικητικός Διευθυντής είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του ευρύτερου
δημόσιου τομέα (άρθρο 2 Ν. 3861/2010, Α` 112) ή Ν.Π.Δ.Δ., οι αποδοχές του καθορίζονται
κατά τις κείμενες διατάξεις και διενεργείται, ισόχρονη με τη θητεία, απόσπασή του στην
Αρχή Προσφυγών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη».


i.
ii.

iii.

Με το άρθρο 43:

Με την παρ. 3 του άρθρου 43 τροποποιείται η περίπτωση ε΄ της παρ. 3 του
άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) που έχει ως εξής: «ε) κάθε εντολής πληρωμής».
Με την παρ. 4 του άρθρου 43 τροποποιείται η παράγραφος 9 του άρθρου 39 του
Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) που έχει ως εξής: «Οι συμφωνίες - πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών
συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες
διατάξεις».
Με την παρ. 5 του άρθρου 43 τροποποιείται η περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
72 του ν. 4412/2016, που έχει ως εξής: «1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους
προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: α) «Εγγύηση
συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2%
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος
της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Δεν απαιτείται εγγύηση
συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, δυναμικού
συστήματος αγοράς, σε συνοπτικό διαγωνισμό, σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή σε
διαδικασία επιλογής από κατάλογο, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η
εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα
άρθρα 73 έως 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης
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δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Ειδικά στις
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν υπέρ του
κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Η ένσταση του
αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Η
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: αα)
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και ββ) την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και γγ) την
ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται. Για τα προηγούμενα στάδια
της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής
προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το
δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.»
Με την παρ. 7 του άρθρου 43 τροποποιούνται οι παρ. 2 και 9 του άρθρου 80 του
ν. 4412/2016, που έχουν ως εξής: «2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη
του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 73: α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση
αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73, β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β '
του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, γ) για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό
από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Αν το
κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περίπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του
άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι
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επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81… 9. Τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος
άρθρου και του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος A', μπορεί να εξειδικεύονται στις
στα πρότυπα έγγραφα σύμβασης που εκδίδει η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
53.»
Με την παρ. 8 του άρθρου 43 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 92 του ν.
4412/2016, που έχει ως εξής: «4. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (A' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να
ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.»
Με την παρ. 10 του άρθρου 43 τροποποιούνται οι παρ. 4 και 6 του άρθρου 100
του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) που έχουν 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 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… 6. Τα παραπάνω οριζόμενα στις παραγράφου 1
έως 3 προσαρμόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τα
άρθρα 22 και 36, με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 36.»
Με την παρ. 11 του άρθρου 43τροποποιείται η περίπτωση (β) της παραγράφου 2
του άρθρου 101 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) που έχει ως εξής: «β) στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
και»
Με την παρ. 12 του άρθρου 43 τροποποιούνται οι παρ. 1, 2, 6 και 7 του άρθρου
103 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) που έχουν ως εξής: «1. Μετά την αξιολόγηση των
προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,
που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα
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(10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα
της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 2. Αν δεν
προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες… 6.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές
λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα
στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.»
Με την παρ. 13 του άρθρου 43 τροποποιούνται οι παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου
105 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) που έχουν ως εξής: «1. Στην απόφαση κατακύρωσης
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης,
σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης
προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με
αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προμηθευτή. 2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί
αποδείξει. 3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον
η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών
άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο
της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
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με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά
της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση… 5. Η υπογραφή του
συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,
σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.»
Με την παρ. 15 του άρθρου 43 τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 107
του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) που έχουν ως εξής: «1. Οι δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων,
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του
Προσαρτήματος A', ανατίθενται, σύμφωνα την παρ. 3, τα άρθρα 108, 109 και 110, καθώς
και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες
και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. 2. Οι δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων,
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του
Προσαρτήματος A', ανατίθενται, σύμφωνα με την παράγραφο 3, το άρθρο 122, τα άρθρα
109 και 110, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους
διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.»
Με την παρ. 20 του άρθρου 43 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 121 του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147) που έχει ως εξής: «1. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσμίες: α) Στην ανοικτή διαδικασία, η
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.Σε περίπτωση που
επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη
την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ.». β) Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία με
διαπραγμάτευση, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται
σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών
φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες
από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους
προεπιλεγέντες. γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής
προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.»
Με την παρ. 21 του άρθρου 43 τροποποιείται ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου
127 του ν. 4412/2016, που έχουν ως εξής: «Άρθρο 127. Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο. 1. Για δημόσιες συμβάσεις με με
εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε
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περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης
και της υποβολής των προσφορών.»
Με την παρ. 23 του άρθρου 43 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 200 του ν. 4412/2016, που έχει ως εξής: «2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της
υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:»
Με την παρ. 24 του άρθρου 43 τροποποιείται το άρθρο 205 του ν. 4412/2016
που έχει ως εξής: «Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε
βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄
και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται
προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.»
Με την παρ. 27 του άρθρου 43 τροποποιείται το άρθρο 219 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) που έχει ως εξής: «1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων
γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 221. 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος. 3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα
παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν
από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 4. Στην περίπτωση
που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη
παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη
σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη
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της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής
που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.»
Με την παρ. 28 του άρθρου 43 η παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) που έχει ως εξής: «11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: α)
Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή
αξιολόγησης). Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο
τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι
διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα
θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.). β)
Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται
τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα
παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς,
λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων
της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. γ) Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων,
μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η
διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με το παραπάνω. 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. ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του
παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226). στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας
παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα
και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων. ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β΄ εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των
συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.»
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Με την παρ. 29 του άρθρου 43 τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 222 του ν.
4412/2016, που έχει ως εξής: «7. Οι διατάξεις των άρθρων 279, 281, 302, 315 έως 317, 326
έως 333, καθώς και των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 1 δεν εφαρμόζονται από τις εταιρείες
του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005 (A' 314), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
ενέργειας, σύμφωνα με τα άρθρα 228, 229 και 234.»
Με την παρ. 33 του άρθρου 43 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 302 του ν.
4412/2016, που έχει ως εξής: «1. Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους προσφέροντες να
παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: α) «Εγγύηση συμμετοχής», το
ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό,
αριθμητικώς και ολογράφως σε Ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό (2%)
της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος
της εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των
προσφερομένου/ων τμήματος/ων. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν τη λήξη τους τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Δεν απαιτείται εγγύηση
συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, δυναμικού
συστήματος αγοράς ή σε συνοπτικό διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από τα
έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από τους
αναθέτοντες φορείς, σύμφωνα με την παράγραφο 1του άρθρου 304 ή την παράγραφο 1
του άρθρου 305. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς
προσφέροντες: αα) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την
έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ββ) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ'
αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και γγ) μετά την ολοκλήρωση του
προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν.
4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται. β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας
ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Σε περίπτωση
τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ποσοστό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί του
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ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε
απαίτηση του αναθέτοντος φορέα ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. γ) «Εγγύηση καλής
εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο», το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,5% επί
της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας πλαίσιο, χωρίς
να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος, σε
σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Προκειμένου να
υπογραφεί η σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο, ο οικονομικός φορέας μπορεί
να υποχρεωθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην περίπτωση β '. δ) «Εγγύηση προκαταβολής», στην περίπτωση χορήγησης
προκαταβολής, ισόποση με την προκαταβολή. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της
καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών. Όταν, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προσκομίζεται και
εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής
προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα
έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με
την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης
προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής
εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορεί να χορηγούνται
τμηματικά εφ' όσον τούτο ορίζεται στους όρους της διακήρυξης και στα έγγραφα της
σύμβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για λόγους που δε
σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης. Για τα προηγούμενα στάδια
της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει
εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.»
Με την παρ. 34 του άρθρου 43 τροποποιείται το άρθρο 315 του ν. 4412/2016 (Α΄
147) που έχει ως εξής: «Η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (διαδικασία
υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, επιλογής
συμμετεχόντων, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμβασης, καθορισμού
προθεσμιών ολοκλήρωσης του συνόλου ή των επιμέρους διαδικασιών) πραγματοποιείται
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 92 έως 100, 103 και 104, αναλόγως
εφαρμοζόμενα.»
Με την παρ. 35 του άρθρου 43 τροποποιείται το άρθρο 316 του Ν. 4412/2016 (Α΄
147) που έχει ως εξής: «1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360
επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης προμηθειών ή υπηρεσιών, το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση του, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 2. Ο αναθέτων
φορέας κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
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xxii.

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 3. Η απόφαση
κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων
στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) ολοκλήρωση του
προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν.
4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά
σύμφωνα με τα άρθρα 304 και 308, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 4. Μετά την επέλευση
των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο αναθέτων φορέας προσκαλεί
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 5. Η υπογραφή του
συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη
τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περιπτ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 317.
Με την παρ. 36 του άρθρου 43 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 318 του ν.
4412/2016 που έχει ως εξής: «2. Οι συμβάσεις κάτω των ορίων για κοινωνικές και άλλες
ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος B',
ανατίθενται, σύμφωνα με την παρ. 3, τα άρθρα 295, 320, 321 και 332, καθώς και τις
ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και
προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.»
Με την παρ. 38 του άρθρου 43 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 331 του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147) που έχει ως εξής: «1. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των
ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσμίες: α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αν επείγουσα
κατάσταση, δεόντως τεκμηριωμένη από τον αναθέτοντα φορέα, καθιστά αδύνατη την
τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, οι
αναθέτοντες φορείς μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των
15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β) Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση
προκήρυξης, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών
φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες
από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους
προεπιλεγέντες. γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής
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προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.»
Με την παρ. 44 του άρθρου 43 τροποποιείται η περίπτ. γ΄ του άρθρου 368 του ν.
4412/2016, που έχει ως εξής: «Με την επιφύλαξη του άρθρου 370 και της παραγράφου 2
του άρθρου 371, η ΑΕΠΠ αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα σύμβασης που έχει
συναφθεί, εάν διαπιστώσει ότι:… (γ) σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο και
εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που
προκύπτουν είτε από τις περιπτώσεις α ' και β ' της παραγράφου 2, την περίπτωση α' της
παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 33 και την παράγραφο 5 του άρθρου
39 είτε από τις περιπτώσεις α ' και β ' της παραγράφου 2, την περίπτωση α ' της
παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 270 και την παράγραφο 2 του άρθρου
273, κατά περίπτωση.»
Με την παρ. 45 του άρθρου 43 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του
άρθρου 372 του ν. 4412/2016, που έχει ως εξής: «Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο
αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης
επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών
από την κατάθεσή της.»
Με την παρ. 47 του άρθρου 43 τροποποιείται η περίπτωση (43) της παραγράφου
1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) που έχει ως εξής: «1. Από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:… (43) της παρ. 33 του άρθρου 19 του ν
2947/2001 (Α 228),»
Με την παρ. 48 του άρθρου 43 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) που έχει ως εξής: «Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 4 του άρθρου 38 αρχίζει από 1.6.2018.»

Με το άρθρο 44 τροποποιείται το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204), που έχει ως εξής:

«Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον
παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και
ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη
ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης»



Με το άρθρο 45 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 12 του
ν. 4109/2013 (Α΄ 16), που έχει ως εξής:

«Η απορροφώσα εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός
οριοθετείται κάθε φορά, και λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, στο
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πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου, του καταστατικού της και, συμπληρωματικά,
των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 3429/2005.»


Με την παρ. 1 του άρθρου 46 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.
4497/2017 (Α΄ 171) που είχε ως εξής :
«3. Κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου καταγράφει τις πάσης φύσεως
διακινούμενες ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε Δελτία Αποστολής
και τηρεί Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων ανά προϊόν, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος A`, αριθμημένες και θεωρημένες από την αρχή έκδοσης και ανανέωσης
της άδειάς του. Οι εν λόγω Καταστάσεις, καθώς και τα Δελτία Αποστολής τηρούνται από
τους πωλητές μέχρι την επόμενη ανανέωση της άδειάς τους.



Με την παρ. 2 του άρθρου 46 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4497/2017, που είχε ως εξής:
«3. Οι παραγωγοί πωλητές μπορούν να υποβοηθούνται ή να αναπληρώνονται από το
σύζυγο ή τα τέκνα τους, εφόσον αυτοί δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου, χωρίς
επιπρόσθετες διατυπώσεις πέραν της απλής δήλωσης των προσώπων αυτών στην αρμόδια
αρχή, της υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και της καταχώρισης των
στοιχείων τους στο έντυπο της άδειας του παραγωγού πωλητή. Στις περιπτώσεις απουσίας
από τον πάγκο για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` και β` της
παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο παραγωγός αναπληρώνεται από τον/την σύζυγο ή τα
τέκνα. Αν ο παραγωγός δεν έχει σύζυγο ή τέκνα ή τα πρόσωπα αυτά δηλώσουν εγγράφως
ότι δεν επιθυμούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση
του παραγωγού από δηλωμένο υπάλληλο. Στην περίπτωση συνεταιρισμού, ομάδας ή
οργάνωσης παραγωγών, όταν ο δηλωμένος υπάλληλος κωλύεται στη διενέργεια των
πωλήσεων, αντικαθίσταται με άλλον δηλωμένο υπάλληλο ύστερα από γνωστοποίηση στο
δήμο της έδρας του συνεταιρισμού. Τις πωλήσεις μπορεί επίσης να διενεργεί
συνεταιριζόμενος παραγωγός».



Με την παρ. 3 του άρθρου 46 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
4497/2017 που είχε ως εξής :
«1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη προσκομίζονται τα
εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει
ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στη δήλωση
αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους
υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.
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β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.
3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.

γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας
Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης β`
του άρθρου 11.

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

στ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.

ζ. Πιστοποιητικό υγείας.»



Με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 46 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 13 του
ν. 4497/2017 που είχε ως εξής :
«4. Σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές λόγω συνταξιοδότησης, ο
παραγωγός μπορεί να παραχωρήσει τις θέσεις που κατείχε σε ένα από τα τέκνα ή το
σύζυγό του, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι αδειούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την
έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή. Ο αποχωρών παραγωγός υποβάλλει στην αρμόδια
αρχή του άρθρου 8 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι παραιτείται κάθε
δικαιώματος άσκησης υπαίθριου εμπορίου στο μέλλον και ότι δεν πρόκειται να ζητήσει νέα
άδεια υπαίθριου εμπορίου οποιουδήποτε είδους και μορφής.»



Με την παρ. 6 του άρθρου 46, προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 19 του ν.
4497/2017 που είχε ως εξής :
Άρθρο 19

Δικαιούχοι αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
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1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα.
Ειδικότερα, οι προς διάθεση άδειες κατανέμονται ως εξής:
α. Ομάδα 1: αποτελεί τουλάχιστον το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων και αφορά
άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 2.

β. Ομάδα 2: αποτελεί κατά μέγιστο ποσοστό το 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων και
αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, γενικά.

2. Στην Ομάδα 1 της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται:

α. τα άτομα με αναπηρία, από οποιαδήποτε αιτία, με ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον
50%,

β. οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών,

γ. οι τρίτεκνοι,

δ. οι γονείς και κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% ή προστάτες
ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και
πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

ε. άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού
αποκλεισμού, όπως οι Ρομά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος, η
διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση,

στ. άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες,

ζ. οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών,
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η. οι αποφυλακισθέντες, εφόσον έχουν εκτίσει πραγματικά τουλάχιστον τρία (3) έτη
στερητικής της ελευθερίας ποινής.

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν,
βάσει επιπλέον κοινωνικών κριτηρίων, να προστίθενται στην παράγραφο 2 κατηγορίες
προσώπων, τα οποία, λόγω ιδιαίτερων προσωπικών ή κοινωνικών συνθηκών, συναντούν
δυσχέρειες στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και γενικότερα στην είσοδό τους στην
αγορά εργασίας ή για τα οποία υφίσταται κοινωνική ανάγκη γρήγορης και μόνιμης
επαγγελματικής αποκατάστασης. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να
αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά κατανομής των θέσεων μεταξύ των Ομάδων 1 και 2 κατά
δεκαπέντε (15) το πολύ ποσοστιαίες μονάδες.

4. Επαγγελματίες που έχουν πτωχεύσει, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση άδειας, ισχύος
έως ένα έτος, και θέση σε λαϊκή αγορά, για την πώληση αδιάθετων ειδών της επιχείρησης
που διατηρούσαν. Η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 18 και το αίτημα
εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα μετά από γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28.
Η ανωτέρω άδεια δεν ανανεώνεται και σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπεται σε άδεια
υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής.

5. Στις περιπτώσεις πωλητών υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα
«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α` 94) και των
οποίων η πράξη έγκρισης ένταξης δεν έχει ανακληθεί:

α. Τα προβλεπόμενα τέλη για τη δραστηριοποίηση των πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο
(ανταποδοτικά, δημοτικά κ.λπ.) μειώνονται κατά το ήμισυ.

β. Ειδικά όταν πρόκειται για επαγγελματίες πωλητές πλανόδιου εμπορίου, δικαιούνται να
δραστηριοποιούνται σε δύο ακόμη Περιφέρειες, εκτός αυτής που ορίζεται στην παράγραφο
3 του άρθρου 16.

Με αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου πωλητή προς τους αρμόδιους φορείς,
στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι ενταγμένος στο ΚΕΑ και ότι δεν έχει ανακληθεί η πράξη
έγκρισης ένταξης σε αυτό, ο αριθμός της άδειας υπαίθριου εμπορίου και ο αριθμός της
πράξης έγκρισης ένταξης στο ΚΕΑ, ενεργοποιούνται τα ανωτέρω δικαιώματα. Ειδικά στην
περίπτωση β`, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών στις οποίες απευθύνεται ο
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ενδιαφερόμενος πωλητής, χορηγούν στον τελευταίο σχετική βεβαίωση, προκειμένου να
επιδεικνύεται στους φορείς ελέγχου του παρόντος.



Με την παρ. 7 του άρθρου 46 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.
4497/2017 που είχε ως εξής:
«3. Δεν προκηρύσσονται νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, όταν εντός
των ορίων της οικείας Περιφέρειας υφίστανται αδειούχοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών
αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στην
περίπτωση αυτή, διενεργείται η διαδικασία για την απόδοση θέσης του άρθρου 35, εκτός
και αν, με υπεύθυνη δήλωσή του, ο αδειούχος πωλητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να
δραστηριοποιηθεί για περισσότερες ημέρες.»



Με την παρ. 8 του άρθρου 46 τροποποιείται η περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του
άρθρου 28 του ν. 4497/2017, που έχει ως εξής:
«στ. έναν εκπρόσωπο παραγωγών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προτείνεται από την Ομοσπονδία ή το Σύλλογο, όπου
δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους παραγωγούς
πωλητές της Περιφερειακής Ενότητας,»



Με την παρ. 9 του άρθρου 46 τροποποιείται η περίπτ. ζ΄ της παρ. 5 του
άρθρου 28 του ν. 4497/2017, που έχει ως εξής:

«ζ. έναν εκπρόσωπο των επαγγελματιών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές
αγορές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προτείνεται από την Ομοσπονδία ή το
Σύλλογο, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους
επαγγελματίες πωλητές της Περιφερειακής Ενότητας.»



Με την παρ. 10 του άρθρου 46, προστίθεται παρ. 9 στο τέλος του άρθρου 28
του ν. 4497/2017 που είχε ως εξής :

«Άρθρο 28 Επιτροπές Λαϊκών Αγορών

1. Στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης συγκροτούνται
με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής» και η
«Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με δεκατρία (13)
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τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με τριετή θητεία. Γραμματειακή υποστήριξη
στις εν λόγω Επιτροπές παρέχουν υπάλληλοι των οικείων Περιφερειών.

2. Η συγκρότηση των εν λόγω επιτροπών έχει ως εξής:

Α. Για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής:

α. τον αποκλειστικά αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου
εμπορίου, εφόσον υφίσταται, ή οποιονδήποτε εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, ως
Πρόεδρο,

β. έξι μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, ένα εκ των οποίων εκλέγεται από
το σύνολο των συνδυασμών της μειοψηφίας,

γ. ένα μέλος που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής
(ΠΕΔΑ),

δ. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας,

ε. τέσσερις εκπροσώπους των πωλητών ως εξής: αα. δύο παραγωγούς πωλητές
εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους παραγωγούς
πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας,

ββ. δύο επαγγελματίες πωλητές εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους
περισσότερους επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας.

Β. Για τις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης:

α. τον αποκλειστικά αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου
εμπορίου, εφόσον υφίσταται, ή οποιονδήποτε εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, ως
Πρόεδρο,
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β. έξι μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, ένα εκ των οποίων εκλέγεται από
το σύνολο των συνδυασμών της μειοψηφίας,

γ. ένα μέλος που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ),

δ. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας,

ε. τέσσερις εκπροσώπους των πωλητών ως εξής:

αα. δύο παραγωγούς πωλητές εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους
περισσότερους παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές Αγορές της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,

ββ. δύο επαγγελματίες πωλητές εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους
περισσότερους επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές Αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης.

3. Τα μέλη των περιπτώσεων γ` και ε` της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι
αναπληρωτές τους προτείνονται από τις οικείες ΠΕΔ και Ομοσπονδίες, ύστερα από
πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης αναπληρώνει ένας από τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, που
ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.

4. Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών των Περιφερειών Αττικής και Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης μπορεί να παρίστανται εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, εκπρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και ο
Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επίσης, στις συνεδριάσεις των
Επιτροπών μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να διατυπώσουν απόψεις επί ζητημάτων σχετικών με τη
λειτουργία των λαϊκών αγορών που τους αφορούν.
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5. Με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη σε καθεμία από τις υπόλοιπες
Περιφερειακές Ενότητες συγκροτείται «Επιτροπή Λαϊκών αγορών Περιφερειακής Ενότητας»
με εννέα τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και τριετή θητεία. Η Επιτροπή
συγκροτείται από:

α. έναν θεματικό Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου,
εφόσον υφίσταται, ή έναν Περιφερειακό Σύμβουλο εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, ως
Πρόεδρο,

β. τρεις εκπροσώπους που ορίζει η οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων και προέρχονται
από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα,

γ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης,

δ. έναν υπάλληλο της οικείας Δ.Α.Ο.Κ.,

ε. τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, στα όρια του οποίου λειτουργούν
οι περισσότερες λαϊκές αγορές της Περιφερειακής Ενότητας,

στ. έναν εκπρόσωπο παραγωγών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προτείνεται από την Ομοσπονδία ή το Σύλλογο, όπου
δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους παραγωγούς
πωλητές της Περιφερειακής Ενότητας,

ζ. έναν εκπρόσωπο των επαγγελματιών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές
αγορές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προτείνεται από την Ομοσπονδία ή το
Σύλλογο, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους
επαγγελματίες πωλητές της Περιφερειακής Ενότητας.

Η οικεία Περιφερειακή Ενότητα παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη των ανωτέρω
Επιτροπών.
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Τα στελέχη των ΟΤΑ, που είναι μέλη των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών, απαγορεύεται να
δραστηριοποιούνται ως παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.

6. Οι Επιτροπές Λαϊκών Αγορών είναι αρμόδιες για:

α. την καταγραφή δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών και την
υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη βελτίωση του
θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους,
β. την εισήγηση στον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε πρόσφορου
μέτρου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, όπως
πραγματοποίηση σχετικών ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών
ενεργειών και την εισήγηση στο φορέα λειτουργίας των αγορών για την αναθεώρηση του
Κανονισμού Λειτουργίας,

γ. τη συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης του
Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑ- ΑΠ) και τις άλλες αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για την ανταλλαγή
στοιχείων και προτάσεων για την καλύτερη εποπτεία της εμπορικής δραστηριότητας και
την πάταξη του παρεμπορίου στις λαϊκές αγορές,
δ. τη μέριμνα και την εισήγηση μέτρων για την ομαλή ένταξη και λειτουργία των λαϊκών
αγορών στον αστικό ιστό,
ε. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί λαϊκών αγορών στη
χωρική τους αρμοδιότητα,
στ. τη γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ίδρυση και την κατάργηση των
λαϊκών αγορών,.
ζ. την απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών κατ` εφαρμογή των
οριζομένων στα άρθρα 32 και 33,».
η. την απόφαση για τις μεταβιβάσεις παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών ύστερα
από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών],
θ. την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των πινάκων απόδοσης και βελτίωσης θέσης, καθώς
την απόφαση για την αμοιβαία αλλαγή θέσης πωλητών σε διαφορετικές λαϊκές αγορές,
σύμφωνα με το άρθρο 35,».
ι. την απόφαση επί ενστάσεων των πωλητών σε θέματα που αφορούν τη δραστηριοποίησή
τους, όπως κατανομή-τοποθέτηση, απόδοση μορίων και απόδοση θέσης σε λαϊκή αγορά,
κ. την έκδοση γνώμης για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και
στις ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατόπιν αίτησης των πωλητών, όπως: η
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ίδρυση, η κατάργηση λαϊκών αγορών, η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών, η
παραχώρηση θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 13, οι αλλαγές θέσεων πωλητών εντός της
ίδιας ή μεταξύ διαφορετικών λαϊκών αγορών, η ανάκληση της άδειας σύμφωνα με την
περίπτωση η` του άρθρου 31,».
κα. την ενημέρωση των υπηρεσιών των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών για τα θέματα
που αφορούν στη λειτουργία των αγορών και την εισήγηση προς τους φορείς, σχετικά με
την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών,
κβ. την εισήγηση στο φορέα λειτουργίας για την επιβολή κύρωσης για παράβαση που
προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
η` του άρθρου 31,
κγ. την έκδοση γνώμης επί των ετήσιων προϋπολογισμών - απολογισμών οικονομικής
διαχείρισης του φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, σχετικά με τα στοιχεία που
αφορούν το ημερήσιο τέλος.

7. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί πριν από την έκδοση των ανωτέρω διοικητικών πράξεων
(ατομικών και κανονιστικών) των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών. Κατ` εξαίρεση δεν
απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής για τις κατωτέρω διοικητικές πράξεις, τις οποίες
εκδίδουν οι αρχές του άρθρου 8, εκτός αν οι φορείς την ζητήσουν:
α. για την πρόσληψη υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελματία πωλητή,
β. τη διαγραφή υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελματία πωλητή,
γ. την ανανέωση της άδειας πωλητών λαϊκών αγορών (επαγγελματιών πωλητώνπαραγωγών),
δ. την προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή για λόγους υγείας και
μέχρι ένα (1) μήνα,
ε. τη διαγραφή ημερών προσέλευσης παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές
αγορές,
στ. την αναστολή ισχύος αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών λόγω μη
καταβολής ημερήσιου τέλους για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, καθώς και
την έκδοση απόφασης άρσης αναστολής αδείας σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης
των οφειλών.
8. Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α` 176), η σχετική δαπάνη
προέρχεται από τα έσοδα που εισπράττει η Περιφέρεια από την καταβολή του ημερήσιου
τέλους.»
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Με την παρ. 11 του άρθρου 46, προστίθεται στοιχείο γ΄, μετά το στοιχείο β΄ της
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4497/2017 που είχε ως εξής:
«5. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ως εξής:
α. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου
τέλους ανάλογα: αα) με τον αριθμό των ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και
ββ) με το μήκος (σε μέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν εγκριθεί. Το ημερήσιο
τέλος καταβάλλεται ανά μήνα και αφορά τα αναλογούντα ημερήσια τέλη κατά το μήνα
αυτό. Το ύψος του ανά μήνα ημερήσιου τέλους που καταβάλλει ο παραγωγός πωλητής δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από το 80% του ημερήσιου τέλους που αναλογεί στον αριθμό
των ημερών, που με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται οι παραγωγοί πωλητές να
δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα. Αν ο παραγωγός πωλητής απουσιάζει
περιστασιακά για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία, ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το φορέα
λειτουργίας για την απουσία του, πριν από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Αν
διαπιστωθεί ότι, παρά τη δήλωση απουσίας του, ο παραγωγός πωλητής προσήλθε στη
λαϊκή αγορά, τότε επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ίσο με το εικοσαπλάσιο του
αντίστοιχου ημερήσιου δικαιώματος. Σε περιπτώσεις φυσικής ή άλλης καταστροφής της
παραγωγής τους, οι παραγωγοί πωλητές οφείλουν να ενημερώσουν το φορέα λειτουργίας
για τη διάρκεια και το λόγο της απουσίας τους από τις λαϊκές αγορές και να ζητήσουν την
απαλλαγή τους από την υποχρέωση του ημερήσιου τέλους. Για το αίτημα αυτό του
παραγωγού - πωλητή γνωμοδοτεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών. Στις περιπτώσεις αυτές ο
παραγωγός πωλητής δεν χάνει τη θέση του, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 32.
β. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του
ημερήσιου τέλους ανάλογα με: αα) τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται να
δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα με βάση την άδειά τους και ββ) με τα μέτρα
των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι
επαγγελματίες και οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω
ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από ένα (1) μήνα και
βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας».



Με την παρ. 12 του άρθρου 46 τροποποιείται η περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 65 του ν. 4497/2017, που έχει ως εξής:
«γ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συμμετέχουν σε
κεφαλαιουχικές εταιρείες, η δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δημοσίου
συμφέροντος και οι οποίες απολαμβάνουν όλων των ωφελειών εθνικής ή κοινοτικής
χρηματοδότησης ή επιχορήγησης. Η συμμετοχή σε τέτοιες εταιρείες εγκρίνεται από τον
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2042/1992 (Α΄ 75).»



Με την παρ. 13 του άρθρου 46 τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 69 του ν.
4497/2017, που έχει ως εξής:
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«6. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται δημόσια και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, ύστερα από σχετική αιτιολόγηση, κεκλεισμένων των θυρών, τακτικά μεν μία
φορά το μήνα, εκτός από το μήνα Αύγουστο, έκτακτα δε εφόσον ζητηθεί από τα δύο
πέμπτα (2/5) των μελών του. Η διεξαγωγή των έκτακτων συνεδριάσεων είναι δυνατή και
μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (τηλεδιάσκεψη). Για τα
Επιμελητήρια, η χωρική αρμοδιότητα των οποίων εκτείνεται σε περισσότερα του ενός
νησιά, οι τακτικές συνεδριάσεις μπορούν να διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Το
Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρούσα η απόλυτη πλειοψηφία των
μελών του και, αν διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση, με την παρουσία του ενός τρίτου
(1/3) των μελών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων.»


Με την παρ. 14 του άρθρου 46 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 88 του ν.
4497/2017 που έχει ως εξής:
«4. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τέσσερις (4) φορές
κάθε έτος και εκτάκτως όποτε το αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα στην έδρα του
Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου ή σε άλλη πόλη της οικείας Περιφέρειας. Η
διεξαγωγή των έκτακτων συνεδριάσεων είναι δυνατή και μέσω εφαρμογών Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (τηλεδιάσκεψη). Η πρώτη συνεδρίαση μετά τις εκλογές για
τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων λαμβάνει χώρα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 86 μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Επιμελητηρίου όπου έχει την έδρα του το Περιφερειακό
Επιμελητηριακό Συμβούλιο.»



Με την παρ. 15 του άρθρου 46 τροποποιείται η περιπτ. β της παρ. 3 του
άρθρου 100 ν. 4497/2017 που είχε ως εξής :
«β. Οι υπηρετούντες στο ΣΥΚΕΑΑΠ μπορούν κατόπιν ειδικής εντολής του Προέδρου αυτού ή
του αναπληρωτή του να προβαίνουν σε ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το
φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά, καθώς και να συνδράμουν στους ελέγχους που
πραγματοποιούν τα μικτά κλιμάκια ελέγχου σε όλη την Επικράτεια, μόνον κατά το μέρος
που αφορά την καθ` ύλην αρμοδιότητα του φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά. Η
διεκπεραίωση των υποθέσεων διενεργείται και οι κυρώσεις επιβάλλονται και εκτελούνται
από τις υπηρεσίες στις οποίες ανήκει ο ελεγκτής.»



Με την παρ. 16 του άρθρου 46, αντικαθίσταται το εδάφιο μετά την περιπτ. ιε΄
της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 που είχε ως εξής:
«Τα μέλη του ΣΥΚΕΑΑΠ με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται, για μεν την περίπτωση
γ` από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, για δε τις περιπτώσεις δ` έως ιγ` από τους
αντίστοιχους φορείς.»



Με την παρ. 17 του άρθρου 46, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6
του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 που είχε ως εξής:
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«Στο ΣΥΚΕΑΑΠ αποσπώνται με διετή θητεία δύο (2) ελεγκτές της Διεύθυνσης Θεσμικών
ρυθμίσεων και Εποπτείας αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή και δύο (2) ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας (Μετρολογία) της
Γ.Γ. Βιομηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για κατ` αρμοδιότητα ελέγχους από το Συντονιστικό
Κέντρο.»


Με την παρ. 18 του άρθρου 46 τροποποιείται το στοιχείο του Παραρτήματος ΙΓ΄
του ν. 4497/2017 που είχε ως εξής :
«Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν
χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα, έλλειψη άδειας του άρθρου 44 και παραμονή
πλανόδιου πωλητή σε χώρο πέραν του χρονικού διαστήματος που διαρκεί η συναλλαγή. :
200 ευρώ »



Με το άρθρο 47 τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 174 του ν. 4512/2018 (Α΄
5), που έχει ως εξής:

«6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι περιπτώσεις α`, β` της παρ. 1, η
περίπτωση δ` της παραγράφου 2 και περίπτωση δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του
π.δ. 147/2017 (Α` 192)».



Με το άρθρο 48:
α) τροποποιείται η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225), που έχει
ως εξής:

«α) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,»

β) καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4302/2014, που έχει ως εξής:

«6. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της
Εφοδιαστικής παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.»



Με το άρθρο 49 τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 3325/2005 (Α΄
68), που έχει ως εξής:
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«7. Σε περίπτωση διαχωρισμού υφιστάμενων βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων,
επαγγελματικών εργαστηρίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και
αποθηκών που λειτουργούν νόμιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή
δημιουργίας δύο δραστηριοτήτων που ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και λειτουργούν σε πλήρως διακεκριμένους χώρους, η λειτουργία τους εξακολουθεί και
διέπεται από τις διατάξεις για τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών
δραστηριοτήτων».


Με το άρθρο 50 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (Α΄
314), που έχει ως εξής:
«Κάθε δημόσια επιχείρηση εντός Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον ο προϋπολογισμός της
υπερβαίνει το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν.
4270/2014, καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
εποπτεύοντος υπουργείου τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο, σύμφωνο με τους
δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(Μ.Π.Δ.Σ.) και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου. Αντίστοιχα,
κάθε δημόσια επιχείρηση εκτός Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον ο προϋπολογισμός της
υπερβαίνει το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν.
4270/2014, καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
εποπτεύοντος Υπουργείου τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη τις
κατευθύνσεις και πολιτικές των εποπτευόντων Υπουργείων σε συνδυασμό με τις βασικές
αρχές και τους στόχους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα επιχειρησιακά σχέδια
εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, κατόπιν σχετικής εισήγησης της
οικείας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και κοινοποιούνται στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους»



Με το άρθρο 53 καταργούνται τα π.δ. 122/2012 (Α΄ 215) και 123/2012 (Α΄ 216),
που έχουν ως εξής:
«ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 122 (ΦΕΚ Α 215 5.11.2012)
Κανονισμός Λειτουργίας της
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Ενιαίας Ανεξάρτητης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Αρχής

Δημοσίων

Συμβάσεων
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α) Του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ν. 4013/2011 (Α' 204). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α' 98).

2. Την από 2.8.2012 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού.

4. Την υπ' αριθμ. 179/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποστολή
1. Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (στο εξής: η Αρχή) σκοπό έχει την
υποστήριξη της εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, για τη
διασφάλιση της ανάπτυξης, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και του υγιούς
ανταγωνισμού στο πλαίσιο των ειδικότερων προβλέψεων των άρθρων 1 και 2 του ν.
4013/2011 και των υπερνομοθετικής ισχύος κανόνων και αρχών του Συντάγματος και του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Κατά τη λειτουργία της η Αρχή διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της
αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

3. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας,
υποκείμενη στον έλεγχο μόνο της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 138Α του
Κανονισμού της Βουλής.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες
1. Η Αρχή είναι αρμόδια για το σύνολο των κατηγοριών δημοσίων συμβάσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 4013/2011, ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας των
συμβάσεων αυτών.
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2. Ειδικότερα, η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί σύμφωνα με τον
νόμο και τον παρόντα Κανονισμό:

α) Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των φορέων της κεντρικής διοίκησης στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων και μπορεί να συμμετέχει σε συλλογικά κυβερνητικά όργανα με
αρμοδιότητα επί των δημοσίων συμβάσεων, τα οποία συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο
15 παρ. 2 περίπτωση β` του π.δ. 63/2005 (Α` 98). Με σκοπό την ενοποίηση και ομοιόμορφη
ανάπτυξη και εφαρμογή του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, η Αρχή μπορεί να
συγκαλεί συσκέψεις συντονισμού με εκπροσώπους των φορέων της κεντρικής διοίκησης
και να συγκροτεί ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων
Υπουργείων. Με την απόφαση συγκρότησης των ομάδων εργασίας καθορίζονται το έργο
κάθε ομάδας, ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της. Οι κατά τα ανωτέρω ομάδες εργασίας
για τις ανάγκες εκπλήρωσης του έργου τους υπάγονται στην Αρχή και παραδίδουν το έργο
τους σε αυτή. Η Αρχή λαμβάνει για ενημέρωση της πίνακα από τα αρμόδια όργανα της
κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, στον οποίο περιέχεται ο
προγραμματισμός των αναγκών τους σχετικά με την εκτέλεση έργων, μίσθωση υπηρεσιών
και προμήθεια αγαθών για το επόμενο έτος. Ο ανωτέρω πίνακας πρέπει να κοινοποιείται
στην Αρχή το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους από αυτό το οποίο
αφορά ο προγραμματισμός εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτερες περιστάσεις που δικαιολογούν
την καθυστερημένη αποστολή.

β) Συμβάλλει στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων
και μεριμνά για την τήρηση των κανόνων και αρχών της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας
περί δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, εισηγείται ρυθμίσεις προς τα αρμόδια εθνικά
όργανα για την προσήκουσα εναρμόνιση της εθνικής έννομης τάξης προς το ενωσιακό
δίκαιο, την απλούστευση, συμπλήρωση, αναμόρφωση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των
σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του εθνικού δικαίου, καθώς και τον
εξορθολογισμό των διοικητικών πρακτικών, με σκοπό την ομοιόμορφη, ταχεία και προς
όφελος του δημοσίου συμφέροντος εφαρμογή αυτών και τη διασφάλιση της τήρησης
προσηκουσών διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.

γ) Διατυπώνει γνώμη για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής
πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Για την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητας οι αρμόδιοι
δημόσιοι φορείς οφείλουν να απευθύνουν πρόσκληση στην Αρχή για συμμετοχή
εκπροσώπων της στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα
οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:

αα) Η Αρχή διατυπώνει γνώμη επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις
δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός
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διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή
εκπροσώπων της και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την
ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και ο εκάστοτε
αρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε
θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους
συμμετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της
διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου
Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην
οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόμενο της
γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόμων κατά την κατάθεση τους στη
Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση
απόκλισης του σχεδίου νόμου από τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής
δύναται να καλεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της
Αρχής.

ββ) Τα προεδρικά διατάγματα, κατά το μέρος που ρυθμίζουν θέματα δημοσίων
συμβάσεων, εκδίδονται μετά από γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα, η γνώμη αυτή συνοδεύει
τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων κατά την αποστολή τους προς επεξεργασία στο
Συμβούλιο της Επικρατείας και αναρτάται με επιμέλεια της Αρχής στην ιστοσελίδα της.

γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι
κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί
που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων των
κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών
διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω
πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από
σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η εν λόγω γνωμοδοτική αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην
Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας
τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.

Στην περίπτωση που η Αρχή κρίνει ότι διάταξη σχεδίου νόμου, προεδρικού διατάγματος,
άλλης κανονιστικής πράξης ή κανονισμοί λειτουργίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
ανωτέρω παραγράφου, αλλά δεν της έχουν κοινοποιηθεί, δύναται και αυτεπαγγέλτως να
ασκήσει την κατά περίπτωση γνωμοδοτική της αρμοδιότητα, ακόμα και αν η σχετική
διάταξη, πράξη ή κανονισμός έχει ήδη δημοσιευτεί.

δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, συμφώνα με τις διατάξεις
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του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (άρθρο 40 παρ. 3 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και των
άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα)
εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της
Αρχής. Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από
την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία
στα οποία θεμελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως
άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Στο πλαίσιο άσκησης
δειγματοληπτικών ελέγχων, αν η Αρχή εκτιμά ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις
ανωτέρας βίας που να δικαιολογούν τη μη τήρηση της πρόβλεψης της παρούσας
παραγράφου, με απόφαση της δύναται να ζητάει από την αναθέτουσα αρχή την άμεση
περιέλευση του σχεδίου απόφασης περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες της. Σχέδια αποφάσεων των αναθετουσών
αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για λόγους ανωτέρας
βίας, αποστέλλονται επίσης στην Αρχή, ώστε να καθίσταται δυνατός και προληπτικός
δειγματοληπτικός έλεγχος.

δ) Η Αρχή εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της κανονισμούς για ειδικότερα τεχνικά ή
λεπτομερειακά θέματα σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως
στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, λαμβανομένης υπόψη της
εθνικής νομολογίας και της νομολογίας των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει
κατευθυντήριες οδηγίες προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές
με το ανωτέρω περιεχόμενο και εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς την έκδοση
σχετικών εγκυκλίων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν ιδίως θέματα ενοποίησης των
διαδικασιών ελέγχου στο στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων-συμβάσεων. Οι
αρμόδιοι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να διαβουλεύονται με την Αρχή πριν την έκδοση
οποιασδήποτε εγκυκλίου ή κατευθυντήριας οδηγίας. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι εν λόγω
φορείς οφείλουν να λάβουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής και να αιτιολογούν εγγράφως τις
θέσεις τους. Στο πλαίσιο άσκησης της ανωτέρω αρμοδιότητας της ως προς την έκδοση
κατευθυντηρίων γραμμών, η Αρχή δύναται να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, όπως και με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της
ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ε) Η Αρχή εκδίδει πρότυπα τεύχη δημοπράτησης και σχέδια συμβάσεων μετά από
διαβούλευση με τους κατά περίπτωση αρμόδιους δημόσιους φορείς. Η Αρχή διαμορφώνει
κανόνες για την τυποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς και ελέγχει την εναρμόνιση αυτών με τις γενικές αρχές του εθνικού και
ενωσιακού δικαίου.

στ) Η Αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των
δράσεων των δημοσίων φορέων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
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συμπεριλαμβανομένων των συναρμόδιων Υπουργείων, των αρμόδιων διοικητικών οργάνων
άσκησης ελέγχου και εποπτείας, καθώς και των αναθετουσών αρχών, στο πλαίσιο του
ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

ζ) Ασκεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, αναζητώντας με δική της πρωτοβουλία ή/και κατόπιν
καταγγελίας πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες προκήρυξης,
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και τους
εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και καλεί σε ακρόαση τους εκπροσώπους
τους για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων. Τα πορίσματα της έρευνας της Αρχής επί
των κατά τα ανωτέρω ελεγχόμενων διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων κοινοποιούνται στην οικεία αναθέτουσα αρχή, όπως και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου. Τα αρμόδια δημόσια
όργανα και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συνεργάζονται με την Αρχή, να παρέχουν σε
αυτήν κάθε αναγκαία σχετική πληροφορία και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της.
Αντίστοιχη υποχρέωση υπέχουν και οι οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με τους ειδικότερους
όρους του άρθρου 15 του παρόντος. Η Αρχή, εφαρμόζοντας μεθόδους αποτίμησης
κινδύνων, εξετάζει ιδίως διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας ή
συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Εξετάζει επίσης όλες τις διαδικασίες
προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που αποτελούν αντικείμενο
διερεύνησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φερόμενες παραβάσεις της
ενωσιακής νομοθεσίας, στην περίπτωση που έχει λάβει σχετική έγγραφη ενημέρωση από
την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή μπορεί είτε
με δική της πρωτοβουλία είτε και κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξετάζει
τη φερόμενη παράβαση, ασκώντας τις αρμοδιότητες που της παρέχει ο νόμος και ο παρών
Κανονισμός. Αν διαπιστωθεί από την Αρχή παραβίαση του εθνικού ή του ενωσιακού
δικαίου επί των δημοσίων συμβάσεων, η πρόοδος των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας διακόπτεται με
σχετική απόφαση και δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς απόφαση της Αρχής που να παρέχει
την έγγραφη συναίνεση της για την πρόοδο της σχετικής διαδικασίας. Η δυνατότητα αυτή
της Αρχής ισχύει, ανεξαρτήτως αν για την ίδια διαδικασία ανάθεσης έχουν επιληφθεί άλλοι
αρμόδιοι εθνικοί φορείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δικαστήρια, εφόσον πάντως δεν
συντρέχει περίπτωση προσωρινού ή οριστικού δεδικασμένου.

Τα πορίσματα της Αρχής αναφορικά με τη διαπίστωση παραβάσεων διαβιβάζονται
περαιτέρω στα αρμόδια δικαστήρια, ύστερα από αίτημα τους, και παρέχονται, με μέριμνα
της αναθέτουσας αρχής, σε κάθε ενδιαφερόμενο που αποδεικνύει έννομο συμφέρον για
την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του. Επίσης, η Αρχή ενημερώνει άμεσα τα αρμόδια
όργανα εποπτείας και ελέγχου, προκειμένου αυτά να επιληφθούν για την άσκηση των κατά
το νόμο αρμοδιοτήτων τους και, σε περίπτωση παραβίασης του εθνικού και ενωσιακού
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δικαίου, συντάσσει και αναρτά στην ιστοσελίδα της ειδική έκθεση, η οποία διαβιβάζεται
στον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα ως άνω αρμόδια όργανα.

η) Εποπτεύει και αξιολογεί τα κατά περίπτωση αρμόδια ελεγκτικά διοικητικά όργανα στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με
το ισχύον εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες
οδηγίες της Αρχής. Τα εν λόγω όργανα οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της
Αρχής.

θ) Μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις για θέματα δημοσίων συμβάσεων, ιδίως σε
περιπτώσεις που εγείρονται ευρύτερης σημασίας νομικά ζητήματα ή περιπτώσεις που
αφορούν τη συνεπή και ενιαία εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας περί δημοσίων
συμβάσεων, με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτημα των αρμόδιων δικαστηρίων σε
δίκες που διεξάγονται ενώπιον τους. Η Αρχή μπορεί να ζητάει από το κατά περίπτωση
αρμόδιο δικαστήριο κάθε έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο για τη διατύπωση της γνώμης
της κατά το προηγούμενο εδάφιο, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

ι) Τηρεί Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων. Ιδίως:

αα) συλλέγει και δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και τη συναφή νομολογία των ενωσιακών και εθνικών
δικαστηρίων,

ββ) παρακολουθεί και αξιολογεί τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων δεδομένων στοιχείων από τις αναθέτουσες
αρχές και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ν. 4013/2011. Επίσης, μεριμνά να τηρούνται στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων
Συμβάσεων τα κατωτέρω στοιχεία: α) οι προκηρύξεις διαγωνισμών και οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) το αντικείμενο των διαγωνισμών και η διαδικασία που τον
διέπει, γ) το προϋπολογισθέν ποσό και η πηγή χρηματοδότησης, δ) τα σχετικά
χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες, ε) τυχόν συμπληρωματικές συμβάσεις, στ) σχετική
νομολογία, ζ) στατιστικά στοιχεία.

ια) Παρέχει συμβουλές στις αναθέτουσες αρχές με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από
αιτήματα των τελευταίων, ιδίως κατά το στάδιο εκδίκασης ή εξέτασης προδικαστικών
προσφυγών, σχετικά με τη νόμιμη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
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δημοσίων συμβάσεων και την ομοιόμορφη εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

ιβ) Συμμετέχει στα αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ως πρωτεύουσα εθνική αρχή
επικοινωνίας σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων που
αφορούν την εθνική στρατηγική, το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες προκήρυξης,
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Συμμετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας
σε διεθνείς οργανισμούς και σε συναντήσεις που αφορούν τον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων. Στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων της αποτελείτο κεντρικό σημείο
επικοινωνίας και συντονισμού των ελληνικών αρχών με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά με φερόμενες παραβάσεις της ενωσιακής νομόθεσίας περί των δημοσίων
συμβάσεων, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών περί παραβιάσεων της ενωσιακής νομοθεσίας και δικαστικής
εκπροσώπησης της χώρας στα δικαστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι
εκάστοτε αρμόδιες ελληνικές αρχές και οι εκάστοτε εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς
υποχρεούνται να αποστέλλουν στην Αρχή το σύνολο της σχετικής αλληλογραφίας και του
φακέλου κάθε φερόμενης παράβασης, προκειμένου η Αρχή να πραγματοποιήσει την κατά
τα κατωτέρω έρευνα της. Στην απάντηση των ελληνικών αρχών προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σχετικά με φερόμενες παραβάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί των
δημοσίων συμβάσεων, προσαρτώνται υποχρεωτικά τα αποτελέσματα έρευνας της Αρχής,
σχετικά με την προσήκουσα ερμηνεία, τήρηση και εφαρμογή των εν λόγω κανόνων στο
πλαίσιο της προβλεπόμενης στην υπό περίπτωση ζ αρμοδιότητας της.

ιγ) Συντάσσει και υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε
ημερολογιακού έτους, ετήσια έκθεση η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και
περιλαμβάνει αποτίμηση των πεπραγμένων της Αρχής, σύμφωνα με το σκοπό και τις
αρμοδιότητες της, τις προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και
των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που έχουν
διατυπωθεί προς τους αρμόδιους φορείς και όργανα, καθώς και την πρόοδο της
συμμόρφωσης των αρμόδιων φορέων και οργάνων με τις εν λόγω προτάσεις.

κ) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Αρχή: i) δύναται να συνεργάζεται με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, όπως και με πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ϋ) δύναται να δημοσιεύει μελέτες με
συγκεντρωτικά και συγκριτικά στοιχεία, να απευθύνει συστάσεις και να υποβάλλει
προτάσεις στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και αναθέτουσες αρχές.
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Άρθρο 3

Συγκρότηση

1. Η Αρχή αποτελείται από επτά (7) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη,
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, τα οποία ορίζονται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4013/2011, όπως ισχύει.

2. Τα μέλη της Αρχής απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, δεσμευόμενα μόνο από τον νόμο και τη συνείδηση τους.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4013/2011.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Αρχή εξυπηρετείται από προσωπικό, κατά τις
οικείες διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 4013/2011.

Άρθρο 4

Λειτουργία της Αρχής - Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Η Αρχή διέπεται από το ν. 4013/2011, τον παρόντα Κανονισμό, συμπληρωματικά δε από
τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Η Αρχή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο.
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3. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Αρχής και της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που του δίνουν ο ν.
4013/2011 και ο παρών Κανονισμός.

4. Των υπηρεσιών της Αρχής προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής της.

5. Την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της Αρχής και επί του Γενικού Διευθυντή
ασκεί ο Πρόεδρος της Αρχής.

6. Τα μέλη της Αρχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά, εκτός
αν άλλως προβλέπεται από το νόμο και τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.

7. Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε άλλης
δημόσιας αρχής και τρίτων από τον Πρόεδρο της.

8. Ο Πρόεδρος της Αρχής αναθέτει συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια σε άλλο μέλος της, στον
Γενικό της Διευθυντή, τον Νομικό της Σύμβουλο ή σε άλλο μέλος του ειδικού επιστημονικού
προσωπικού της.

Άρθρο 5

Ατομικοί φάκελοι

1. Για κάθε μέλος της Αρχής και του προσωπικού της τηρείται στο γραφείο του Προέδρου
ατομικός φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και έγγραφα που
αναφέρονται στον διορισμό και την προσωπική υπηρεσιακή του κατάσταση.
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2. Δικαίωμα να λάβουν γνώση των παραπάνω φακέλων έχουν μόνο α) ο Πρόεδρος της
Αρχής, β) σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης, ο Πρόεδρος, τα μέλη της Αρχής και
του Πειθαρχικού Συμβουλίου και γ) το μέλος το οποίο αφορά ο φάκελος.

Άρθρο 6

Συνεδριάσεις της Αρχής

1. Η Αρχή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα και έκτακτα με απόφαση
του Προέδρου ή αν το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον τακτικά μέλη της. Σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχει ανάγκη να ληφθεί απόφαση, ο Πρόεδρος της
Αρχής συγκαλεί αμέσως την Αρχή.

2. Στις συνεδριάσεις της Αρχής μετέχουν τα τακτικά μέλη της. Οι αναπληρωτές του
Προέδρου και των μελών καλούνται, αντ` αυτών, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή
κωλύματος του αντίστοιχου τακτικού.

3. Με απόφαση του Προέδρου, τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε συνεδριάσεις της
Αρχής, ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του τακτικού μέλους χωρίς δικαίωμα
ψήφου, εφόσον η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη και εφόσον πρόκειται για
συνεδριάσεις που αφορούν την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών ή γνωμοδοτήσεων της
Αρχής. Στην περίπτωση αυτή τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να μετέχουν και στο τελικό
στάδιο της διαλογικής συζήτησης προ της έκδοσης των κατευθυντήριων γραμμών ή
γνωμοδοτήσεων. Στις συνεδριάσεις μπορεί να καλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου
και να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Διευθυντής ή και ο Νομικός Σύμβουλος
της Αρχής. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί να παραστούν κατά τη συζήτηση ειδικών θεμάτων
και μέλη του προσωπικού της Αρχής ή τρίτοι, εκπρόσωποι του Δημοσίου ή αλλοδαπών
αρχών, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και
εμπειρογνώμονες. Χρέη γραμματέα ασκεί μέλος του διοικητικού προσωπικού της Αρχής
που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της.
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4. Οι συνεδριάσεις της Αρχής συγκαλούνται στην έδρα της. Με απόφαση της, η Αρχή
μπορεί να συνεδριάσει οπουδήποτε αλλού εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Οι
συνεδριάσεις της Αρχής είναι μυστικές, εκτός αν άλλως αποφασιστεί από την Αρχή για
συγκεκριμένο ζήτημα με αιτιολογημένη απόφαση.

5. Την σχετική πρόσκληση απευθύνει στα μέλη ο Πρόεδρος, 2 ημέρες τουλάχιστον πριν από
τη συνεδρίαση. Σε αυτήν αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά
καθορίζονται από τον Πρόεδρο ή από τα τακτικά μέλη που ζητούν να συγκληθεί έκτακτη
συνεδρίαση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση
καθορίζεται και το αν είναι δυνατή η συμμετοχή των μελών με τηλεδιάσκεψη.

6. Το Γραφείο Προέδρου της Αρχής κοινοποιεί την πρόσκληση στα μέλη με κάθε πρόσφορο
μέσο, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή τηλεφώνημα. Μαζί με την
πρόσκληση κοινοποιείται και η εισήγηση, εφόσον υπάρχει. Αν τακτικό μέλος της Αρχής
κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως το Γραφείο
Προέδρου της Αρχής με τον ίδιο τρόπο, η οποία στη συνέχεια καλεί τον αναπληρωτή του.
Κλήση στα τακτικά μέλη δεν απαιτείται, αν ο Πρόεδρος έχει ορίσει ημέρα και ώρα τακτικής
συνεδρίασης της Αρχής. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε περιπτώσεις έκτακτης
συνεδρίασης της Αρχής.

7. Κατ` εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, η πρόσκληση των μελών
μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς, χωρίς τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας, με σχετική
καταχώρηση σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Γραφείο Προέδρου της Αρχής.

8.Έλλειψη της πρόσκλησης καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πλημμέλειες της θεραπεύονται
και η Αρχή συνεδριάζει νόμιμα εάν το μέλος ή τα μέλη που δεν προσκλήθηκαν ή
προσκλήθηκαν πλημμελώς παρίστανται και δεν αντιλέγουν στη συνεδρίαση.

9. Εφόσον μέλος της Αρχής έχει δηλώσει εγγράφως κώλυμα συμμετοχής σε συνεδριάσεις
που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, δεν απαιτείται
πρόσκληση του μέλους αυτού στις συνεδριάσεις της εν λόγω περιόδου.

10. Αν κάποια από τα μέλη της Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο
και εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, η Αρχή μπορεί να
λειτουργήσει, όχι όμως για διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου. Η νομιμότητα της
σύνθεσης της Αρχής δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων μελών σε
διαδοχικές συνεδριάσεις. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από μία
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συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία
συνεδρίαση, αφού προηγουμένως, τα μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες
συνεδριάσεις ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των κατ` αυτές
συζητήσεων. Η ενημέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία
και καταχωρίζεται στα πρακτικά.

11. Η Αρχή συνεδριάζει νομίμως όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη της, στα
οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Παρόν θεωρείται και το
μέλος που μετέχει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον κατά την κρίση του Προέδρου της Αρχής η
φύση της υπόθεσης επιτρέπει την κατά αυτόν τον τρόπο αποτελεσματική συμμετοχή του.

12. Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορεί να συζητηθεί εάν συμφωνούν τα παριστάμενα
μέλη.

13. Η συζήτηση αρχίζει με την ανάγνωση της έκθεσης του εισηγητή, εφόσον υπάρχει. Στη
συνέχεια δίδεται ο λόγος στους τυχόν παριστάμενους τρίτους, οι οποίοι κατόπιν
αποχωρούν.

Άρθρο 7

Πρακτικά

1. Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων τηρούνται στενογραφημένα ή
μαγνητοφωνημένα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων της Αρχής. Στα πρακτικά
καταχωρίζονται τα θέματα που συζητήθηκαν, η άποψη που πλειοψήφησε και οι γνώμες
των μελών που τυχόν μειοψήφησαν. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από
τον υπάλληλο που άσκησε καθήκοντα γραμματέα. Εάν δεν κριθεί σκόπιμη η παρουσία
γραμματέα, τα πρακτικά υπογράφονται μόνον από τον Πρόεδρο.
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2. Τα πρακτικά και οι εισηγήσεις καταχωρούνται σε βιβλίο. Με απόφαση της Αρχής μπορεί
να χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά τμήματα των πρακτικών ή των εισηγήσεων εφόσον,
κατά την αιτιολογημένη κρίση της, θίγονται επιχειρηματικά συμφέροντα ή παραβλάπτεται
ο υγιής ανταγωνισμός ή συντρέχουν λόγοι που προβλέπονται στο ν. 2690/1999.

Άρθρο 8

Λόγοι αποκλεισμού Μέλους

1. Τα μέλη της Αρχής αποκλείονται από την άσκηση των καθηκόντων τους σε υπόθεση α)
από την έκβαση της οποίας έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον ή β) στην οποία έχουν
αναμιχθεί αυτοπροσώπως ή δια παρένθετου προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο, όπως με
την ιδιότητα του πληρεξουσίου, αντιπροσώπου, εκπροσώπου, συμβούλου, μάρτυρα,
πραγματογνώμονα ή νομικού παραστάτη.

2. Τα μέλη αποκλείονται επίσης από την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον ένα από τα
μέρη ή άλλο συνδεόμενο με την υπόθεση πρόσωπο α) έχει την ιδιότητα του συζύγου ή
συγγενούς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ` ευθείαν μεν γραμμή απεριορίστως, εκ
πλαγίου δε μέχρι και τετάρτου βαθμού, ή β) είναι πρόσωπο με το οποίο έχουν ιδιαίτερο
δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα.

3. Για τον αποκλεισμό μέλους, τηρείται η διαδικασία του επομένου άρθρου.

Άρθρο 9
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Διατάξεις για τις δηλώσεις αποχής και τις αιτήσεις εξαίρεσης

1. Τα μέλη της Αρχής οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά
συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση
προσωπικού συμφέροντος τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι
ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ` ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου
δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο
δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους.

2. Μέλος το οποίο κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπο του λόγος που επιβάλλει την αποχή
του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην Αρχή ή στον Πρόεδρο ή τον εκάστοτε
προεδρεύοντα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή
αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν.

3. Αίτηση εξαίρεσης μέλους της Αρχής μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας. Η αίτηση υποβάλλεται στην Αρχή ή στον Πρόεδρο ή τον εκάστοτε
προεδρεύοντα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή τα οριζόμενα στην
τελευταία περίοδο της προηγούμενης παραγράφου.

4. Η εξαίρεση μπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως από την Αρχή.

5. Τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που
δηλώνεται αποχή, ή ζητείται η εξαίρεση, τόσων μελών ώστε τα απομένοντα να μη
σχηματίζουν απαρτία.

Άρθρο 10

Προδικασία
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1. Ο Πρόεδρος της Αρχής για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία απόφασης,
γνωμοδότησης ή άλλης ενέργειας της Αρχής, ορίζει εισηγητή ένα ή περισσότερα από τα
τακτικά μέλη της, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ή άλλο από τα μέλη της ή τον
Γενικό Διευθυντή ή μέλος του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, τάσσοντας και τη
σχετική προθεσμία υποβολής της εισήγησης. Ο εισηγητής έχει την ευθύνη κατάρτισης του
σχετικού φακέλου της υπόθεσης. Για την εκτέλεση της αποστολής του, επικουρείται από τις
αρμόδιες Διευθύνσεις. Η προθεσμία που χορηγείται στον εισηγητή μπορεί να παρατείνεται
με απόφαση του Προέδρου της Αρχής.

2. Σε δυσχερείς ή γενικότερου ενδιαφέροντος περιπτώσεις και ιδίως όταν πρόκειται για
έκδοση κανονιστικών αποφάσεων της Αρχής, ο Πρόεδρος μπορεί να συγκροτήσει ομάδα
εργασίας, στην οποία μετέχουν ένα η περισσότερα μέλη της Αρχής ή και του ειδικού
επιστημονικού προσωπικού ή και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, για την υποβολή
εισήγησης.

Άρθρο 11

Διαδικασία ακρόασης

1. Όταν κρίνεται αναγκαίο, η Αρχή δύναται: α) να καλεί τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
δημοσίων φορέων και αναθετουσών αρχών σε ακρόαση για την παροχή διευκρινίσεων επί
ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, β) να καλεί ιδιωτικούς οικονομικούς
φορείς σε ακρόαση για την παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της Αρχής και σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων της Αρχής στο
πλαίσιο ελέγχου συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, στην οποία άμεσα ή έμμεσα έχουν
μετάσχει οι εν λόγω οικονομικοί φορείς.

2. Η κατά τα ανωτέρω προθεσμία κλήτευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5)
εργάσιμων ημερών, εκτός αν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, οπότε και η προθεσμία
μπορεί να συντμηθεί σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
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3. Η Αρχή μπορεί, κατά περίπτωση, να καλεί τα παραπάνω πρόσωπα ή τον εκπρόσωπο τους
να υποβάλλουν μέσα σε τακτή προθεσμία και γραπτό υπόμνημα.

4. Η κλήση για ακρόαση διατάσσεται με επιμέλεια του Γενικού Διευθυντή ή
εξουσιοδοτημένου από τον Πρόεδρο της Αρχής υπαλλήλου και ενεργείται από αρμόδιο
υπάλληλο της Αρχής ή άλλο δημόσιο όργανο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 5. Υπόμνημα δύνανται να υποβάλλουν και
μετά την ακρόαση, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, δημόσιοι φορείς,
αναθέτουσες αρχές, οικονομικοί φορείς και άλλα πρόσωπα τα οποία κλήθηκαν και
συμμετείχαν στην ακρόαση.

Άρθρο 12

Λήψη αποφάσεων

1. Η διάσκεψη για τη λήψη αποφάσεων γίνεται είτε αμέσως μετά τη συζήτηση, είτε σε
χρόνο που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Οι αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.

3. Τα αναπληρωματικά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, εφόσον παρίστανται τα
αντίστοιχα τακτικά.

4. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός από περιπτώσεις αποφάσεων που αφορούν
κωλύματα ή ασυμβίβαστα μελών της Αρχής, οπότε είναι μυστική. Εάν διατυπώνονται
περισσότερες από δύο γνώμες και δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση, η ασθενέστερη
μειοψηφία οφείλει να προσχωρήσει σε μια από τις δύο επικρατέστερες γνώμες.
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5. Αν πρόκειται για συνεδρίαση της Αρχής προς διατύπωση απλής γνώμης, στο οικείο
πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επί μέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και
τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Άρθρο 13

Αποφάσεις - Γνωμοδοτήσεις

1. Οι αποφάσεις της Αρχής είναι ειδικά αιτιολογημένες.

Τυχόν γνώμη της μειοψηφίας αναφέρεται στην απόφαση με μνεία των μελών που
μειοψήφησαν.

2. Οι αποφάσεις της Αρχής υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του,
από τον συντάκτη της απόφασης και από τον υπάλληλο που άσκησε καθήκοντα γραμματέα.
Στη συνέχεια καταχωρούνται στο Βιβλίο Αποφάσεων της Αρχής κατά αύξοντα αριθμό, ο
οποίος αποτελεί και τον αριθμό της απόφασης.

3. Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται στα εκάστοτε ενδιαφερόμενα μέρη και τις
εκάστοτε αναθέτουσες αρχές.

4. Στην περίπτωση κοινοποίησης αποφάσεων και δημοσίευσης αυτών, η Αρχή, με πράξη
του Προέδρου της, κατόπιν προτάσεως του ορισθέντος εισηγητή ή, σε περίπτωση μη
ορισμού εισηγητή, κατόπιν προτάσεως της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων,
παραλείπει από το προς κοινοποίηση ή και δημοσίευση κείμενο τα στοιχεία εκείνα που
κρίνεται ότι αποτελούν είτε απόρρητο που αφορά την εθνική ασφάλεια και δημόσια τάξη
είτε επιχειρηματικό ή εμπορικό απόρρητο για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
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5. Η Αρχή τηρεί ειδικό Βιβλίο Γνωμοδοτήσεων, όπου καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό
οι γνωμοδοτήσεις της. Οι γνωμοδοτήσεις της Αρχής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, υπό
την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της ανωτέρω παραγράφου.

Άρθρο 14

Υποχρέωση συνδρομής των δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών

Τα αρμόδια δημόσια όργανα και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συνεργάζονται με την
Αρχή, να παρέχουν σε αυτήν κάθε αναγκαία σχετική πληροφορία και να τηρούν τις
υποδείξεις της, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Ειδικότερα, όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο, η Αρχή διά του Προέδρου της, δια του Γενικού Διευθυντή της ή διά
εξουσιοδοτημένου από τον Πρόεδρο της προσώπου μπορεί με επιστολή της να ζητεί κατά
προτεραιότητα την παροχή πληροφοριών και τη χορήγηση εγγράφων που σχετίζονται με
την άσκηση των καθηκόντων της Αρχής, τάσσοντας σχετική προθεσμία.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 123 (ΦΕΚ Α 216 5.11.2012)

Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

*** Διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ Α 254/24.12.2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4013/2011 (Α' 204) και ιδίως της παραγράφου 4 του άρθρου 4 αυτού, όπως ο
νόμος αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4051/2012 (Α' 40) και το άρθρο
238 του ν. 4072/2012 (Α' 86) και ισχύει.
β. Του π.δ/τος 50/2001 (Α' 39), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003 (Α' 315) και
το π.δ. 44/2005 (Α' 63).
γ. Της παραγράφου 2 άρθρου 1 του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α' 175).
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α' 98).
ε. Της Υ48/9.7.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β' 2105/2012).
2. Την από 2.8.2012 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του
προϋπολογισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ετήσια δαπάνη
ύψους 59.000 ευρώ περίπου από την καταβολή επιδομάτων ευθύνης στους προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων αυτής. Πέραν της δαπάνης αυτής ενδέχεται να προκληθεί και
πρόσθετη δαπάνη από τη μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού για την κάλυψη των
εβδομήντα (70) νέων θέσεων.
4. Την 178/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1
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Διοικητική Διάρθρωση Της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Οι οργανικές μονάδες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων [στο εξής η
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή η Αρχή] ορίζονται ως ακολούθως:

1. Υπηρεσίες Προέδρου

2. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 2
Υπηρεσίες Πρόεδρου

Οι υπηρεσίες Προέδρου απαρτίζονται από τρία (3) Γραφεία που υπάγονται απ` ευθείας
στον Πρόεδρο της Αρχής και είναι τα εξής:

α. Γραφείο Προέδρου

β. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και

γ. Γραφείο Νομικού Συμβούλου, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του οποίου
προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4013/2011.
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Άρθρο 3
Γραφείο Πρόεδρου

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού περιλαμβάνονται:

α) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο της Αρχής.

β) Ο σχεδιασμός, η εισήγηση και η υλοποίηση των προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και της επικοινωνίας της με άλλους φορείς.

γ) Η παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων, τα οποία
αφορούν αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Αρχής, η δημιουργία αρχείου
δημοσιευμάτων, καθώς και η σχετική ενημέρωση, των υπηρεσιακών μονάδων για θέματα
που ανήκουν στις αρμοδιότητες τους.

δ) Η ενημέρωση του κοινού για το έργο και την αποστολή της Αρχής.

ε) Η μέριμνα για την επικοινωνία και τις σχέσεις της Αρχής με τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, η πληροφόρηση τους για τις αρμοδιότητες και το έργο της, η οργάνωση
συνεντεύξεων τύπου, καθώς και η κατάρτιση και διανομή των δελτίων τύπου και των
ενημερωτικών φυλλαδίων.

στ) Η μέριμνα για τη δέουσα δημοσίευση ή με οποιοδήποτε τρόπο εκτέλεση των
αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων, συστάσεων, οδηγιών, αξιολογήσεων, πορισμάτων και των
άλλων εκθέσεων και δράσεων της Αρχής.

ζ) Η επιμέλεια έκδοσης των εκθέσεων και κάθε άλλου πληροφοριακού εντύπου της Αρχής.

η) Η επιμέλεια διοργάνωσης των εκδηλώσεων της Αρχής.
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θ) Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και προτάσεων για την
βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που υποβάλλει η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στον
Πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ιγ` του ν. 4013/2011.

ι) Κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα που προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό
Λειτουργίας της Αρχής.

Άρθρο 4
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού ανήκουν ιδίως:

α) Η προεργασία και ο σχεδιασμός για τη συμμετοχή του Προέδρου, των μελών ή του
προσωπικού της Αρχής, κατόπιν εντολής του Προέδρου, στα αρμόδια ενωσιακά θεσμικά
όργανα, ως εκπρόσωποι της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία καθίσταται πρωτεύουσα εθνική αρχή
επικοινωνίας, σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων που
αφορούν την εθνική στρατηγική, το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες προκήρυξης,
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

β) Η προεργασία και ο σχεδιασμός για τη συμμετοχή του Προέδρου των μελών ή του
προσωπικού της Αρχής, κατόπιν εντολής του Προέδρου, στην εκπροσώπηση της χώρας σε
διεθνείς οργανισμούς και συναντήσεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

γ) Η επιμέλεια και εν γένει υποστήριξη σε κάθε επαφή με κρατικό ή διεθνή οργανισμό στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 5
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Γραφείο Νομικού Συμβούλου

Στις αρμοδιότητες του Νομικού Συμβούλου περιλαμβάνονται:

α) Η δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής

β) Η νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της Αρχής με νομικές συμβουλές
και γνωμοδοτήσεις.

γ) Ο νομικός έλεγχος των σχεδίων των συμβάσεων που συνάπτει η Αρχή.

δ) Η υποβολή εισηγήσεων στην Αρχή για την προσφυγή στις υπηρεσίες εξωτερικού
δικηγόρου.

ε) «Τον Νομικό Σύμβουλο υποστηρίζει ο βοηθός νομικός σύμβουλος».
**** Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 5 προστέθηκε ως άνω, με την περίπτωση α της παρ. 7,
του άρθρου 21 του Ν.4441/2016 (Α΄227).

Άρθρο 6
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Γ.Δ.Δ.Σ.), απαρτίζεται από τέσσερις (4)
Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

β. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
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γ. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων

δ. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

ε. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 7
Γενικός Διευθυντής

Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται στη
Γ.Δ.Δ.Σ. και συντονίζει και κατευθύνει το έργο αυτών.

Στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή περιλαμβάνονται:

α) Η μέριμνα για την τήρηση του προγραμματισμού, καθώς και για την υλοποίηση των
στόχων και των κατευθύνσεων που τίθενται στη Γ.Δ.Δ.Σ. από τον Πρόεδρο και την Αρχή.
Προς τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Διευθυντής παρακολουθεί τις εργασίες των Διευθύνσεων
και των Τμημάτων, συντονίζει και ελέγχει την δραστηριότητα τους.

β) Η κατανομή των εργασιών και των υποθέσεων μεταξύ των Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Γ.Δ.Δ.Σ., η περαιτέρω παρακολούθηση και έλεγχος της περαίωσης των εργασιών και
υποθέσεων από τους χειριστές τους, καθώς και της σύνταξης των σχετικών εισηγήσεων
εντός των προβλεπόμενων ή οριζόμενων προθεσμιών και τέλος η απόφαση για την τηρητέα
πορεία επί των υποθέσεων όταν εκδηλώνεται διάσταση απόψεων μεταξύ των
συναρμοδίων υπηρεσιών.
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γ) Η μέριμνα για την εμπρόθεσμη και ορθή εισαγωγή των υποθέσεων, των εισηγήσεων επί
των σχεδίων γνωμοδοτήσεων, επί μέρους διατάξεων, αποφάσεων, συστάσεων,
αξιολογήσεων, πορισμάτων της Αρχής και κάθε άλλης δράσης αυτής.

δ) Η εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Αρχής για την τοποθέτηση του προσωπικού στις
οργανωτικές μονάδες της Γ.Δ.Δ.Σ. και τη μετακίνηση του μεταξύ των μονάδων αυτών.

ε) Ο έλεγχος για την εφαρμογή και την τήρηση από το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης
των νόμων, των κανονισμών και των αποφάσεων που το αφορούν.

στ) Η μέριμνα για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και προτάσεων για την
βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και την συμμόρφωση των αρμόδιων
φορέων με τις προτάσεις και τις οδηγίες αυτές που υποβάλλει η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στον Πρόεδρο
της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ιγ` του ν. 4013/2011, του προϋπολογισμού
της Αρχής, καθώς και των άλλων εκθέσεων και εγγράφων που υποβάλλονται σε κάθε
εθνικό και διεθνές όργανο ή Οργανισμό.

η) Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας από
υπαλλήλους που ανήκουν σε διαφορετικές Διευθύνσεις, Τμήματα ή Γραφεία, για την
αντιμετώπιση και επεξεργασία συγκεκριμένου ζητήματος ή την εκτέλεση διοικητικού έργου
ή εργασίας που ανήκει στην αρμοδιότητα οποιασδήποτε υπηρεσιακής μονάδας της Γενικής
Διεύθυνσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο συντονιστής της ομάδας εργασίας.

Άρθρο 8
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

1. Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την προετοιμασία κάθε είδους
γνωμοδοτήσεως επί διατάξεων σχεδίων νόμων ή κανονιστικών πράξεων που αφορά τον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, την προεργασία της συμμετοχής της Αρχής στις οικείες
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, καθώς επίσης και την προετοιμασία για εισηγήσεις της
Αρχής επί ρυθμίσεων ή παρατηρήσεων στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
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2. Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Γνωμοδοτήσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου ανατίθενται κυρίως:

αα) Η εισήγηση για τη διατύπωση γνώμης επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν
στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή.

ββ) Η προετοιμασία των συσκέψεων με εκπροσώπους όλων των συναρμόδιων Υπουργείων
ή και με τρίτους, ειδικούς σε θέματα δημοσίων συμβάσεων για την σύγκλιση διισταμένων
απόψεων σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού με την γνώμη της Αρχής.

γγ) Η εισήγηση για τη διατύπωση γνώμης επί των προεδρικών διαταγμάτων, κατά το μέρος
που ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων.

«δδ) Η προετοιμασία έκθεσης του εισηγητή, η οποία διαλαμβάνει το ιστορικό, τα στοιχεία
που βεβαιώνονται από τα έγγραφα και τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, η οποία
υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας για την παροχή ή μη της απαιτούμενης για την
έκδοση των λοιπών κανονιστικών πράξεων και των κανονισμών άλλων δημόσιων οργάνων
και αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων σύμφωνης γνώμης της Αρχής, κατά το
μέρος που οι πράξεις αυτές ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων.

εε) Η προετοιμασία έκθεσης του εισηγητή, η οποία διαλαμβάνει το ιστορικό, τα στοιχεία
που βεβαιώνονται από τα έγγραφα και τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, η οποία
υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας για την παροχή ή μη της απαιτούμενης
σύμφωνης γνώμης της Αρχής προκειμένου να εκδοθεί απόφαση αναθέτουσας αρχής ή
αναθέτοντος φορέα που αφορά σε προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την
ανάθεση δημόσιας σύμβασης».
**** Οι περιπτώσεις δδ΄ και εε΄ της παρ. 2 υποπαρ. α) αντικαταστάθηκαν ως άνω, με την
περίπτωση β της παρ. 7, του άρθρου 21 του Ν.4441/2016 (Α΄227).

στ) Η έρευνα, τεκμηρίωση και προεργασία για την παροχή οποιασδήποτε άλλης γνώμης
της Αρχής.
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β) Τμήμα Μελετών, στην αρμοδιότητα του οποίου ανατίθενται κυρίως:

αα) Η τεκμηρίωση και η εν γένει προετοιμασία των εισηγήσεων της Αρχής προς τα αρμόδια
εθνικά όργανα με σκοπό την θεσμοθέτηση ρυθμίσεων για την προσήκουσα εναρμόνιση της
εθνικής έννομης τάξης προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, την απλούστευση, κωδικοποίηση και
ενοποίηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του εθνικού δικαίου,
καθώς και τον εξορθολογισμό των διοικητικών πρακτικών και διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.

ββ) Η προεργασία της σύνταξης και έκδοσης κανονισμών για ειδικότερα τεχνικά ή
λεπτομερειακά θέματα σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως
στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, κατόπιν μελέτης και
συνεκτίμησης της εθνικής νομολογίας και της νομολογίας των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

γγ) Η σύνταξη σχεδίων των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων προς τους αρμόδιους
δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές με αντικείμενο κυρίως την ενοποίηση των
διαδικασιών ελέγχου στο στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
καθώς επίσης και η εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς της έκδοσης σχετικών
εγκυκλίων.

δδ) Η σύνταξη σχεδίων των πρότυπων τευχών δημοπράτησης και σχεδίων συμβάσεων
μετά από διαβούλευση με τους κατά περίπτωση αρμόδιους δημόσιους φορείς.

εε) Η έρευνα για την διαμόρφωση κανόνων τυποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών σε
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και ο έλεγχος για την εναρμόνιση αυτών με τις
γενικές αρχές του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

στστ) Η συγκέντρωση υλικού και η σχετική τεκμηρίωση για την υποβολή γραπτών ή
προφορικών παρατηρήσεων από την Αρχή σχετικά με θέματα δημοσίων συμβάσεων, ιδίως
για την ερμηνεία του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

ζζ) Η εκπόνηση μελετών σε κλάδους του δικαίου δημοσίων συμβάσεων, με στόχο τον
εντοπισμό των αποτελεσματικότερων επιλογών για την εναρμόνιση, απλούστευση και
εξορθολογισμό των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.
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ηη) Η επίβλεψη και έλεγχος των μελετών που εκπονούνται από τρίτους.

θθ) Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης με εκδόσεις, ελληνικές και
ξενόγλωσσες, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, σχετικές με την εφαρμογή της νομοθεσίας
των δημοσίων συμβάσεων και με οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, που
υποβοηθά το έργο της Αρχής.

Άρθρο 9
Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου

1. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου είναι αρμόδια για την εποπτεία, την παροχή
συμβουλών, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και τον εν γένει συντονισμό των δράσεων των
φορέων της κεντρικής διοίκησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

2. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Συντονισμού, στην αρμοδιότητα του οποίου ανατίθενται κυρίως:

αα) Η παρακολούθηση των φορέων της κεντρικής διοίκησης στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων στο πλαίσιο της εποπτείας και του συντονισμού της δράσης τους.

ββ) Η προετοιμασία της συμμετοχής της Αρχής σε συλλογικά κυβερνητικά όργανα με
αρμοδιότητα επί των δημοσίων συμβάσεων.

γγ) Η προετοιμασία συσκέψεων συντονισμού με εκπροσώπους των φορέων της κεντρικής
διοίκησης και η συγκρότηση ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των
συναρμόδιων φορέων με σκοπό την ενοποίηση και ομοιόμορφη ανάπτυξη και εφαρμογή
του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.
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δδ) Η παρακολούθηση του ετήσιου προγραμματισμού των αναγκών της κεντρικής και
αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης
σχετικά με την εκτέλεση έργων, μίσθωση υπηρεσιών και προμήθεια αγαθών βάσει των
σχετικών πινάκων που διαβιβάζονται στην Αρχή.

εε) Η προεργασία για την παροχή οδηγιών σε αναθέτουσες αρχές είτε με πρωτοβουλία της
Αρχής ή κατόπιν αιτήματος αυτών, ιδίως κατά το στάδιο εκδίκασης ή εξέτασης
προδικαστικών προσφυγών.

στ) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις, της ετήσιας έκθεσης
πεπραγμένων και προτάσεων για την βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και την συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων με τις
προτάσεις και τις οδηγίες αυτές που υποβάλλει η Αρχή στον Πρόεδρο της Βουλής,
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ιγ` του ν. 4013/2011.

β) Τμήμα Ελέγχου, στην αρμοδιότητα του οποίου ανατίθενται κυρίως:

αα) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των
δράσεων των δημοσίων φορέων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των συναρμόδιων Υπουργείων, των αρμόδιων διοικητικών οργάνων
άσκησης ελέγχου και εποπτείας, καθώς και των αναθετουσών αρχών, στο πλαίσιο του
ισχύοντος εθνικού και ενωσιακου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

ββ) Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε ευρισκόμενες σε εξέλιξη διαδικασίες
προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και
τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την διαπίστωση παραβίασης ή
μη του εθνικού ή του ενωσιακού-δικαίου.

γγ) Η προετοιμασία-για την έκδοση πορίσματος της Αρχής σχετικά με την έρευνα επί των
υπό στοιχείο (ββ) ελεγχόμενων διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων και η κοινοποίηση τους στην οικεία αναθέτουσα αρχή.
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δδ) Η προεργασία και η εισήγηση για την έκδοση απόφασης της Αρχής σχετικά με την
διακοπή της προόδου των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης σε
περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης του εθνικού ή του ευρωπαϊκού δικαίου ή η εισήγηση
για την παροχή έγγραφης συναίνεσης για την συνέχιση αυτών.

εε) Η μέριμνα για την διαβίβαση των ανωτέρω πορισμάτων στα αρμόδια δικαστήρια,
κατόπιν αιτήματος τους.

στ) Η εισήγηση για την αξιολόγηση, στο πλαίσιο της εποπτείας της Αρχής, των αρμόδιων
ελεγκτικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ως προς την άσκηση των
καθηκόντων τους σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό-νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής.

Άρθρο 10
Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων

1. Η Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων είναι αρμόδια για την τήρηση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων
και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και για
οποιαδήποτε περαιτέρω ηλεκτρονική υποστήριξη και στατιστική επεξεργασία.

2. Η Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου
ανατίθενται κυρίως:
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αα) Η συλλογή και δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και τη συναφή νομολογία των ευρωπαϊκών και εθνικών
δικαστηρίων.

ββ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Δεδομένων στοιχείων από τις
αναθέτουσες αρχές και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν. 4013/2011.

γγ) Η μέριμνα για την τήρηση στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων όσων
άλλων ειδικότερων στοιχείων προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής και
τις διατάξεις του ν. 4013/2011, όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Τμήμα ηλεκτρονικής υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανατίθενται:

αα) Η συγκρότηση, ανάπτυξη, τήρηση, τροφοδότηση και εν γένει επιμέλεια, σε
συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή, της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Αρχής.

ββ) Η επιμέλεια για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής των Πράξεων της, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο νόμο και τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις της.

γγ) Η υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες για θέματα
πληροφορικών συστημάτων, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας τους και η εισήγηση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και
προσαρμογές.

δδ) Η εισήγηση για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που αφορούν στη χρήση, την
επέκταση, την αναβάθμιση και τη βελτίωση των Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων της Αρχής και η παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών.

εε) Η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και του
τηλεφωνικού κέντρου της Αρχής σε σχέση με τον εξοπλισμό, το λειτουργικό σύστημα, τα
συστήματα διαχείρισης των Βάσεων Δεδομένων και τα δίκτυα.
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στστ) Η ανάπτυξη λογισμικών εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιακών
μονάδων της Αρχής, η μέριμνα για το λογικό σχεδιασμό των εφαρμογών λογισμικού και των
Βάσεων Δεδομένων, καθώς και τις αναγκαίες επεκτάσεις και βελτιώσεις των
πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής.

ζζ) Η βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών.

ηη) Η παροχή εκπαίδευσης και εν γένει υποστήριξης προς τους χρήστες των
πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής και η προετοιμασία εισηγήσεων για τον τρόπο
εκπαίδευσης τους σε θέματα χειρισμού και αξιοποίησης των συστημάτων αυτών.
*** Το κείμενο του άρθρου 10 παρατίθεται όπως διορθώθηκε με την διόρθωση σφάλματος
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 254/24.12.2012.

Άρθρο 11
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
1. Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης επικουρεί στον σχεδιασμό και
την εφαρμογή των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που
απαιτούνται για την λειτουργία της Αρχής, καθώς και στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης
πεπραγμένων και προτάσεων που υποβάλλει η Αρχή στον Πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα
με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ιγ` του ν. 4013/2011.
Η Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού
β. Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης,
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
κατανέμονται, μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:
α) Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού στην αρμοδιότητα του
οποίου ανήκουν ιδίως:
αα) Η οργάνωση και η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου πρωτοτύπων και
εξερχόμενων εγγράφων, η διεκπεραίωση αλληλογραφίας, καθώς και η αρχειοθέτηση, η
ταξινόμηση και η φύλαξη του γενικού αρχείου της Γ.Δ.Δ.Σ.
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ββ) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η
λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, της τηλεομοιοτυπίας και των λοιπών μέσων
επικοινωνίας των υπηρεσιών των μονάδων της Γ.Δ.Δ.Σ.
γγ) Η μέριμνα για την κοινοποίηση και επίδοση κάθε εγγράφου, στα οποία
περιλαμβάνονται οι κλήσεις, αποφάσεις, συστάσεις, αξιολογήσεις, πορίσματα και
γνωμοδοτήσεις της Αρχής.
δδ) Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, των φωτοαντιγράφων, των εγγράφων και των
δικαιολογητικών, καθώς και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
εε) Η μέριμνα για την καθαριότητα, τη φύλαξη (ασφάλεια), τη συντήρηση και την
επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και του λοιπού εξοπλισμού, εκτός από τα
πληροφοριακά συστήματα.
στστ) Η μέριμνα για την λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου.
ζζ) Η μέριμνα για την κίνηση και τη συντήρηση των οχημάτων της υπηρεσίας.
ηη) Η μέριμνα για την εξυπηρέτηση του κοινού, και την επικοινωνία του με την, κατά
περίπτωση,
αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.Δ.Σ.
θθ) Η εισήγηση για το πρόγραμμα αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής σε
συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες, καθώς και η διενέργεια των
απαραίτητων διαδικασιών για τη στελέχωση αυτής και γενικά ο χειρισμός θεμάτων που
αφορούν προσλήψεις, αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού.
ιι) Ο χειρισμός των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γ.Δ.Δ.Σ. και
η σύνταξη εισηγήσεων προς το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο των υπαλλήλων της.
ιαια) Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών, σχετικών με τη διοίκηση του διοικητικού
προσωπικού.
ιβιβ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τη χορήγηση των κάθε φύσης αδειών του
προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των, κατά περίπτωση,
αρμόδιων οργάνων και η έκδοση των σχετικών πράξεων.
ιγιγ) Η συγκέντρωση, η συμπλήρωση και η διαβίβαση των δικαιολογητικών
συνταξιοδότησης και η παρακολούθηση των θεμάτων σύνταξης και ασφάλισης του
προσωπικού της Γ.Δ.Δ.Σ.
ιδιδ) Η τήρηση του Μητρώου του Προσωπικού, με τη συγκέντρωση και καταγραφή των
μεταβολών του και η ενημέρωση του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης με τις
απαραίτητες πληροφορίες, για τον προσδιορισμό των τακτικών και έκτακτων αποδοχών του
προσωπικού της Γ.Δ.Δ.Σ.
ιειε) Η μέριμνα για την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του
προσωπικού της Γ.Δ.Δ.Σ., περιλαμβανομένης και της προετοιμασίας της διοργάνωσης στην
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Ελλάδα συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων, με στόχο την επιμόρφωση του. Η
διατύπωση παρατηρήσεων σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών και η
εισήγηση για τις αναγκαίες αναθεωρήσεις και προσαρμογές.
ιστιστ) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη μετακίνηση υπαλλήλων
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας και η έκδοση των σχετικών
αποφάσεων.
ιζιζ) Κάθε άλλο θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του Προσωπικού της Γ.Δ.Δ.Σ.
β) Στο Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν ιδίως:
αα) Η οργάνωση, η λειτουργία και η παρακολούθηση του Λογιστηρίου και η τήρηση των
προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων.
ββ) Η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων, συμψηφιστικών δελτίων και εντολών προς τα
Τραπεζικά ιδρύματα.
γγ) Η μέριμνα για τη σύνταξη, την έγκριση, την εκτέλεση και την παρακολούθηση του
Προϋπολογισμού της Αρχής.
δδ) Η σύνταξη των απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού και η
υποβολή τους για έγκριση και δημοσίευση τους.
εε) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της είσπραξης από τις επιχειρήσεις του ειδικού
τέλους υπέρ της Αρχής.
στστ) Η τήρηση του αρχείου προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών της Αρχής.
ζζ) Η μέριμνα για την απογραφή και την διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας
της Αρχής, καθώς και για τη συγκέντρωση και διασφάλιση των τίτλων κτήσης της ακίνητης
περιουσίας και για την τήρηση Μητρώου παγίων στοιχείων.
ηη) Η μέριμνα για την εκκαθάριση των αποδοχών, των λοιπών αποζημιώσεων και των
εξόδων μετακίνησης του Προέδρου, του Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων, των Μελών και του Νομικού Συμβούλου της Αρχής, καθώς και για την
καταβολή των αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών της. Η τήρηση των μισθολογικών
Μητρώων και η χορήγηση ατομικών δελτίων μισθοδοσίας και πάσης φύσεως βεβαιώσεων
μισθολογικού περιεχομένου.
θθ) Η μέριμνα για την τήρηση των υποχρεώσεων της Αρχής προς τα ασφαλιστικά ταμεία
και την Επιθεώρηση Εργασίας.
ιι) Η οργάνωση, η λειτουργία και η παρακολούθηση του Ταμείου και η εισήγηση για τη
διαχείριση των διαθεσίμων της Αρχής.
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ιαια) Η κατάρτιση, η παρακολούθηση και η εκτέλεση του προγράμματος και των
συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών της Αρχής
και η υποστήριξη της διενέργειας των σχετικών διαδικασιών.
ιβιβ) Η παραλαβή των υλικών που προμηθεύεται η Αρχή και η διακίνηση αυτών προς τους
αποδέκτες τους.
ιγιγ) Η μέριμνα για τη λειτουργία αποθήκης αναλώσιμων και μη υλικών και η μέριμνα για
τη συγκέντρωση του παλαιού και άχρηστου υλικού και για την επισκευή του, εκποίηση του
ή καταστροφή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
ιδιδ) Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικονομική διαχείριση της Αρχής.
*** Το κείμενο του άρθρου 11 παρατίθεται όπως διορθώθηκε με την διόρθωση σφάλματος
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 254/24.12.2012.
Άρθρο 12
Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
1. Το Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) συνεργάζεται με τις καθ` ύλην αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες της Αρχής από τις οποίες
λαμβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και στις οποίες
διαβιβάζει τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργεί κατόπιν εντολής του Γενικού
Διευθυντή και τα στοιχεία και πληροφορίες που εν γένει συλλέγει.

β) Διενεργεί έκτακτους ελέγχους σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
τις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι κατόπιν
σχετικής εντολής του Γενικού Διευθυντή και ελέγχει τα θέματα σχετικά με ζητήματα
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν τις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης και
συντάσσει σχετικό εισηγητικό σημείωμα προς την αρμόδια Διεύθυνση της Αρχής.
γ) Οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Περιφερειακού Γραφείου ασκούνται παράλληλα με τις
αρμοδιότητες των κεντρικών υπηρεσιών της Αρχής.
2.
«Στο Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης κατανέμονται τέσσερις (4) από τις
υφιστάμενες ή συνιστώμενες με το παρόν θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού
ειδικοτήτων οικονομολόγου ή νομικού ή μηχανικού, ένας εκ των οποίων θα προΐσταται του
Περιφερειακού Γραφείου. Η θέση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου
Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος της Αρχής. Στο Περιφερειακό
Γραφείο Θεσσαλονίκης κατανέμεται και μία υφιστάμενη θέση μόνιμου προσωπικού
κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.»Η θέση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού
Γραφείου Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος της Αρχής. Στο
Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης κατανέμεται και μία υφιστάμενη θέση γραμματέα
του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων».
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*** Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 58 παρ.4
Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/29.5.2013.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ,
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Άρθρο 13
Σύσταση Νέων Θέσεων - Κατανομή Συνολικού Προσωπικού και Υπηρεσιακή Κατάσταση

1. Εκτός από τις θέσεις προσωπικού που έχουν ήδη συσταθεί με το άρθρο 9 του ν.
4013/2011, στην Αρχή συνιστώνται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου
αυτού, εβδομήντα (70) νέες θέσεις, είκοσι (20) διοικητικού προσωπικού και πενήντα (50)
ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η πλήρωση των νέων αυτών θέσεων γίνεται με
μετάταξη προσωπικού ή με τριετή απόσπαση, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο
φορά, από τους φορείς των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.
1256/1982.

2. Οι νέες θέσεις που συνιστώνται, μαζί με τις συσταθείσες από το ν. 4013/2011 θέσεις,
συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Γενικού Διευθυντή, αναβιβάζουν το σύνολο των
θέσεων του προσωπικού της Αρχής σε ενενήντα πέντε (95), κατανέμονται δε ως εξής:
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Α. Θέσεις μόνιμου προσωπικού:

α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις δεκατρείς (13), ως εξής:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: θέσεις δέκα τρεις (13), από τις οποίες επτά (7) έχουν
συσταθεί με το άρθρο 9 παρ. 3 ν. 4013/2011 και έξι (6) με το παρόν.

β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις εννέα (9), ως εξής:

Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής: θέσεις τέσσερεις (4) που συνιστώνται με το παρόν.

Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού: θέσεις πέντε (5) που συνιστώνται με το παρόν.

γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις τρεις (3), ως εξής:

Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: θέσεις τρεις (3) που συνιστώνται με το παρόν.

δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις δύο (2), ως εξής:

Κλάδος Επιμελητών: θέσεις δύο (2) που συνιστώνται με το παρόν.

Για τις συσταθείσες με το ν. 4013/2011 θέσεις μόνιμου προσωπικού, το προσωπικό αυτό
προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3,4 και 5 του
ν. 4013/2011.

Θέσεις μόνιμου προσωπικού που καλύπτονται με τριετή απόσπαση η οποία μπορεί να
ανανεώνεται μία μόνο φορά, από τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός
ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
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Β. Διοικητικοί Γραμματείς: θέσεις δύο (2), που έχουν συσταθεί με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.
4013/2011 και καλύπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

Γ. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α` 39), είναι εξήντα πέντε (65) και καλύπτονται
από τις παρακάτω ειδικότητες:

α. Νομικοί: θέσεις τριάντα (30) από τις οποίες οκτώ (8) συστάθηκαν με το ν. 4013/2011 και
είκοσι δύο (22) με το παρόν.

β. Διπλωματούχοι μηχανικοί: θέσεις έντεκα (11) από τις οποίες τρεις (3) συστάθηκαν με το
ν.4013/2011 και οκτώ (8) με το παρόν.

γ. Χημικοί: θέσεις δυο (2), από τις οποίες μία (1) συστάθηκε με το ν. 4013/2011 και μία (1)
με το παρόν.

δ. Επιστήμονες πληροφορικής: θέσεις έξη (6), από τις οποίες (2) συστάθηκαν με το ν.
4013/2011 και τέσσερεις (4) με το παρόν.

ε. Οικονομολόγοι: θέσεις δέκα (10), από τις οποίες η μία (1) συστάθηκε με το ν. 4013/2011
και εννέα (9) με το παρόν.

στ. Στατιστικολόγοι: θέσεις δύο (2) που συνιστώνται με το παρόν.

ζ. Βιολόγοι - βιοχημικοί: θέσεις δύο (2) που συνιστώνται με το παρόν.

η. Φαρμακοποιοί: θέσεις δύο (2) που συνιστώνται με το παρόν.

Οι ειδικότητες, με τις οποίες καλύπτονται οι ανωτέρω θέσεις, ορίζονται κάθε φορά με την
προκήρυξη πλήρωσης τους.
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3. Για τις συσταθείσες με το ν. 4013/2011 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1, 2 και 5 του ν. 4013/2011.

4. Πριν από την έκδοση απόφασης μετάταξης ή απόσπασης προσωπικού για την πλήρωση
των θέσεων του μόνιμου και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, διεξάγεται αξιολόγηση
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων ενός εκάστου, από οριζόμενη με απόφαση της
Αρχής τριμελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη της Αρχής προκειμένου να
αξιολογηθεί υποψήφιος για την πλήρωση θέσης του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
και από δύο (2) μέλη της Αρχής και τον Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο της αμέσως
υποκείμενης οργανικής μονάδας για την αξιολόγηση των προσόντων διοικητικού
προσωπικού.

Άρθρο 14
Προσόντα Διορισμού Γενικού Διευθυντή

Τα προσόντα διορισμού στη θέση του Γενικού Διευθυντή είναι τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011. «Επιπλέον απαιτείται άριστη γνώση της
αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, όπως αυτή αποδεικνύεται κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α`39), όπως ισχύει».

*** Το εντος "" δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.1 του
ΠΔ 39/2013 (ΦΕΚ Α 73 20.3.2013)
Άρθρο 15
Τρόπος Επιλογής και Διορισμού Γενικού Διευθυντή
1. Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται μετά από δημόσια ανακοίνωση σε δύο (2)
ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Με τη δημόσια ανακοίνωση, η Αρχή καλεί
τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν αίτηση για επιλογή, μέσα σε προθεσμία που
ειδικώς ορίζεται στη δημόσια ανακοίνωση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση. Στη δημόσια ανακοίνωση προσδιορίζονται η
ειδικότητα, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, καθώς και τα
δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν.
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2. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται για
πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση της Αρχής. Η θητεία
του Γενικού Διευθυντή μπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για λόγους που
ανάγονται σε αδυναμία ή σε πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων του, με πράξη του
Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής.
3. Υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Διευθυντή μπορεί να είναι και δημόσιοι υπάλληλοι ή
λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α` 247). Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται
από την Αρχή και διορίζεται με απόφαση του Προέδρου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Για την επιλογή εισηγείται στην Αρχή τριμελής
επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της και αποτελείται από τον Πρόεδρο της
Αρχής, ένα μέλος της και ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 16
Προσόντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων

1. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου
απαιτούνται:

«α) Τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής σε
οποιαδήποτε από τις ειδικότητες που περιγράφονται στην περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 13 και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.»
**** Η περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 16 αντικαταστάθηκε ως άνω, με την περίπτωση
γ της παρ. 7, του άρθρου 21 του Ν.4441/2016 (Α΄227).

β) Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο παρόμοιο με αυτό της Αρχής στον δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

"γ) «Πολύ καλή» γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, και"

*** Η περ.γ` αντικαταστάθηκε ως άνω με με το άρθρο 1 παρ.2 του ΠΔ 39/2013 (ΦΕΚ Α 73
20.3.2013)
**** Στην περ. γ΄ η λέξη «άριστη» αντικαταστάθηκε από τις λέξεις «πολύ καλή», με την
περίπτωση γ της παρ. 7, του άρθρου 21 του Ν.4441/2016 (Α΄227).
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δ) Ικανή γνώση στα θέματα δικαίου δημοσίων συμβάσεων, σε ενωσιακό και εθνικό
επίπεδο.

2. Για την πλήρωση της θέσης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Βάσεων Δεδομένων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων απαιτούνται:

«α) Τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, από
τους τίτλους σπουδών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.δ. 50/2001 (Α΄
39) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Στατιστικολόγου ή διπλωματούχου ΠΕ μηχανικού και
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα αντικείμενα αυτά»
**** Η περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 16 αντικαταστάθηκε ως άνω, με την περίπτωση
δ της παρ. 7, του άρθρου 21 του Ν.4441/2016 (Α΄227).

β) Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο παρόμοιο με αυτό της Αρχής στον δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

"γ)«Πολύ καλή» γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, και"

*** Η περ.γ` αντικαταστάθηκε ως άνω με με το άρθρο 1 παρ.2 του ΠΔ 39/2013 (ΦΕΚ Α 73
20.3.2013)
**** Στην περ. γ΄ η λέξη «άριστη» αντικαταστάθηκε από τις λέξεις «πολύ καλή», με την
περίπτωση δ της παρ. 7, του άρθρου 21 του Ν.4441/2016 (Α΄227).

3. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών απαιτούνται:

α) Τίτλος σπουδών Νομικής ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών.

β) Επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με αυτό της Αρχής, στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
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γ) Άριστη γνώση στα θέματα δικαίου δημοσίων συμβάσεων, σε ενωσιακό και εθνικό
επίπεδο.

" δ) Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας."

*** Η περ.δ` αντικαταστάθηκε ως άνω με με το άρθρο 1 παρ.2 του ΠΔ 39/2013 (ΦΕΚ Α 73
20.3.2013)

4. Για τη θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
απαιτούνται:

«α) Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής».
**** Η περίπτωση α της παρ. 4 του άρθρου 16 αντικαταστάθηκε ως άνω, με την περίπτωση
ε της παρ. 7, του άρθρου 21 του Ν.4441/2016 (Α΄227).

β) Επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια προς το αντικείμενο της Διεύθυνσης θέματα, στο
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

" γ) «Πολύ καλή» γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας."

*** Η περ.γ` αντικαταστάθηκε ως άνω με με το άρθρο 1 παρ.2 του ΠΔ 39/2013 (ΦΕΚ Α 73
20.3.2013)
**** Στην περ. γ΄ η λέξη «άριστη» αντικαταστάθηκε από τις λέξεις «πολύ καλή», με την
περίπτωση ε της παρ. 7, του άρθρου 21 του Ν.4441/2016 (Α΄227).

5. Τα προσόντα των Προϊσταμένων που απαιτούνται κατά τις προηγούμενες παραγράφους,
αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001.
Άρθρο 17
Τρόπος Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων
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1. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων,
επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη του Προέδρου της Αρχής, που λαμβάνει την
προσήκουσα δημοσιότητα, και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των
υποψηφίων, από την Αρχή, ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται με
απόφαση του Προέδρου της Αρχής και η οποία απαρτίζεται από δύο (2) μέλη της Αρχής και
τον Γενικό Διευθυντή.
«Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, η επιλογή γίνεται κατά
προτεραιότητα από το προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή κατά το χρόνο της επιλογής.»
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με το άρθρο 58 παρ. 5 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α
120/29.5.2013
2. Για την επιλογή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων συνεκτιμάται η επιστημονική
κατάρτιση, η προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε συναφές αντικείμενο, η γνώση
ξένων γλωσσών, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η επαγγελματική ευσυνειδησία, η
παραγωγικότητα, οι διοικητικές ικανότητες, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, η
ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία και η συμπεριφορά του υπαλλήλου.
3. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων επιλέγονται και τοποθετούνται στις θέσεις αυτές με
θητεία τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Αρχής.

4. Άρση της ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης μπορεί να γίνεται με
αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής και πριν τη λήξη της τριετίας, για λόγους που ανάγονται
στην άσκηση των καθηκόντων.
Άρθρο 18
Προσόντα και Τρόπος Επιλογής Προϊστάμενων Λοιπών Οργανικών Μονάδων
1. Για τις θέσεις Προϊσταμένων των Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και των Γραφείων, επιλέγονται κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών που
έχουν επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα,
τουλάχιστον δύο (2) ετών.
2. Για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων συνεκτιμάται η
επιστημονική κατάρτιση, η προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε συναφές
αντικείμενο, η γνώση ξένων γλωσσών, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η επαγγελματική
ευσυνειδησία, η παραγωγικότητα, οι διοικητικές ικανότητες, η ικανότητα ανάληψης
πρωτοβουλιών, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία και η συμπεριφορά του
υπαλλήλου.
3. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και Γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων επιλέγονται, μετά από δημόσια προκήρυξη του Προέδρου της Αρχής, που
λαμβάνει την προσήκουσα αρμοδιότητα, και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων των υποψηφίων, από την Αρχή ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής που
συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και

132

Γραφείων διορίζονται στις θέσεις αυτές με θητεία τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται
με απόφαση της Αρχής.
«Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, η επιλογή γίνεται κατά
προτεραιότητα από το προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή κατά το χρόνο της επιλογής.»

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε με το άρθρο 58 παρ. 5 Ν.4155/2013, ΦΕΚ Α
120/29.5.2013.
4. Άρση της ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος ή Γραφείου μπορεί να γίνεται
με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής και πριν τη λήξη της τριετίας, για λόγους που
ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων
Άρθρο 19
Προσόντα Διορισμού Λοιπού Προσωπικού Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
1. Τα προσόντα διορισμού στις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 του παρόντος είναι
τα οριζόμενα στο ΠΔ. 50/2001.
«2. Ως προς τις ξένες γλώσσες, ελάχιστο προσόν για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό,
ορίζεται η πολύ καλή γνώση, όπως αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 28
του Π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).»
***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με με το άρθρο 1 παρ.3 του ΠΔ 39/2013 (ΦΕΚ Α 73
20.3.2013)
**** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την περίπτωση στ της παρ. 7, του άρθρου 21 του
Ν.4441/2016 (Α΄227).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 20
Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων
1. Της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος
επιλέγεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15.
2. Των Διευθύνσεων Νομικών Υπηρεσιών και Συντονισμού και Ελέγχου προΐστανται
υπάλληλοι με την ιδιότητα του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Των Διευθύνσεων
Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.
3. Οι θέσεις των Προϊσταμένων των Γραφείων αντιστοιχούν σε θέσεις Προϊσταμένου
Τμήματος της Αρχής.
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Άρθρο 21
Προϊστάμενοι - Γενικές Διατάξεις
1. Καθήκοντα Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Αρχής μπορεί να ανατίθενται και
σε προσωπικό της Αρχής που υπηρετεί σ` αυτή με απόσπαση ή μετάταξη, εφ' όσον
κατέχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις αυτές προσόντα
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, αν οι θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων δεν
καλυφθούν από υποψηφίους με την οριζόμενη εμπειρία, είναι δυνατόν να καλυφθούν από
υποψηφίους με εμπειρία μικρότερου χρόνου.
Άρθρο 22
Κατανομή του Προσωπικού
Η κατανομή του προσωπικού στις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Δ.Δ.Σ. και κάθε
σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
Κατάταξη Προσωπικού
Όσοι υπηρετούν στην Αρχή κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Προέδρου
της Αρχής κατατάσσονται στους προβλεπόμενους από τον Οργανισμό αυτόν αντίστοιχους
κλάδους και ειδικότητες.

Άρθρο 24
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2012»


Με το άρθρο 57 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4569/2018 (Α΄
179), που έχει ως εξής:

«1. Η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτή
διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226), χορηγείται, από 1.9.2018, σε όλους τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου
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δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), που έχουν διοριστεί ή
μεταταχθεί μετά την 1.11.2011 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), του
Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), καθώς επίσης και ως διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν.).»
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Άρθρο 1
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό
απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση
και αποκάλυψή τους (EEL 157)
Μετά το άρθρο 22 του ν. 1733/1987 (Α΄ 171) προστίθενται άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ, 22Ε, 22ΣΤ, 22Ζ, 22Η,
22Θ, 22Ι και 22Κ ως εξής:
«Άρθρο 22Α
(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2016/943)
Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί
1. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α–22Κ του παρόντος εφαρµόζονται στις τεχνογνωσίες και στις επιχειρηµατικές πληροφορίες που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικά
απόρρητα) και οι οποίες παράγουν έννοµα αποτελέσµατα στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α–22Κ του παρόντος
δεν θίγουν:
α) την άσκηση του δικαιώµατος στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται
στο Σύνταγµα και στον Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένου του
σεβασµού της ελευθερίας και της πολυφωνίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
β) την εφαρµογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων
που επιβάλλουν στους κατόχους εµπορικού απορρήτου
να αποκαλύπτουν, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος,
πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων εµπορικών απορρήτων, στο κοινό ή σε διοικητικές ή δικαστικές αρχές
στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων των αρχών
αυτών,
γ) την εφαρµογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων
που επιβάλλουν ή επιτρέπουν στα όργανα και τους οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις εθνικές δηµόσιες αρχές να αποκαλύπτουν πληροφορίες που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, τις οποίες τα ανωτέρω όργανα, οργανισµοί ή αρχές κατέχουν σύµφωνα µε, και σε
συµµόρφωση µε, τις υποχρεώσεις και τα προνόµια που
προβλέπονται στο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο,

δ) την αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωµά τους να συνάπτουν συλλογικές συµβάσεις, σύµφωνα µε το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και την αντίστοιχη
πρακτική.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α–22Κ δεν αποτελούν
λόγο περιορισµού της κινητικότητας των εργαζοµένων.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την άσκηση της κινητικότητας, η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 22Α–22Κ
δεν δικαιολογεί:
α) τον περιορισµό της εκ µέρους των εργαζοµένων
χρήσης των πληροφοριών, που δεν συνιστούν εµπορικό
απόρρητο σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4,
β) τον περιορισµό της χρήσης εκ µέρους των εργαζοµένων της εµπειρίας και των δεξιοτήτων που έχουν νοµότυπα αποκτήσει στο σύνηθες πλαίσιο της εργασίας
τους,
γ) την επιβολή στους εργαζοµένους, µέσω των συµβάσεων εργασίας τους, πρόσθετων περιορισµών εκτός όσων προβλέπονται από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ορισµοί:
α) ως «εµπορικό απόρρητο» νοούνται οι πληροφορίες
οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
αα) είναι απόρρητες, µε την έννοια ότι, είτε ως σύνολο
είτε από την άποψη του ακριβούς περιεχοµένου και της
διάταξης των συνιστωσών τους, δεν είναι ευρέως γνωστές σε πρόσωπα που ανήκουν στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως µε αυτό το είδος πληροφοριών ούτε άµεσα προσβάσιµες στα πρόσωπα αυτά,
ββ) έχουν εµπορική αξία που απορρέει από τον απόρρητο χαρακτήρα τους,
γγ) το πρόσωπο, που έχει αποκτήσει νόµιµα τον έλεγχο επί των εν λόγω πληροφοριών, έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων, για την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα τους,
β) ως «κάτοχος εµπορικού απορρήτου» νοείται κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει νόµιµα ένα εµπορικό απόρρητο,
γ) ως «παραβάτης» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παράνοµα έχει αποκτήσει, χρησιµοποιήσει ή
αποκαλύψει εµπορικό απόρρητο,
δ) ως «παράνοµα εµπορεύµατα» νοούνται τα εµπορεύµατα των οποίων το σχέδιο, τα χαρακτηριστικά, η
λειτουργία, η διαδικασία παραγωγής ή η εµπορία αποκτούν σηµαντικό πλεονέκτηµα από την παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικών απορρήτων.
Άρθρο 22Β
(άρθρα 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2016/943)
Απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη
εµπορικών απορρήτων
1. Η απόκτηση εµπορικού απορρήτου θεωρείται νόµιµη, όταν το εµπορικό απόρρητο προέρχεται από οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:
α) ανεξάρτητη ανακάλυψη ή δηµιουργία,
β) παρατήρηση, µελέτη, αποσυναρµολόγηση ή δοκιµή
ενός προϊόντος ή αντικειµένου που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού ή που βρίσκεται νόµιµα στην κατοχή του
αποδέκτη των πληροφοριών, ο οποίος δεν υπέχει νόµιµη
υποχρέωση περιορισµού της απόκτησης του εµπορικού
απορρήτου,
γ) άσκηση του δικαιώµατος των εργαζοµένων ή των
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εκπροσώπων τους στην ενηµέρωση και τη διαβούλευση,
σύµφωνα µε το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και την αντίστοιχη πρακτική,
δ) οποιαδήποτε άλλη πρακτική, η οποία, υπό τις περιστάσεις αυτές, είναι σύµφωνη µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
2. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου θεωρείται νόµιµη αν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.
3. Η απόκτηση εµπορικού απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του θεωρείται παράνοµη όταν διενεργείται µε:
α) µη επιτρεπόµενη πρόσβαση, ιδιοποίηση ή αντιγραφή εγγράφων, αντικειµένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων που νόµιµα βρίσκονται υπό τον έλεγχο
του κατόχου του εµπορικού απορρήτου, τα οποία περιέχουν το εµπορικό απόρρητο ή από τα οποία µπορεί να εξαχθεί το εµπορικό απόρρητο, ή
β) οποιαδήποτε άλλη συµπεριφορά η οποία, υπό τις
περιστάσεις αυτές, θεωρείται αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
4. Η χρήση ή η αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου θεωρείται παράνοµη όποτε πραγµατοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εµπορικού απορρήτου από
πρόσωπο που αποδεδειγµένα πληροί οποιαδήποτε από
τις εξής προϋποθέσεις:
α) έχει αποκτήσει το εµπορικό απόρρητο παράνοµα,
β) έχει παραβιάσει συµφωνία εµπιστευτικότητας ή άλλη υποχρέωση µη αποκάλυψης του εµπορικού απορρήτου,
γ) έχει παραβιάσει συµβατική ή άλλη υποχρέωση να
περιορίζει τη χρήση του εµπορικού απορρήτου.
5. Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου θεωρείται, επίσης, παράνοµη όταν ένα πρόσωπο, κατά τη στιγµή της απόκτησης, της χρήσης ή της αποκάλυψης, γνώριζε ή όφειλε, υπό τις περιστάσεις, να
γνωρίζει ότι το εµπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί άµεσα ή έµµεσα από άλλο πρόσωπο, το οποίο χρησιµοποιούσε ή αποκάλυπτε το εµπορικό απόρρητο παράνοµα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
6. Η παραγωγή, η προσφορά ή η διάθεση στην αγορά
παράνοµων εµπορευµάτων, ή η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η
αποθήκευση παράνοµων εµπορευµάτων για τους σκοπούς αυτούς θεωρείται, επίσης παράνοµη χρήση εµπορικού απορρήτου όταν το πρόσωπο που ασκεί αυτές τις
δραστηριότητες γνώριζε ή όφειλε υπό τις περιστάσεις,
να γνωρίζει ότι, το εµπορικό απόρρητο έχει χρησιµοποιηθεί παράνοµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
7. Αίτηση παροχής δικαστικής προστασίας µε αντικείµενο τη λήψη µέτρων ή την καταβολή αποζηµιώσεως,
που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ–22Ι, απορρίπτεται, όταν η θεωρούµενη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εµπορικού απορρήτου έχει πραγµατοποιηθεί:
α) για την άσκηση του δικαιώµατος στην ελευθερία
της έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα και στον Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένου του σεβασµού της ελευθερίας και της πολυφωνίας
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ή
β) για τη διαπίστωση αδικοπρακτικής συµπεριφοράς ή
παράνοµης δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι ο εναγόµενος ενήργησε προς τον σκοπό της προστασίας
του γενικού δηµόσιου συµφέροντος,
γ) όταν το εµπορικό απόρρητο αποκαλύφθηκε από

τους εργαζοµένους στους εκπροσώπους τους, στο πλαίσιο της νόµιµης άσκησης εκ µέρους των αντιπροσώπων
αυτών των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε το ενωσιακό
ή εθνικό δίκαιο, εφόσον η αποκάλυψη αυτή ήταν αναγκαία για την άσκηση των συγκεκριµένων καθηκόντων,
δ) χάριν προστασίας έννοµου συµφέροντος που αναγνωρίζεται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο.
Άρθρο 22Γ
(άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2016/943)
Αναλογικότητα, αποφυγή καταχρηστικής προσφυγής
στη δικαιοσύνη και
προθεσµία παραγραφής
1. Τα µέτρα, οι διαδικασίες και τα µέσα ένδικης προστασίας που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ–22Ι εφαρµόζονται κατά τρόπο ο οποίος:
α) είναι αναλογικός,
β) αποτρέπει τη δηµιουργία εµποδίων για το νόµιµο εµπόριο στην εσωτερική αγορά,
γ) παρέχει διασφαλίσεις κατά της καταχρηστικής τους
χρήσης.
2. Το δικαστήριο µπορεί, ύστερα από αίτηµα του εναγοµένου, όταν η αίτηση που αφορά την παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικών απορρήτων είναι
προδήλως αβάσιµη και διαπιστώνεται ότι o ενάγων κίνησε τη δικαστική διαδικασία καταχρηστικά ή κακόπιστα,
να διατάξει την καταβολή στον εναγόµενο αποζηµίωσης
ανάλογης προς την ζηµία που υπέστη εξαιτίας της προσβολής της προσωπικότητάς του.
3. Οι αξιώσεις για τη λήψη µέτρων ή την επιδίκαση αποζηµιώσεως, που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ–22Ι,
παραγράφονται ύστερα από πέντε (5) έτη από τότε που
ο κάτοχος του εµπορικού απορρήτου έλαβε γνώση είτε
της προσβολής είτε της ζηµίας και του προς αποζηµίωση
υποχρέου.
Άρθρο 22Δ
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/943)
Προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα
των εµπορικών απορρήτων κατά
τις δικαστικές διαδικασίες
1. Οι διάδικοι, οι δικηγόροι ή άλλοι εκπρόσωποί τους,
οι µάρτυρες, οι πραγµατογνώµονες και κάθε άλλο πρόσωπο που συµµετέχει σε δικαστική διαδικασία που αφορά την παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου, ή που έχει πρόσβαση σε έγγραφα τα
οποία αποτελούν µέρος των εν λόγω δικαστικών διαδικασιών, απαγορεύεται να χρησιµοποιούν ή να αποκαλύπτουν οποιοδήποτε εµπορικό απόρρητο ή θεωρούµενο
εµπορικό απόρρητο, που ευρίσκεται εις χείρας των αρµόδιων δικαστικών αρχών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί
εµπιστευτικό και περιήλθε σε γνώση τους λόγω αυτής
της συµµετοχής ή της πρόσβασης ύστερα από τεκµηριωµένη αίτηση κάποιου ενδιαφεροµένου.
Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου παραµένει σε ισχύ
και µετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών,
αλλά λήγει αν:
α) κριθεί µε τελεσίδικη -απόφαση ότι το θεωρούµενο
εµπορικό απόρρητο δεν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22Α,
β) µε την πάροδο του χρόνου, οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται ευρέως γνωστές σε πρόσωπα που ανή-
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κουν στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως µε αυτό
το είδος πληροφοριών ή καθίστανται άµεσα προσβάσιµες από αυτά.
2. Το δικαστήριο µπορεί, κατόπιν αιτήσεως του διαδίκου, να λαµβάνει ειδικά µέτρα που είναι αναγκαία προκειµένου να προστατευτεί η εµπιστευτικότητα κάθε εµπορικού απορρήτου ή θεωρούµενου εµπορικού απορρήτου, το οποίο χρησιµοποιείται ή αναφέρεται κατά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας που αφορά την παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου.
Τα µέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαµβάνουν τη δυνατότητα:
α) να περιορίζεται εν όλω ή εν µέρει η πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει εµπορικά απόρρητα ή θεωρούµενα εµπορικά απόρρητα, το οποίο υποβάλλεται από τους διαδίκους ή τρίτους, σε περιορισµένο αριθµό
προσώπων,
β) να επιτρέπεται η πρόσβαση στην ακροαµατική διαδικασία, καθώς και στα αντίστοιχα πρακτικά ή καταγραφές
της διαδικασίας σε περιορισµένο αριθµό προσώπων, όταν ενδέχεται να αποκαλυφθούν εµπορικά απόρρητα ή
θεωρούµενα εµπορικά απόρρητα,
γ) να διατίθεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που
δεν περιλαµβάνεται στον περιορισµένο αριθµό προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ ένα µη
εµπιστευτικό κείµενο της δικαστικής απόφασης, στην οποία τα αποσπάσµατα που περιέχουν εµπορικά απόρρητα έχουν αφαιρεθεί ή αναδιατυπωθεί.
Ο αριθµός των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ δεν υπερβαίνει αυτόν που είναι αναγκαίος, για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε το δικαίωµα των διαδίκων σε άσκηση ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου και δίκαιη δίκη και περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον
φυσικό πρόσωπο για κάθε διάδικο και τον πληρεξούσιο
δικηγόρο του ή άλλους εκπροσώπους των εν λόγω διαδίκων.
3. Το δικαστήριο, όταν αποφασίζει σχετικά µε τα µέτρα της παραγράφου 2 και αξιολογεί την αναλογικότητά
τους, λαµβάνει υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί το
δικαίωµα σε άσκηση ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου και σε
δίκαιη δίκη, τα νόµιµα συµφέροντα των διαδίκων και των,
κατά περίπτωση, τρίτων, καθώς και κάθε ενδεχόµενη
βλάβη των διαδίκων και των, κατά περίπτωση, τρίτων,
που απορρέει από την αποδοχή ή την απόρριψη των σχετικών µέτρων.
4. Κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 ή 3 πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕL
119).
Άρθρο 22Ε
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2016/943)
Ασφαλιστικά µέτρα
1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή εµπορικού απορρήτου, το µονοµελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη
διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ., µπορεί, ύστερα
από αίτηµα του κατόχου του εµπορικού απορρήτου, να
διατάξει οποιοδήποτε από τα εξής ασφαλιστικά µέτρα έναντι του φερόµενου ως παραβάτη:
α) την παύση ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την απαγόρευση της χρήσης ή της αποκάλυψης του εµπορικού
απορρήτου σε προσωρινή βάση,
β) την απαγόρευση της παραγωγής, της προσφοράς,

της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης παράνοµων εµπορευµάτων ή της εισαγωγής, της εξαγωγής ή της αποθήκευσης παράνοµων εµπορευµάτων για τους σκοπούς αυτούς,
γ) την κατάσχεση ή την παράδοση των εµπορευµάτων,
για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι παράνοµα, συµπεριλαµβανοµένων των εισαγόµενων εµπορευµάτων,
ώστε να εµποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στην
αγορά.
Στις περιπτώσεις της παρούσας, εφαρµόζεται το άρθρο 687 Κ.Πολ.Δ. και, εφόσον απαιτείται, χορηγείται
προσωρινή διαταγή σύµφωνα µε το άρθρο 691Α
Κ.Πολ.Δ..
2. Εναλλακτικά, σε σχέση µε τα µέτρα της παραγράφου 1, το µονοµελές πρωτοδικείο µπορεί να εξαρτά τη
συνέχιση της θεωρούµενης παράνοµης χρήσης του εµπορικού απορρήτου από την κατάθεση εγγυήσεων, µε
σκοπό να εξασφαλιστεί η αποζηµίωση του κατόχου του
εµπορικού απορρήτου. Απαγορεύεται η αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου έναντι κατάθεσης εγγυήσεων.
Άρθρο 22ΣΤ
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2016/943)
Προϋποθέσεις προσφυγής και εγγυήσεις
1. Σε σχέση µε τα µέτρα του άρθρου 22Ε, το µονοµελές πρωτοδικείο µπορεί να απαιτεί από τον αιτούντα να
προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία µπορεί να
θεωρηθούν διαθέσιµα, προκειµένου να πιθανολογηθεί ότι:
α) υφίσταται εµπορικό απόρρητο,
β) ο αιτών είναι ο κάτοχος του εµπορικού απορρήτου,
γ) το εµπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί παράνοµα,
χρησιµοποιείται ή αποκαλύπτεται παράνοµα, ή ότι επίκειται παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψή του.
2. Το µονοµελές πρωτοδικείο, κατά τη λήψη της απόφασης λαµβάνει υποχρεωτικά υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης
που περιλαµβάνουν ανάλογα µε την περίπτωση:
α) την αξία και τα λοιπά ειδικά χαρακτηριστικά του εµπορικού απορρήτου,
β) τα µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία του εµπορικού απορρήτου,
γ) τη συµπεριφορά του καθ’ ου κατά την απόκτηση, τη
χρήση ή την αποκάλυψη του εµπορικού απορρήτου,
δ) τις επιπτώσεις της παράνοµης χρήσης ή αποκάλυψης του εµπορικού απορρήτου,
ε) τα νόµιµα συµφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη
των µέτρων έναντι των διαδίκων,
στ) τα νόµιµα συµφέροντα τρίτων,
ζ) το δηµόσιο συµφέρον,
η) την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
3. α. Τα ασφαλιστικά µέτρα αίρονται αυτοδικαίως αν ο
αιτών δεν ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση ενώπιον του αρµόδιου πολιτικού δικαστηρίου, µέσα σε εύλογη προθεσµία που προσδιορίζεται στην απόφαση που
τα διατάσσει. Αν η απόφαση δεν ορίζει τέτοια προθεσµία, τα ασφαλιστικά µέτρα αίρονται αυτοδικαίως αν ο
αιτών δεν ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση µέσα
σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες ή τριάντα µία (31) ηµερολογιακές ηµέρες, ανάλογα µε το ποια περίοδος είναι η
µεγαλύτερη, από τη δηµοσίευση της απόφασης.
β. Τα ασφαλιστικά µέτρα ανακαλούνται ύστερα από αίτηµα του καθ’ ου, αν οι επίµαχες πληροφορίες δεν πλη-
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ρούν πλέον τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 22Α για λόγους που δεν µπορεί να καταλογιστούν στον καθ’ ου.
4. Το µονοµελές πρωτοδικείο µπορεί να εξαρτά τη λήψη των µέτρων του άρθρου 22Ε από την εκ µέρους του
αιτούντος χορήγηση κατάλληλης εγγύησης ή την παροχή ισοδύναµης διασφάλισης, µε σκοπό να εξασφαλιστεί
η αποκατάσταση τυχόν ζηµίας του καθ’ ου και, όπου ενδείκνυται, κάθε άλλου προσώπου θιγόµενου από τα µέτρα.Αν τα µέτρα του άρθρου 22Ε ανακληθούν σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3, αν παύσουν να
ισχύουν λόγω πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν
διαπιστωθεί, εκ των υστέρων, ότι δεν υπήρξε καµία παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εµπορικού απορρήτου ή απειλή τέτοιας συµπεριφοράς, το µονοµελές πρωτοδικείο µπορεί να διατάξει τον αιτούντα, ύστερα από αίτηµα του καθ’ ου ή του ζηµιωθέντος τρίτου, να
τους παράσχει εύλογη αποζηµίωση για την όποια ζηµία
προκλήθηκε από τα µέτρα αυτά.
Άρθρο 22Ζ
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2016/943)
Δικαστικές διαταγές και µέτρα αποκατάστασης
1. Κατά την έκδοση δικαστικής απόφασης, µε την οποία διαπιστώνεται παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου, το δικαστήριο µπορεί, ύστερα από αίτηµα του ενάγοντος, να διατάξει κατά του
παραβάτη ένα ή περισσότερα από τα εξής µέτρα:
α) την παύση ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την απαγόρευση της χρήσης ή της αποκάλυψης του εµπορικού
απορρήτου,
β) την απαγόρευση της παραγωγής, της προσφοράς,
της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης παράνοµων εµπορευµάτων ή της εισαγωγής, της εξαγωγής ή της αποθήκευσης παράνοµων εµπορευµάτων για τους σκοπούς αυτούς,
γ) τη λήψη των κατάλληλων µέτρων αποκατάστασης
σε σχέση µε τα παράνοµα εµπορεύµατα,
δ) την καταστροφή του συνόλου ή µέρους εγγράφου,
αντικειµένου, υλικού, ουσίας ή ηλεκτρονικού αρχείου
που περιέχει ή ενσωµατώνει το εµπορικό απόρρητο ή, όπου ενδείκνυται, την παράδοση στον ενάγοντα του συνόλου ή µέρους των εν λόγω εγγράφων, αντικειµένων,
υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων.
2. Μεταξύ των µέτρων αποκατάστασης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 συγκαταλέγονται τα εξής:
α) ανάκληση των παράνοµων εµπορευµάτων από την
αγορά και διάθεσή τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις,
β) αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εµπορεύµατα παράνοµα,
γ) καταστροφή των παράνοµων εµπορευµάτων ή όπου
ενδείκνυται απόσυρσή τους από την αγορά, µε την προϋπόθεση ότι, η απόσυρση δεν υποσκάπτει την προστασία
του επίδικου εµπορικού απορρήτου.
3. Το δικαστήριο διατάσσει την εκτέλεση των µέτρων
που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 µε δαπάνη του παραβάτη, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα εν λόγω µέτρα ισχύουν µε την επιφύλαξη ενδεχόµενης αποζηµίωσης
που µπορεί να οφείλεται στον κάτοχο του εµπορικού απορρήτου λόγω της παράνοµης απόκτησης, χρήσης και
αποκάλυψής του. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 941 επ. Κ.Πολ.Δ..

Άρθρο 22Η
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2016/943)
Προϋποθέσεις προσφυγής, εγγυήσεις
και εναλλακτικά µέτρα
1. Το δικαστήριο, κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση των διαταγών και των µέτρων αποκατάστασης του
άρθρου 22Ζ, λαµβάνει υποχρεωτικά υπόψη την αρχή της
αναλογικότητας και τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης που περιλαµβάνουν, ανάλογα µε την περίπτωση:
α) την αξία ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του εµπορικού απορρήτου,
β) τα µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία του εµπορικού απορρήτου,
γ) τη συµπεριφορά του εναγοµένου κατά την απόκτηση, τη χρήση ή την αποκάλυψη του εµπορικού απορρήτου,
δ) τις επιπτώσεις της παράνοµης χρήσης ή αποκάλυψης του εµπορικού απορρήτου,
ε) τα νόµιµα συµφέροντα των διαδίκων, όπως και τις επιπτώσεις που θα µπορούσε να έχει η αποδοχή ή η απόρριψη των µέτρων έναντι των διαδίκων,
στ) τα νόµιµα συµφέροντα τρίτων,
ζ)το δηµόσιο συµφέρον,
η) την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Όταν το δικαστήριο περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των
µέτρων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 22Ζ, η διάρκεια αυτή πρέπει να είναι επαρκής προκειµένου να εξαλειφθεί κάθε εµπορικό ή οικονοµικό πλεονέκτηµα που θα µπορούσε να έχει αποκοµίσει
ο παραβάτης από την παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εµπορικού απορρήτου.
2. Τα µέτρα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του 22Ζ ανακαλούνται ή άλλως παύουν να παράγουν αποτελέσµατα, ύστερα από αίτηµα του εναγοµένου, αν, στο διάστηµα που µεσολαβεί, οι επίµαχες πληροφορίες δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22Α για λόγους που δεν µπορεί να
καταλογιστούν άµεσα ή έµµεσα στον εναγόµενο.
3. Ύστερα από αίτηµα του προσώπου έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα µέτρα που προβλέπονται
στο άρθρο 22Ζ, το δικαστήριο µπορεί, αντί να επιβάλει
τα µέτρα αυτά, να διατάξει την καταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης στο ζηµιωθέντα, αν πληρούνται σωρευτικά
οι εξής όροι:
α) το ενδιαφερόµενο πρόσωπο κατά τη χρήση ή την αποκάλυψη δεν γνώριζε ούτε όφειλε, υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εµπορικό απόρρητο
αποκτήθηκε από τρίτο που χρησιµοποίησε ή αποκάλυψε
το εµπορικό απόρρητο παράνοµα,
β) η εκτέλεση των εν λόγω µέτρων θα προκαλούσε δυσανάλογη ζηµία στο πρόσωπο αυτό,
γ) η καταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης στο ζηµιωθέντα διάδικο κρίνεται εύλογη.
Όταν διατάσσεται χρηµατική αποζηµίωση αντί των µέτρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 22Ζ, αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος των δικαιωµάτων ή των λοιπών αµοιβών που θα οφείλονταν, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε ζητήσει την άδεια να χρησιµοποιεί το επίµαχο εµπορικό απόρρητο για τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα µπορούσε να έχει απαγορευτεί η χρήση του εµπορικού απορρήτου.
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Άρθρο 22Θ
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2016/943)
Αποζηµίωση

Άρθρο 22Κ
(άρθρα 16 και 17 της Οδηγίας 2016/943)
Κυρώσεις – ανταλλαγή πληροφοριών

1. Αν το ζητήσει ο ζηµιωθείς διάδικος, το δικαστήριο
διατάσσει τον παραβάτη, ο οποίος γνώριζε ή όφειλε να
γνωρίζει ότι προέβαινε σε παράνοµη απόκτηση, χρήση ή
αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου, να καταβάλει στον
κάτοχο του εµπορικού απορρήτου αποζηµίωση ανάλογη
προς την πραγµατική ζηµία που υπέστη ως αποτέλεσµα
της παράνοµης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης. Η ευθύνη για την καταβολή αποζηµίωσης εκ µέρους εργαζοµένων προς τους εργοδότες τους για παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εµπορικού απορρήτου του εργοδότη περιορίζεται, αναλόγως, αν οι εργαζόµενοι είχαν ενεργήσει χωρίς δόλο.
2. Κατά τον καθορισµό της αποζηµίωσης της παραγράφου 1, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, όπως τις αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις, περιλαµβανοµένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υπέστη ο ζηµιωθείς διάδικος, τα αθέµιτα κέρδη
που έχει αποκοµίσει ο παραβάτης και, κατά περίπτωση,
άλλα στοιχεία, πέραν των οικονοµικών, όπως την ηθική
βλάβη που έχει προκαλέσει στον κάτοχο του εµπορικού
απορρήτου η παράνοµη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψή
του. Εναλλακτικά, το δικαστήριο µπορεί, κατά περίπτωση, να καθορίζει κατ’ αποκοπή αποζηµίωση βάσει στοιχείων, όπως, τουλάχιστον, το ύψος των δικαιωµάτων ή
των λοιπών αµοιβών που θα οφείλονταν, αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιµοποιεί το επίδικο εµπορικό απόρρητο.

1. Το δικαστήριο µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο που δεν συµµορφώνεται ή αρνείται να συµµορφωθεί µε οποιοδήποτε µέτρο λαµβάνεται σύµφωνα
µε τα άρθρα 22Δ, 22Ε και 22Ζ.
2. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις περιλαµβάνουν τη δυνατότητα να επιβληθούν περιοδικές χρηµατικές ποινές,
σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς µέτρο που λαµβάνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 22Ε και 22Ζ.
3. Εθνικός ανταποκριτής για κάθε θέµα εφαρµογής
των µέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 22Δ–22Ι ορίζεται ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µετά από τεκµηριωµένη πρόταση από τον ΟΒΙ, καθορίζονται το είδος των κυρώσεων, τα κριτήρια για την
κλιµάκωσή τους, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

Άρθρο 22Ι
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2016/943)
Δηµοσίευση των δικαστικών αποφάσεων
1. Σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής κατά της παράνοµης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εµπορικού
απορρήτου, το δικαστήριο µπορεί να διατάσσει, ύστερα
από αίτηµα του ενάγοντος και µε δαπάνη του παραβάτη,
ενδεδειγµένα µέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών
σχετικά µε την απόφαση, συµπεριλαµβανοµένης της
πλήρους ή µερικής δηµοσίευσής της.
2. Σε οποιοδήποτε µέτρο από όσα αναφέρονται στην
παράγραφο 1 προστατεύεται η εµπιστευτικότητα των εµπορικών απορρήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 22Δ.
3. Όταν αποφασίζει αν θα διατάξει µέτρο της παραγράφου 1 και αξιολογεί την αναλογικότητά του, το δικαστήριο λαµβάνει, όπου χρειάζεται, υπόψη την αξία του εµπορικού απορρήτου, τη συµπεριφορά του παραβάτη ως
προς την απόκτηση, τη χρήση ή την αποκάλυψη του εµπορικού απορρήτου, τις επιπτώσεις της παράνοµης
χρήσης ή αποκάλυψης του εµπορικού απορρήτου, καθώς
και την πιθανότητα περαιτέρω παράνοµης χρήσης ή αποκάλυψης του εµπορικού απορρήτου από τον παραβάτη.
Το δικαστήριο λαµβάνει, επίσης, υπόψη κατά πόσον οι
πληροφορίες για τον παραβάτη θα επιτρέψουν να προσδιοριστεί το φυσικό πρόσωπο και, σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον η δηµοσίευση αυτών των πληροφοριών δικαιολογείται, ιδίως υπό το πρίσµα της ενδεχόµενης βλάβης που µπορεί να προκαλέσει το εν λόγω µέτρο
στην ιδιωτική ζωή και τη φήµη του παραβάτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Άρθρο 2
Εθνικό Συµβούλιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης το Εθνικό Συµβούλιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
(ΕΣυΔΙ), στο οποίο συµµετέχουν ως µέλη:
α) ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας,
β) ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή,
γ) ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας,
δ) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού,
ε) ο Γενικός Γραµµατέας Περιβάλλοντος,
στ) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων,
ζ) ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (ΣΔΟΕ),
η) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας,
θ) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.
Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται εκ περιτροπής ο
Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας και ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
2. ο ΕΣυΔΙ είναι όργανο συντονιστικό και έχει ως έργο:
α) την καταγραφή των πρωτοβουλιών και δράσεων
των Υπουργείων και εποπτευόµενων φορέων που είναι
αρµόδιοι για τη ρύθµιση, την εποπτεία, την προώθηση
και την προστασία της βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα,
β) τη χάραξη µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής για τη
διανοητική ιδιοκτησία στην Ελλάδα,
γ) τον συντονισµό των δράσεων και πρωτοβουλιών
των αρµοδίων Υπουργείων και φορέων σύµφωνα µε την
ανωτέρω στρατηγική,
δ) την επεξεργασία προτάσεων για την εναρµόνιση
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των εθνικών ρυθµίσεων διανοητικής ιδιοκτησίας µε ευρωπαϊκές και διεθνείς ρυθµίσεις, δράσεις, πολιτικές και
πρότυπα και την υιοθέτηση σχετικών βελτίστων πρακτικών,
ε) την επεξεργασία προτάσεων για δράσεις ενηµέρωσης του κοινού για την διανοητική ιδιοκτησία,
στ) την παρακολούθηση και καταγραφή των οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών των ρυθµίσεων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, ιδίως µε τη δηµιουργία
σχετικών δεικτών.
3. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η συγκρότηση του οργάνου µε τον ορισµό αναπληρωµατικών
µελών, η εξειδίκευση του έργου και η λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΣυΔΙ) ως
προς τη σύγκληση, τη λήψη αποφάσεων, το συντονισµό
και τον απολογισµό δράσεων και την διοικητική υποστήριξη του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1733/1987 (Α΄ 171)
Στον ν. 1733/1987 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο ΟΒΙ είναι αυτοχρηµατοδοτούµενος τεχνολογικός
φορέας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 45 του άρθρου 2 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και εποπτεύεται από το
Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄5).»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7Α αντικαθίσταται ως
εξής:
«Από τις 15.4.2019 η κατάθεση στον ΟΒΙ των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
για τη βιοµηχανική ιδιοκτησία, γίνεται αποκλειστικά µε
ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αιτήσεις υπογράφονται ηλεκτρονικά είτε µε την ηλεκτρονική υπογραφή του στοιχείου 10
του άρθρου 3 του Κανονισµού 910/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014
(ΕΕ L 257), η οποία έχει νοµική ισχύ και είναι παραδεκτή,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του εν λόγω Κανονισµού είτε µε την εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή του στοιχείου 12 του άρθρου 3, σε συνδυασµό
µε το άρθρο 26 του Κανονισµού 910/2014, η οποία έχει
νοµική ισχύ ισοδύναµη µε την ιδιόχειρη υπογραφή σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του εν λόγω
Κανονισµού. Τα σχετικά τέλη καταβάλλονται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικών πληρωµών. Με απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου του ΟΒΙ, που εγκρίνεται από τον
Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της
παρούσας, καθώς και οι τρόποι καταβολής των σχετικών
τελών και οι ηµεροµηνίες των πληρωµών.»
3. Στο άρθρο 7Α προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1
εφαρµόζεται η απόφαση 12625/1/2014 του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β΄ 3258), µε ανάλογη εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 (ΕΕL
257)».

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
7Α του ν. 1733/1987 ισχύουν αναδροµικά από 17.1.2018.
5. Στο άρθρο 8 του ν. 1733/1987 µετά την παράγραφο
6 προστίθεται παράγραφος 6α ως εξής:
«6α. Ο καταθέτης µπορεί, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της τελικής
έκθεσης έρευνας του ΟΒΙ, να επαναδιατυπώσει τις αξιώσεις της αίτησης, περιορίζοντας την έκταση και το περιεχόµενο της αιτούµενης προστασίας. Η περιγραφή, ο τίτλος, η περίληψη και τα σχέδια επαναδιατυπώνονται, αντιστοίχως, σε περίπτωση προφανούς ανακολουθίας
τους µε το περιεχόµενο των αξιώσεων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 6 έως 15 του άρθρου 8.»
Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1733/1987
για τις άδειες εκµετάλλευσης
Στον ν. 1733/1987 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Η συµφωνία για την παραχώρηση συµβατικής άδειας
εκµετάλλευσης δηµοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία καταχώρισής της στο µητρώο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.»
2. Μετά το άρθρο 12 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:
«Άρθρο 12Α
Δηµόσια προσφορά αδειών εκµετάλλευσης
1. Ο δικαιούχος διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µπορεί να
προβεί σε δηµόσια προσφορά συµβατικών µη αποκλειστικών αδειών εκµετάλλευσης του διπλώµατός του, µε ή
χωρίς αποζηµίωση, υποβάλλοντας έγγραφη δήλωση
στον ΟΒΙ ότι διατίθεται να επιτρέψει τη χρήση της ευρεσιτεχνίας, που προστατεύεται µε το εν λόγω δίπλωµα, από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο µε την ιδιότητα του δικαιοδόχου. Η δήλωση καταχωρίζεται στο µητρώο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στο Τεύχος Δ΄ µε τίτλο «Μητρώο
ανοικτών αδειών εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας», το οποίο αναρτάται σε ξεχωριστή ιστοσελίδα
στο διαδικτυακό τόπο του ΟΒΙ και δηµοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, στον δικαιούχο
του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας παρέχεται έκπτωση από
το ποσό των οφειλόµενων ετήσιων τελών προστασίας
του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται γενικά ή κατά κατηγορία περιπτώσεων από το
διοικητικό συµβούλιο του ΟΒΙ και η οποία παρέχεται από
την ηµεροµηνία καταχώρισης της δήλωσης στο µητρώο
ανοικτών αδειών εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και µόνο για το χρονικό διάστηµα που ισχύει η δηµόσια προσφορά. Στον δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, ο οποίος προβαίνει σε προσφορά αδειών εκµετάλλευσης χωρίς αποζηµίωση σε φορείς κοινωνικής
και αλληλέγγυας οικονοµίας του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) ή
σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314), που παρέχουν υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας και δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του νόµου
αυτού, παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόµενων ετήσιων τελών προστασίας του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για το χρονικό διάστηµα που
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ισχύει η δηµόσια προσφορά.
3. Η προσφορά µπορεί να αποσυρθεί, οποτεδήποτε, µε
έγγραφη κοινοποίηση στον ΟΒΙ, εφόσον κανείς δεν έχει
εκδηλώσει στον δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας πρόθεση να κάνει χρήση της ευρεσιτεχνίας που
προστατεύεται µε το εν λόγω δίπλωµα. Η απόσυρση της
προσφοράς αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης.
4. Δεν είναι δυνατή η προσφορά των αδειών των παραγράφων 1, 2 και 3 όταν υπάρχει αποκλειστική άδεια
εκµετάλλευσης του διπλώµατος, η οποία έχει καταχωρηθεί στο µητρώο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, ή εφόσον
έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισης τέτοιας άδειας. Με
την υποβολή της δηµόσιας προσφοράς δεν µπορεί να γίνει δεκτή αίτηση καταχώρισης αποκλειστικής άδειας στο
µητρώο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας παρά µόνον αν αποσυρθεί η προσφορά.
5. Η αποδοχή της δηµόσιας προσφοράς νοµιµοποιεί οποιοδήποτε πρόσωπο να κάνει χρήση της ευρεσιτεχνίας
που προστατεύεται µε το δίπλωµα ως µη αποκλειστικός
δικαιοδόχος.
6. Όποιος επιθυµεί να κάνει χρήση της ευρεσιτεχνίας
που προστατεύεται µε το δίπλωµα επί τη βάσει της δηµόσιας προσφοράς πρέπει να το δηλώσει στον ΟΒΙ, υποδεικνύοντας τη χρήση της ευρεσιτεχνίας, στην οποία
πρόκειται να προβεί. Ο ΟΒΙ κοινοποιεί τη δήλωση στο δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και στον αιτούντα. Ο αιτών νοµιµοποιείται να χρησιµοποιήσει την ευρεσιτεχνία µε τον τρόπο που έχει υποδείξει µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της δήλωσης, την οποία έχει υποβάλει στον ΟΒΙ.
7. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των µερών και ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε µέρους και ακρόασης
αµφοτέρων, ο ΟΒΙ καθορίζει το χρηµατικό ποσό της αποζηµίωσης που πρέπει να πληρώσει ο δικαιοδόχος. Ο ΟΒΙ
µπορεί να τροποποιήσει την οφειλόµενη αποζηµίωση αν
έχουν προκύψει στοιχεία τα οποία καθιστούν την αποζηµίωση, που έχει καθοριστεί, προδήλως ακατάλληλη. Η
αίτηση για τροποποίηση της αποζηµίωσης δεν µπορεί να
υποβληθεί πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την έκδοση
της απόφασης καθορισµού της. Οι αποφάσεις του ΟΒΙ
για καθορισµό ή τροποποίηση της οφειλόµενης αποζηµίωσης υπόκεινται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας.
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθορίζεται ο τρόπος καταχώρισης των δηµόσιων
προσφορών αδειών εκµετάλλευσης, καθώς και οι διαδικασίες συναινετικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν.»
Άρθρο 5
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1733/1987 για τη µη
συµβατική άδεια εκµετάλλευσης
Το άρθρο 13 του ν. 1733/1987 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Μη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης
1. Ο ΟΒΙ µπορεί να παραχωρεί σε τρίτους, χωρίς τη
συναίνεση του δικαιούχου, µη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. έχει παρέλθει τριετία από τη χορήγηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή τετραετία από την κατάθεση της
αίτησης για χορήγηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας,
β. η σχετική εφεύρεση δεν υπήρξε αντικείµενο εκµετάλλευσης στην Ελλάδα ή, εφόσον υπήρξε, η εν λόγω
εκµετάλλευση δεν αρκεί για την κάλυψη της εγχώριας
ζήτησης.
Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εκµετάλλευση νοείται και η εισαγωγή προϊόντων που κατασκευάστηκαν
σε οποιοδήποτε κράτος–µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.
2. Η µη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης δεν παρέχεται αν ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δικαιολογήσει τη µη εκµετάλλευση ή τη µη επαρκή εκµετάλλευση στη χώρα.
3. Η µη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης:
α) δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα,
β) δεν µπορεί να µεταβιβαστεί παρά µόνον από κοινού
µε το τµήµα της επιχείρησης ή πελατείας το οποίο εκµεταλλεύεται την εφεύρεση,
γ) περιορίζεται στο µέτρο που είναι αναγκαίο για την
επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έχει παρασχεθεί η άδεια,
δ) η χρήση της επιτρέπεται κατά κύριο λόγο για την
κάλυψη της ζήτησης στην εγχώρια αγορά,
ζ) εφόσον έχει χορηγηθεί για κύριο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, η άδεια εκτείνεται και στο συµπληρωµατικό πιστοποιητικό προστασίας,
ε) όταν το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αφορά τεχνολογία
στον τοµέα των ηµιαγωγών, επιτρέπεται µόνο η χρήση
της άδειας από κρατικές αρχές για µη εµπορικούς σκοπούς ή για την άρση των συνεπειών µιας πρακτικής που
έχει κριθεί ως αντιβαίνουσα στον ανταγωνισµό ύστερα
από σχετική δικαστική ή διοικητική διαδικασία.
4. Ο κάτοχος διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µπορεί να ζητήσει από τον ΟΒΙ τη χορήγηση µη συµβατικής άδειας
εκµετάλλευσης προγενέστερου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, εφόσον η εφεύρεσή του σχετίζεται µε την εφεύρεση του προγενέστερου διπλώµατος και δεν είναι δυνατή η εκµετάλλευση αυτής της εφεύρεσης χωρίς να θιγούν τα δικαιώµατα των κατόχων του προγενέστερου
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Η άδεια χορηγείται µόνο αν
η εφεύρεση του µεταγενέστερου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας στηρίζεται σε σηµαντική τεχνική πρόοδο µεγάλης
οικονοµικής σπουδαιότητας σε σχέση µε την εφεύρεση
του προγενέστερου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Εφόσον
χορηγηθεί η άδεια, ο δικαιούχος του πρώτου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δικαιούται να λάβει παράλληλη άδεια
µε εύλογους όρους για τη χρήση της εφεύρεσης που κατοχυρώνεται µε το δεύτερο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Η άδεια υποχρεωτικής εκµετάλλευσης του πρώτου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν µπορεί να εκχωρηθεί παρά µόνον από κοινού µε το δεύτερο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
5. Η µη συµβατική άδεια εκµετάλλευσης χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου στον ΟΒΙ. Η αίτηση συνοδεύεται από στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι
ο ενδιαφερόµενος έχει καταβάλει προσπάθειες να εξασφαλίσει την άδεια του δικαιούχου µε εύλογους οικονοµικούς όρους και προϋποθέσεις, και οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν ευοδωθεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων. Ο ΟΒΙ εκδίδει απόφαση επί της αίτησης µέσα σε προθεσµία εξήντα (60)
ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης για χορήγηση µη συµβατικής άδει-
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ας εκµετάλλευσης κοινοποιείται στον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Ο τελευταίος µπορεί να υποβάλει
εγγράφως τις παρατηρήσεις του ενώπιον του ΟΒΙ µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της αίτησης.
6. Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο ΟΒΙ χορηγεί τη µη
συµβατική άδεια εκµετάλλευσης. Η άδεια περιέχει την
έκταση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης της εφεύρεσης,
τη διάρκεια ισχύος της, την προθεσµία έναρξης της εκµετάλλευσης της εφεύρεσης στην Ελλάδα, καθώς και το
ύψος και τους όρους αποζηµίωσης του δικαιούχου του
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας από τον δικαιούχο της άδειας. Το ύψος και οι όροι της αποζηµίωσης καθορίζονται
ανάλογα µε την έκταση της βιοµηχανικής εκµετάλλευσης της προστατευόµενης εφεύρεσης.
7. Η απόφαση της παραγράφου 6 καταχωρίζεται στο
µητρώο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, δηµοσιεύεται στο
Ειδικό Δελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και κοινοποιείται
στα πρόσωπα της παραγράφου 5. Η απόφαση τίθεται σε
ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στο Ειδικό
Δελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.
8. Ύστερα από αίτηση του κατόχου του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας ή της µη συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης, ο ΟΒΙ µπορεί να τροποποιεί τους όρους χορήγησης
της άδειας, εφόσον υπάρχουν νέα στοιχεία που δικαιολογούν την τροποποίηση, ή να ανακαλεί τη µη συµβατική
άδεια εκµετάλλευσης, εφόσον ο δικαιούχος της δεν εφαρµόζει τους όρους της άδειας ή εφόσον οι προϋποθέσεις για την παροχή της έπαυσαν να υπάρχουν. Η απόφαση του ΟΒΙ επί της αίτησης για ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. Αν η άµεση ανάκληση προκαλεί σηµαντική βλάβη
στον δικαιούχο της µη συµβατικής άδειας, ο ΟΒΙ µπορεί
να επιτρέπει τη συνέχιση της εκµετάλλευσης για εύλογο
χρονικό διάστηµα, το οποίο πρέπει να καθορίζεται µε σαφήνεια. Η παράγραφος 7 εφαρµόζεται αναλόγως.
9. Ο δικαιούχος µιας µη συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης έχει τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους
κατόχους διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
10. Οι αποφάσεις του ΟΒΙ για χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση των µη συµβατικών αδειών εκµετάλλευσης υπόκεινται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συµβουλίου
της Επικρατείας.»
Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1733/1987
για την υποχρεωτική αδειοδότηση

στα υψηλές τιµές σε σχέση µε τις τιµές οµοειδών προϊόντων σε οµοειδείς αγορές,
β) η εκµετάλλευση του εν λόγω διπλώµατος ευρεσιτεχνίας επιβάλλεται για λόγους δηµόσιας υγείας,
γ)η εκµετάλλευση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας συνιστά πράξη αθέµιτου ανταγωνισµού,
δ) η εκµετάλλευση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας είναι απαραίτητη για τη συµµόρφωση µε πρότυπο το οποίο
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον,
ε) η έλλειψη εκµετάλλευσης του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας πλήττει την οικονοµική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.
3. Πριν από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 καλείται ο κάτοχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
και κάθε άλλο πρόσωπο, που είναι σε θέση να παράσχει
χρήσιµες συµβουλές, να εκθέσει τις απόψεις του.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 1, ύστερα από
γνωµοδότηση του ΟΒΙ, καθορίζεται το ύψος και οι όροι
καταβολής αποζηµίωσης στον κάτοχο του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Το ύψος της αποζηµίωσης καθορίζεται ανάλογα µε την έκταση της βιοµηχανικής εκµετάλλευσης
της εφεύρεσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του δικαιούχου
του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για το ύψος της αποζηµίωσης, η αποζηµίωση καθορίζεται από το κατά τόπο µονοµελές πρωτοδικείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.
5. Μετά την υπαγωγή ενός διπλώµατος ευρεσιτεχνίας
σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης, κάθε ενδιαφερόµενο µέρος µπορεί να υποβάλλει αίτηση ενώπιον
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης του εν λόγω διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Η άδεια εκµετάλλευσης εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε την
οποία προσδιορίζεται σαφώς η χρονική διάρκεια και το
πεδίο εφαρµογής της. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 εφαρµόζεται αναλόγως.
6. Για λόγους που αφορούν την εθνική άµυνα της χώρας, µπορεί να παρέχεται άδεια εκµετάλλευσης µιας εφεύρεσης εντός της επικράτειας σε φορείς του δηµόσιου τοµέα µε αιτιολογηµένη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εθνικής Άµυνας. Σε
αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ενηµερώνεται για την παραχωρηθείσα άδεια
το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης. Οι παράγραφοι 2 έως
5 εφαρµόζονται αναλόγως.»
Άρθρο 7
Υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης

Το άρθρο 14 του ν. 1733/1987 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Υπαγωγή σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης
1. Για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µπορεί να υπάγεται σε καθεστώς
υποχρεωτικής αδειοδότησης, ύστερα από γνωµοδότηση
του ΟΒΙ, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών.
2. Λόγοι δηµόσιου συµφέροντος συντρέχουν όταν:
α) τα προϊόντα ή οι µέθοδοι παραγωγής που προστατεύονται µε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας διατίθενται στο
κοινό σε ανεπαρκή ποσότητα, ποιότητα, ή σε ασυνήθι-

Μετά το άρθρο 14 του ν. 1733/1987 προστίθεται άρθρο
14Α ως εξής:
«Άρθρο 14Α
Υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης του Κανονισµού
(ΕΚ) 816/2006
1. Οι αιτήσεις για χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης του Κανονισµού (ΕΚ) 816/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 17ης Μαΐου
2006 (ΕΕ L 157) υποβάλλονται στον ΟΒΙ. Η άδεια χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα άρθρα 6 έως 10 του Κανονισµού και πρέπει να είναι σαφώς ορισµένη ως προς τη διάρκεια, το α-
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ντικείµενο και την αποζηµίωση που καταβάλλεται στον
δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, για το οποίο
έχει χορηγηθεί η υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης.
2. Η υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης
του ΟΒΙ περί αποδοχής της αίτησης στον αιτούντα και
τον δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
3. Ο ΟΒΙ µπορεί να ανακαλέσει την υποχρεωτική άδεια
εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κανονισµού (ΕΚ) 816/2006, αν ο κάτοχος της άδειας δεν τηρεί
τους όρους της.
4. Οποιαδήποτε παραβίαση του άρθρου 13 του Κανονισµού (ΕΚ) 816/2006 και του άρθρου 2 του Κανονισµού
(ΕΚ) 793/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 135 ) λογίζεται ως
προσβολή του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, για το οποίο
έχει χορηγηθεί η υποχρεωτική άδεια εκµετάλλευσης.
5. Η απόφαση του ΟΒΙ για τη χορήγηση υποχρεωτικής
άδειας εκµετάλλευσης του Κανονισµού (ΕΚ) 816/2006 υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας.»
Άρθρο 8
Ρυθµίσεις για τις κοινοπραξίες
εκµετάλλευσης τεχνολογίας
Μετά το άρθρο 22Κ του ν. 1733/1987 προστίθεται άρθρο 22Λ ως εξής:
«Άρθρο 22Λ
Κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας
1. Ως κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας νοούνται συµφωνίες βάσει των οποίων δύο ή περισσότερα
µέρη δηµιουργούν ένα ενιαίο τεχνολογικό έργο, για το
οποίο παραχωρείται άδεια εκµετάλλευσης. Οι συµφωνίες για τη σύσταση κοινοπραξίας εκµετάλλευσης τεχνολογίας καταχωρίζονται στο µητρώο µεταφοράς τεχνολογίας και δηµοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.
2. Η σύσταση και η λειτουργία των κοινοπραξιών εκµετάλλευσης τεχνολογίας, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο
βασικές τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένης της παραχώρησης αδειών εκµετάλλευσης από αυτές, πρέπει να
πληροί σωρευτικά τους εξής όρους:
α) η συµµετοχή στη δηµιουργία της κοινοπραξίας είναι
ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόµενους κατόχους δικαιωµάτων τεχνολογίας,
β) προβλέπονται επαρκείς διασφαλίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αντικείµενο της κοινοπραξίας γίνονται
µόνο βασικές τεχνολογίες, οι οποίες είναι κατ’ ανάγκη
και συµπληρωµατικές,
γ) προβλέπονται επαρκείς διασφαλίσεις, ώστε η ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών να περιορίζεται σε
αυτές που είναι αναγκαίες για τη σύσταση και τη λειτουργία της κοινοπραξίας,
δ) οι άδειες εκµετάλλευσης των τεχνολογιών που αποτελούν αντικείµενο της κοινοπραξίας παραχωρούνται
στην κοινοπραξία σε µη αποκλειστική βάση,
ε) οι άδειες εκµετάλλευσης των τεχνολογιών που αποτελούν αντικείµενο της κοινοπραξίας παραχωρούνται
σε όλους τους δυνητικούς δικαιοδόχους και µε όρους δίκαιους και εύλογους, οι οποίοι δεν προκαλούν διακρίσεις,

στ) οι συµβαλλόµενοι που συνεισφέρουν τεχνολογία
στην κοινοπραξία και οι δικαιοδόχοι είναι ελεύθεροι να
αµφισβητήσουν την ισχύ και τον βασικό χαρακτήρα των
τεχνολογιών που αποτελούν αντικείµενο της κοινοπραξίας,
ζ) οι συµβαλλόµενοι που συνεισφέρουν τεχνολογία
στην κοινοπραξία και οι δικαιοδόχοι παραµένουν ελεύθεροι να αναπτύσσουν ανταγωνιστικά προϊόντα και τεχνολογίες.
3. Οι κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο µη βασικές τεχνολογίες,
πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση για συµµόρφωση
µε το δίκαιο ανταγωνισµού.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών είναι δυνατή η σύσταση κοινοπραξίας εκµετάλλευσης τεχνολογίας ειδικού σκοπού για την αντιµετώπιση
κοινωνικών αναγκών, καθώς και η δηµιουργία χρηµατοδοτικών κεφαλαίων µε σκοπό την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης σε συγκεκριµένα πεδία.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Άρθρο 9
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) για
το µετοχικό κεφάλαιο
1. Η παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η ΕΑΝΕΠ είναι εταιρεία ειδικού σκοπού για την οποία ισχύουν τα εξής:
α) Tο µετοχικό της κεφάλαιο δεν µπορεί να είναι κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού των έργων υποδοµής, όπως περιγράφονται
στα σχέδια που περιλαµβάνονται στο Επιχειρηµατικό
Σχέδιο, προβλέπονται στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ και στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 46 και εγκρίνονται µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 47 παράγραφος 1. Το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του παραπάνω µετοχικού κεφαλαίου καταβάλλεται σε µετρητά. Η πιστοποίηση του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου του δέκα
τοις εκατό (10%) δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ίδρυσης ΕΠ, ενώ η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου πιστοποιείται µόνο µετά την έκδοση της
κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, σύµφωνα µε οριζόµενα στο παρόν.
Αν ο προϋπολογισµός των έργων υποδοµής αυξηθεί
µε τροποποίηση της απόφασης του άρθρου 47 παράγραφος 1, η εταιρεία υποχρεούται σε αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού.
β) Μέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του άρθρου
47 παράγραφος 1, η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να υποβάλλει
στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, τα έγγραφα πιστοποίησης του µετοχικού κεφαλαίου της, σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018
(Α΄104), όπως δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ..
Παράταση αυτής της προθεσµίας χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ύστερα
από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας.

144
γ) Αν η ΕΑΝΕΠ είναι ιδιοκτήτης µέρους ή ολόκληρης
της εδαφικής έκτασης του Επιχειρηµατικού Πάρκου, η αξία της έκτασης αυτής µπορεί να αποτελέσει τµήµα του
ως άνω µετοχικού κεφαλαίου, σε ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) αυτού κατ' ανώτατο όριο. Στην περίπτωση
αυτή, η αξία της έκτασης υπολογίζεται από ορκωτό εκτιµητή και το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που πρέπει
να πιστοποιηθεί, κατά τα ανωτέρω, σε µετρητά, και εντός της οριζόµενης προθεσµίας των έξι (6) µηνών, ανέρχεται στο πέντε τοις εκατό (5%) του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού των έργων υποδοµής. Αν η αξία της έκτασης υπολείπεται του πενήντα τοις εκατό (50%) του
ζητούµενου ποσού, αναλόγως αναπροσαρµόζεται και το
µετοχικό κεφάλαιο που καταβάλλεται σε µετρητά, ώστε
το σύνολο του ποσού που συγκεντρώνεται, και αποτελείται από το αντίστοιχο της αξίας της έκτασης ποσό και
το µετοχικό κεφάλαιο σε µετρητά, να ισούται µε το δέκα
τοις εκατό (10%) του προϋπολογισµού των έργων υποδοµής, κατ’ ελάχιστον.
δ) σε περίπτωση τµηµατοποιηµένης υλοποίησης και ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πάρκου σε δύο φάσεις,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 53, το ποσοστό των ανωτέρω εδαφίων υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισµού των έργων υποδοµής.»
2. Στο άρθρο 45 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η πρωτοβουλία ανάπτυξης επιχειρηµατικού πάρκου µπορεί να αναληφθεί και από Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) υπό σύσταση. Στην περίπτωση αυτή, η σύσταση της ΕΑΝΕΠ πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε έξι (6) µήνες από την δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47, χρονικό διάστηµα εντός του οποίου πρέπει να εκπληρωθούν και οι
απαιτήσεις της παραγράφου 4. Στην περίπτωση αυτή η
πλήρωση των οικονοµικών προϋποθέσεων αποδεικνύεται από τα παρακάτω προσκοµιζόµενα έγγραφα και στοιχεία που κατατίθενται πριν την έκδοση της παραπάνω απόφασης:
α) σύντοµη παρουσίαση των φυσικών και νοµικών προσώπων που αποτελούν τους µετόχους της υπό σύσταση
ΕΑΝΕΠ,
β) απόφαση του διοικητικού συµβουλίου των νοµικών
προσώπων, µετόχων της υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ, στο
πλαίσιο των καταστατικών τους υποχρεώσεων, για την
καταβολή του ποσού ιδίας συµµετοχής σε µετρητά, καθώς και την πηγή προέλευσης των χρηµάτων,
γ) υπεύθυνη δήλωση των φυσικών προσώπων - µετόχων της υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ, µε την οποία ο κάθε µέτοχος ξεχωριστά δηλώνει ότι, θα συµµετέχει στον Φορέα ΒΕΠΕ, ότι θα καταβάλει το ποσό της ιδίας του συµµετοχής σε µετρητά που αναφέρεται σε αυτόν, καθώς
και την πηγή εξεύρεσης των χρηµάτων,
δ) δηµοσιευµένους Ισολογισµούς των τριών (3) τελευταίων χρόνων, εφόσον λειτουργούν επί τριετία, για τα
νοµικά πρόσωπα, µετόχους της υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ,
που εκ του νόµου υποχρεούνται να δηµοσιεύσουν Ισολογισµό ή οικονοµικές καταστάσεις για τους µη υπόχρεους
δηµοσίευσης ισολογισµού,
ε) τραπεζικά έγγραφα ή λοιπά έγγραφα για το ύψος
των διαθεσίµων του κάθε µετόχου, φυσικού ή νοµικού
προσώπου, της υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ,
στ) υπεύθυνη δήλωση για την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του κάθε µετόχου, φυσικού ή νοµικού
προσώπου, της υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ.»

Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 του
ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Όταν στην πολεοδοµική µελέτη που εγκρίνεται,
προβλέπεται η δηµιουργία υπαίθριων ή στεγασµένων
χώρων στάθµευσης σε κοινόχρηστους ή κοινωφελείς
χώρους στάθµευσης του επιχειρηµατικού πάρκου, η χωρητικότητά τους υπολογίζεται µε βάση τις προβλεπόµενες διαστάσεις και µεγέθη των υπαίθριων ή στεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169). Στα κτήρια που ανεγείρονται
σε επιχειρηµατικό πάρκο, όπου προβλέπεται η ύπαρξη
κοινοχρήστων χώρων στάθµευσης, ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης που επιβάλλεται να κατασκευαστεί για
τις ανάγκες του κάθε κτηρίου, υπολογίζεται σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί ο αναλογούν αριθµός κοινόχρηστων θέσεων στάθµευσης. Η αναλογία αυτή αντιστοιχεί στο κλάσµα της επιφάνειας του οικοπέδου που κατασκευάζεται το κτήριο,
δια της συνολικής επιφάνειας των οικοπέδων που προκύπτει από την πολεοδοµική µελέτη, µετά την αφαίρεση
των κοινόχρηστων και κοινωφελών επιφανειών. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965,
ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 και ΕΠ του ν. 3982/2011 που κατασκευάστηκαν µε βάση προϊσχύουσες διατάξεις.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου και σύνταξη της έκθεσης ελέγχου της προηγούµενης παραγράφου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδοµής. Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας
του επιχειρηµατικού πάρκου. Επιτρέπεται η διαπίστωση
τµηµατικής ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής, εφόσον
αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη. Στην περίπτωση
αυτή, η υλοποίηση, της υλοποίησης και λειτουργίας του
επιχειρηµατικού πάρκου µπορεί να γίνεται σε δύο φάσεις και σε δύο (2) διακριτά τµήµατα αυτού, σύµφωνα µε
το επιχειρηµατικό σχέδιο. Η υλοποίηση της πρώτης φάσης του επιχειρηµατικού σχεδίου λαµβάνει χώρα στις
προθεσµίες της παραγράφου 4. Η διαπίστωση τµηµατικής ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής, εφόσον αυτό
είναι δυνατό από τεχνική άποψη, εφαρµόζεται και στους
Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων, εφόσον έχουν εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5
του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, και δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση της
παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ιδίου νόµου για την ανάκλησή τους.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες του
δεύτερου µέρους του παρόντος, καθώς και οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 του ν. 4302/2014, οι οποίες εγκαθίστανται σε επιχειρηµατικά πάρκα, δεν υποχρεούνται στη
διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης
και αξιολόγησης, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3
και 4 του άρθρου 43, ούτε στην έκδοση άδειας εγκατάστασης.»
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 56 του
ν. 3982/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Για την εκπλήρωση της προϋπόθεσης της περίπτωσης ε΄της παραγράφου 2, προσµετρώνται οι επιφάνειες
όλων των υφισταµένων κτηριακών υποδοµών που εξυπηρετούν δραστηριότητες του άρθρου 43.»
5. Η παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι εγκαταστηµένη η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ ή υφίσταται
άτυπη βιοµηχανική συγκέντρωση για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56, παρέχει στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις στον χώρο του
επιχειρηµατικού πάρκου ή την Άτυπη Βιοµηχανική Συγκέντρωση, τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχει και στις λοιπές περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά του όρια, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισµού κοινοχρήστων
χώρων, συλλογής απορριµµάτων, ανταποδοτικά, µε τα
εισπραττόµενα, δηµοτικά τέλη. Κατ’ εξαίρεση, η ΕΑΝΕΠ
ή η ΕΔΕΠ µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µε τον οικείο
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού για την ανάθεση σ’ αυτήν µέρους ή
του συνόλου των ως άνω υπηρεσιών, µε ανάλογη µεταβίβαση των δηµοτικών τελών. Το ύψος των ανταποδοτικών τελών προσδιορίζεται επί συγκεκριµένου πλαισίου
παρεχοµένων υπηρεσιών που συµφωνείται µεταξύ ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ και Ο.Τ.Α., µε ανοικτή ανταγωνιστική διαδικασία την οποία µπορεί να διενεργεί και η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ. Mε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος
των ανωτέρω συµβάσεων, η διαδικασία απόδοσης των
τελών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι συµβάσεις
κοινοποιούνται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση δηµοτικών τελών ανά τ.µ. στεγασµένης επιφανείας
για τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί εντός επιχειρηµατικού πάρκου ή άτυπης βιοµηχανικής συγκέντρωσης (ΑΒΣ) για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση,
της παραγράφου 1 του άρθρου 56, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη µέση χρέωση για την αντίστοιχη δραστηριότητα εκτός του επιχειρηµατικού πάρκου.
Αν, µετά από πρόταση προς τον αρµόδιο Ο.Τ.Α. για την
υπογραφή της σύµβασης, αυτή δεν συναφθεί, τότε µέσα
σε προθεσµία τριών (3) µηνών ο Υπουργός Οικονοµίας
και Ανάπτυξης εκδίδει διαπιστωτική απόφαση µε την οποία το ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταβαλλοµένων
τελών από τις επιχειρήσεις εντός του οργανωµένου υποδοχέα που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η. αποδίδεται
στην ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό για κάλυψη κοινοχρήστων δαπανών.
Στην περίπτωση αυτή, η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ αναλαµβάνει
να παρέχει, στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις στον χώρο του επιχειρηµατικού πάρκου ή την ΑΒΣ, τις ως άνω ανταποδοτικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του οικείου Κανονισµού Λειτουργίας.
Το εναποµείναν είκοσι τοις εκατό (20%) των καταβαλλοµένων τελών που αποδίδεται στον Ο.Τ.Α., θεωρείται
ανταποδοτικό τέλος για την λειτουργία του επιχειρηµατικού πάρκου ή της ΑΒΣ εντός των διοικητικών του ορίων.»
6. Στο άρθρο 59 του ν. 3982/2011 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας,

µετά από αίτηµα που υποβάλλεται από τον Φορέα Διαχείρισης ή από επιχειρήσεις ή σωµατείο αυτών που εκπροσωπεί τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό 20% των εγκατεστηµένων σε ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965, ΒΕΠΕ του
ν. 2545/1997 και ΕΠ του ν. 3982/2011, συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης για την εξέταση των προτάσεων
τροποποίησης υφιστάµενου κανονισµού λειτουργίας.
Στην Επιτροπή συµµετέχουν εκπρόσωποι της αρµόδιας
Διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, του
Φορέα Διαχείρισης, του πλέον αντιπροσωπευτικού Σωµατείου µε µέλη τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις ή ελλείψει αυτού εκπροσώπου τους, καθώς και του αρµόδιου
Επιµελητηρίου. Των εργασιών της Επιτροπής προεδρεύει ο εκπρόσωπος της αρµόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΒ. Έργο της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι η διατύπωση έκθεσης, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, µε απόφαση του οποίου συντελείται η
τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, καθορίζεται πλαίσιο κοινών κανόνων και κατευθύνσεων οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρηµατικών
πάρκων για τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της
ΕΔΕΠ, τους όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων εντός του επιχειρηµατικού πάρκου, τις παρεχόµενες υπηρεσίες και οικονοµικές
υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, τα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων, τις ρυθµίσεις οργάνωσης και διαχείρισης
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, πραγµάτων και εγκαταστάσεων, τα θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης
και ελέγχων, τα θέµατα που διασφαλίζουν την διοικητική
αποτελεσµατικότητα της ΕΔΕΠ και εξασφαλίζουν τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των επενδύσεων ανάπτυξης επιχειρηµατικών πάρκων, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό
και ειδικό θέµα αναγκαίο για τη λειτουργία των επιχειρηµατικών πάρκων και τίθεται προθεσµία για την εναρµόνιση όλων των εγκεκριµένων Κανονισµών Λειτουργίας σε
αυτό.»
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι επιχειρήσεις του δεύτερου µέρους του παρόντος, καθώς και οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 του
ν. 4302/2014 που µετεγκαθίστανται σε επιχειρηµατικά
πάρκα, απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήµατος για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση των ακινήτων και των λοιπών εγκαταστάσεών τους,
κατά το µέρος που αντιστοιχεί στο κόστος µετεγκατάστασής τους. Αν, µέσα σε πέντε (5) έτη από τη µετεγκατάσταση, η επιχείρηση παύσει να ασκεί επιχειρηµατική
δραστηριότητα µέσα στο επιχειρηµατικό πάρκο, υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής µε
τις νόµιµες προσαυξήσεις. Το ποσό που αποτελεί αντικείµενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της δηµόσιας επιχορήγησης, εφόσον η επιχορηγούµενη επιχείρηση ενταχθεί σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα που αντιστοιχεί σε ποσοστό µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε Περιφέρεια της
Χώρας.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΥΠΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Άρθρο 11
1. Μετά το άρθρο 56 του ν. 3982/2011 (Α΄ 443) προστίθενται άρθρα 56Α και 56Β ως εξής:
«Άρθρο 56Α
Οργάνωση και εξυγίανση της Άτυπης Βιοµηχανικής
Συγκέντρωσης στην περιοχή Οινοφύτων
του νοµού Βοιωτίας
1. Η περιοχή άτυπης βιοµηχανικής συγκέντρωσης του
Ασωπού ποταµού, που εκτείνεται εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας και πέριξ της Δηµοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήµου Τανάγρας του νοµού
Βοιωτίας, χαρακτηρίζεται ως περιοχή που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 56. Τα ακριβή όρια
της περιοχής αυτής καθορίζονται στον από Ιουνίου 2017
χάρτη κλίµακας 1:10.000 και το τεύχος συντεταγµένων,
που προσαρτώνται σε σµίκρυνση ως Παράρτηµα Α΄ και
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος.
2. Η χαρακτηριζόµενη µε την προηγούµενη παράγραφο περιοχή, είναι Οργανωµένος Υποδοχέας Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41, στα πλαίσια του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Στρατηγικών Επεµβάσεων (ΟΣΣΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αστική, κοινωνική,
περιβαλλοντική και επιχειρηµατική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης Απορροής Ασωπού (ΛΑΠ),
για το οποίο έχει εκδοθεί η κ.υ.α. των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας 16784/9.2.2018 (Β΄ 609) και σε αυτήν
µπορεί να ιδρυθεί αποκλειστικά και µόνο Επιχειρηµατικό
Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ), τα όρια του οποίου θα καταλαµβάνουν κατά παρέκκλιση της διατάξεως της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56 µέρος ή το
σύνολο της έκτασης που οριοθετείται µε το τοπογραφικό διάγραµµα της προηγούµενης παραγράφου, εξαιρουµένων τυχόν εκτάσεων, δασικών, γαιών υψηλής παραγωγικότητας, αρχαιολογικών χώρων, ζωνών απαλλοτρίωσης σιδηροδροµικών γραµµών και οδών, συµπεριλαµβανοµένου του πλάτους αυτών ή άλλων εκτάσεων
που βάσει κείµενων διατάξεων απαγορεύεται να ενταχθούν σε επιχειρηµατικό πάρκο. Εκτάσεις για τις οποίες
έχει υποβληθεί αίτηση ανάπτυξης επιχειρηµατικού πάρκου, στην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
εξαιρούνται από την περιοχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και η κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 47 παράγραφος 1 του παρόντος νόµου, για τις εκτάσεις αυτές, εκδίδεται κατά τις οικείες διατάξεις.
Τα όρια του Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης
(ΕΠΕ) της παρούσης παραγράφου µπορούν να επεκταθούν και πέραν της άνω οριοθετηµένης εκτάσεως αποκλειστικά προς τις όµορες περιοχές που καθορίζονται
στο εγκεκριµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του
πρώην Δήµου Σχηµαταρίου Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ
607/31.12.2010) ως Ζώνες Ανάπτυξης Παραγωγικών

Δραστηριοτήτων (ΒΙΠΑ, Ζώνη Ανάπτυξης Βιοµηχανικών
Δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης, Ζώνη Χονδρεµπορίου), στις οποίες υφίσταται Άτυπη Βιοµηχανική Συγκέντρωση (ΑΒΣ) και χρήζουν εξυγίανσης. Η επέκταση αυτή
που δεν µπορεί να υπερβεί το τριάντα τοις εκατό (30%)
του εµβαδού της έκτασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εγκρίνεται µε την κοινή υπουργική της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του παρόντος νόµου.
3. Για την ίδρυση, τον καθορισµό και τη λειτουργία
του ΕΠΕ εφαρµόζονται οι διατάξεις του Τρίτου Μέρους
(άρθρα 41 έως 64), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στο επόµενο άρθρο.
Άρθρο 56Β
Ρυθµίσεις για την ίδρυση και ανάπτυξη
Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης
στην περιοχή Οινοφύτων του νοµού Βοιωτίας
1. Στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ του ΕΠΕ του
προηγούµενου άρθρου συµµετέχει υποχρεωτικά ένας
τουλάχιστον από τους εξής φορείς: α) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, β) Δήµος Τανάγρας, γ) Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας»
και δ) ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε.».
2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3
του άρθρου 53 η ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΠΕ του
άρθρου 56Α µπορεί να υλοποιείται τµηµατοποιηµένα και
σταδιακά, κατά µέγιστο σε τέσσερα (4) διακριτά τµήµατα
της έκτασης του ΕΠΕ και αντίστοιχα σε έως τέσσερις (4)
φάσεις. Στην περίπτωση αυτή η τµηµατοποίηση, οι φάσεις, τα τµήµατα και ο προϋπολογισµός των έργων υποδοµής κάθε φάσης περιγράφονται αναλυτικά στο επιχειρηµατικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46. Αν η
ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΠΕ υλοποιείται τµηµατοποιηµένα, η υλοποίηση της πρώτης φάσης πραγµατοποιείται εντός των προθεσµιών της παραγράφου 4 του άρθρου 53. H υλοποίηση κάθε επόµενης φάσης πραγµατοποιείται εντός των προθεσµιών της παραγράφου 4 του
άρθρου 53, µε ηµεροµηνία έναρξης της υλοποίησης την
ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Διαπίστωσης της ολοκλήρωσης των έργων Υποδοµής της παραγράφου 3
του άρθρου 53, για κάθε προηγούµενη φάση. Ο αναλυτικός χρονικός προγραµµατισµός καθορίζεται στο εγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 46. Η κατασκευή κεντρικής µονάδας καθαρισµού
αποβλήτων περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στην πρώτη
φάση.
3. Στην περίπτωση τµηµατοποιηµένης υλοποίησης και
λειτουργίας του ΕΠΕ, ως προς το µετοχικό κεφάλαιο ισχύουν τα εξής:
Η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να αυξάνει το µετοχικό της
κεφάλαιο:
α) Με την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 5 του
άρθρου 46 το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ δεν µπορεί να είναι µικρότερο του ένα τοις εκατό
(1%) του απαιτούµενου συνολικού προϋπολογισµού των
έργων υποδοµής (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), όπως
αυτά περιγράφονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46.
β) Τµηµατικά σε δύο (2) φάσεις στους κατωτέρω χρόνους κατά το υπόλοιπο ποσό, ώστε το σύνολο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της ΕΑΝΕΠ να µην
είναι µικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπο-
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λογισµού των έργων υποδοµής (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), του πρώτου τµήµατος και φάσης ανάπτυξης,
όπως περιγράφονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46, εκ του οποίου ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) καταβάλλεται σε µετρητά:
(1) εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 46 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%),
(2) εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης της έγκρισης της πράξεως εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης (παράγραφος 3β του άρθρου 52 του
παρόντος νόµου) στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%).
γ) Η προθεσµία για την κάλυψη του προβλεπόµενου
µετοχικού κεφαλαίου κάθε επόµενου τµήµατος και φάσης ανάπτυξης υπολογίζεται από την έναρξη υλοποίησης κάθε αντίστοιχου τµήµατος και φάσης ανάπτυξης.
4. Η πολεοδοµική µελέτη καταρτίζεται από την
ΕΑΝΕΠ για το σύνολο της έκτασης του ΕΠΕ, µε την επισήµανση των τµηµάτων ανά φάση ανάπτυξης σε περίπτωση τµηµατοποιηµένης υλοποίησης, και υποβάλλεται
στην αρµόδια αρχή εντός έτους από τη δηµοσίευση της
απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47. Η πράξη
εφαρµογής καταρτίζεται από την ΕΑΝΕΠ και υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή εντός ενός (1) έτους από την δηµοσίευση της απόφασης έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης. Στην περίπτωση τµηµατοποιηµένης ανάπτυξης
και λειτουργίας του ΕΠΕ, η ΕΑΝΕΠ µπορεί να καταρτίζει
την πράξη εφαρµογής και να την καταθέτει στην αρµόδια υπηρεσία ανά τµήµα και φάση ανάπτυξης, οπότε η
προθεσµία της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 52 υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 53 της
προηγούµενης φάσης.
5. Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας της κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή
της, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της
αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας, µη εφαρµοζόµενου
του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 52.
Σε ειδικές περιπτώσεις συγκεκριµένων ακινήτων και αν
αυτό επιβάλλεται για πολεοδοµικούς λόγους, η εισφορά
σε γη µπορεί να περιορίζεται και σε χαµηλότερο ποσοστό κατά περίπτωση, µε αντίστοιχη αύξηση της εισφοράς σε χρήµα των συγκεκριµένων ακινήτων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
6. Η εισφορά σε χρήµα καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις και µπορεί να µετατραπεί, εν όλω
ή εν µέρει, σε αντίστοιχη εισφορά σε γη µετά από αίτηµα του ιδιοκτήτη γηπέδου. Στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο
της παραγράφου 5 του άρθρου 46 προβλέπεται υποχρεωτικά ο τρόπος χρησιµοποίησης ακινήτων που τυχόν
προκύπτουν από την εν λόγω µετατροπή της εισφοράς
σε χρήµα σε εισφορά σε γη, για τους σκοπούς της ΕΑΝΕΠ.
7. Εφόσον επιβάλλεται από ειδικές αντικειµενικές ανάγκες πολεοδοµικής φύσης, κατά το στάδιο έγκρισης
της πολεοδοµικής µελέτης, µπορεί να περιορίζονται οι
κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 52, µε εξαίρεση τις διατάξεις για την υποχρέωση δηµιουργίας χώρων υψηλού πρασίνου περιµε-

τρικά του ΕΠΕ που διατηρούνται σε ισχύ. Το ελάχιστο
ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων
στην περίπτωση αυτή µπορεί να καθορισθεί συνολικά
χαµηλότερο του είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής
επιφάνειας του ΕΠΕ, και συµπεριλαµβάνει χώρους εντός αυτού µε ήδη διαµορφωµένη τέτοια χρήση, εξαιρουµένων των οδών του εθνικού οδικού δικτύου, η µείωση όµως του ποσοστού των κοινοχρήστων δεν µπορεί να
υπερβαίνει την ποσοστιαία µείωση που επέρχεται συνολικά στην εισφορά σε γη, µε βάση την ανωτέρω περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος.
8. Με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 47
και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3
του άρθρου 53 και της παραγράφου 2 του άρθρου 58 ανατίθεται αποκλειστικά στην ΕΔΕΠ η διοίκηση και διαχείριση του ΕΠΕ και καθορίζονται οι αρµοδιότητές της.
9. Στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΔΕΠ συµµετέχουν υποχρεωτικά κύριοι ή µισθωτές εκτάσεων που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της
συνολικής έκτασης της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α.
Στη διοίκηση της ΕΔΕΠ µπορεί να συµµετέχουν ένας ή
περισσότεροι από τους φορείς της παραγράφου 1.
10. Η λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των έργων
υποδοµής και η κυριότητα των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 48, περιέρχονται στην ΕΔΕΠ µε την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3
του άρθρου 53 για το σύνολο του ΕΠΕ και στην περίπτωση διαπίστωσης τµηµατικής ολοκλήρωσης για το αντίστοιχο τµήµα ή φάση που η απόφαση αυτή αφορά.
11. Σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος ιδρύεται ανώνυµη εταιρεία ειδικού σκοπού (ΕΑΝΕΠ) κατά την έννοια των διατάξεων
του άρθρου 45 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου των άρθρων 56Α και 56Β
του ίδιου νόµου, µε τη συµµετοχή τουλάχιστον ενός από
τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 56Β του ν. 3982/2011
(Α΄ 143). Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η εταιρεία
µπορεί να ιδρυθεί από κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και χωρίς τη συµµετοχή των φορέων αυτών.
12. Η Εταιρεία Διαχείρισης (ΕΔΕΠ) του Επιχειρηµατικού Πάρκου των άρθρων 56Α και 56Β του ν. 3982/2011
(Α΄ 143) ιδρύεται σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3)
µηνών από την ίδρυση της ΕΑΝΕΠ και µέχρι έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, σύµφωνα µε το
άρθρο 58 και τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 56Β
του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).
13. Σε αποκλειστική προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, η ανώνυµη εταιρεία
της παραγράφου 11 υποβάλλει στην αρµόδια Διεύθυνση
της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης αίτηση για την έγκριση ανάπτυξης του ΕΠΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 και στο άρθρο 47 µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 56Α και 56Β του ν.
3982/2011 (Α΄ 143). Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.
14. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παραγράφου 13, λύεται και παύει να έχει αρµοδιότητες η Εταιρεία Διαχείρισης (ΕΔΕΠ) του Επιχειρηµατικού Πάρκου,
εφόσον έχει ιδρυθεί κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο
12 του παρόντος.
15. Εάν παρέλθει άπρακτη οποιαδήποτε από τις προ-
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θεσµίες των παραγράφων 11 και 13 του παρόντος , το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να δηµοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκτέλεση των έργων
υποδοµής Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης κατά τα
οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 3982/2011,
εντός της περιοχής της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α
του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

στηριοτήτων του βοηθού χειριστή µηχανηµάτων έργου,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 11 του
ν. 3982/2011.»
2. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Αν δεν συγκροτηθεί η αρµόδια εξεταστική επιτροπή στην περιφέρεια του ενδιαφεροµένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για
το σκοπό αυτό από τον Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε
την περίπτωση ιβ΄της παρ. 1 του άρθρου 159 του
ν. 3852/2010 (Α΄87), το οποίο και συντάσσει αντίστοιχο
πρακτικό προϋπηρεσίας.»

Άρθρο 12
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197)

Άρθρο 14
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 114/2012 (Α΄ 199)

Στο π.δ. 112/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο
Παράρτηµα Α΄, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες
καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή
των σχολών του Παραρτήµατος Α΄, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) και (ΙΙ), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη υδραυλικού µε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Δ΄, και αποκτούν το δικαίωµα
άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη υδραυλικού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο
5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.»
2. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Αν δεν συγκροτηθεί η αρµόδια εξεταστική επιτροπή στην Περιφέρεια του ενδιαφεροµένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για
το σκοπό αυτό από τον Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε
την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 159 του
ν. 3852/2010 (Α΄87), το οποίο και συντάσσει αντίστοιχο
πρακτικό προϋπηρεσίας».

Στο π.δ. 114/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο
Παράρτηµα Α΄, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες
καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή
των σχολών του Παραρτήµατος Α΄, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) και (ΙΙ), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης µε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα
µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Δ΄, και αποκτούν το
δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.»
2. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Αν δεν συγκροτηθεί η αρµόδια εξεταστική επιτροπή στην περιφέρεια του ενδιαφεροµένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για
το σκοπό αυτό από τον Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε
την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 159 του
ν. 3852/2010 (Α΄87), το οποίο και συντάσσει αντίστοιχο
πρακτικό προϋπηρεσίας.»
3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 προστίθενται
παράγραφοι 2Α και 2Β ως εξής:
«2Α. Άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το
π.δ. 511/1977 (Α΄ 162) και για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 ή 2, θεωρούνται, εφόσον ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει αίτηση έως
τις 30.6.2020, συνοδευόµενη από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου τετραπλάσιου από το προβλεπόµενο
στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 και από στοιχεία που
τεκµηριώνουν προϋπηρεσία δύο (2) ετών ως εξής:
α) βεβαίωση υπηρεσίας από αντίστοιχο εργοδότη,
β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιµολογίων, η οποία για κάθε τιµολόγιο αναφέρει
την ηµεροµηνία έκδοσης και τον αριθµό του τιµολογίου,
για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης-συντήρησης
καυστήρων υγρών καυσίµων.
Στη συνέχεια οι άδειες αυτές θεωρούνται κάθε οκτώ
(8) έτη, σύµφωνα µε το άρθρο 8. Οι κάτοχοι των αδειών
αυτών έχουν το δικαίωµα εκτέλεσης των εργασιών του
παρόντος που αφορούν αποκλειστικά τα υγρά καύσιµα.
2Β. Αν ο ενδιαφερόµενος αδυνατεί να προσκοµίσει τα

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 113/2012 (Α΄ 198)
Στο π.δ. 113/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) οι κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Β΄, καθώς και άλλων σχολών ή
άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήµατος Β΄, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) και (ΙΙ), µετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη
άσκησης της δραστηριότητας του βοηθού χειριστή µηχανηµάτων έργου µε σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση,
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε΄, και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δρα-
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απαραίτητα δικαιολογητικά ή αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία της παραγράφου 2Α, η άδεια ανακαλείται και,
προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να έχει το δικαίωµα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας του παρόντος,
οφείλει να εφοδιαστεί µε τη νέα άδεια του εγκαταστάτη
εγκαταστάσεων καύσης, η οποία εκδίδεται µετά την υποβολή σχετικής αίτησης και ύστερα από επιτυχή εξέταση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση στ΄ της
παραγράφου 7. Για τον σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόµενος
καταβάλλει το παράβολο που καθορίζεται σύµφωνα µε
τις παραγράφου 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011
(Α΄ 143).»
4. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 9
αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Ο αδειούχος εγκαταστάτης συντηρητής καυστήρων υγρών καυσίµων, καθώς και όσοι εµπίπτουν στην
παράγραφο 2Β, µε προϋπηρεσία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στις εγκαταστάσεις καύσης αερίων καυσίµων, αποκτά την άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης,
ύστερα από εξετάσεις.»
Άρθρο 15
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 115/2012 (Α΄ 200)
1. Στο π.δ. 115/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Αν δεν συγκροτηθεί η αρµόδια εξεταστική επιτροπή στην Περιφέρεια του ενδιαφεροµένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για
τον σκοπό αυτό από τον Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε
τηνπερίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 159 του
ν. 3852/2010 (Α΄87), το οποίο και συντάσσει αντίστοιχο
πρακτικό προϋπηρεσίας.»
β. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 12 αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο
Παράρτηµα Β, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες
καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή
των σχολών του Παραρτήµατος Β΄, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), µετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης
της δραστηριότητας του τεχνίτη µηχανικού εγκαταστάσεων µε σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε
το υπόδειγµα του Παρατήµατος Α΄, και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
του τεχνίτη µηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 11
του ν. 3982/2011.»
γ. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 18 αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι), αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), µετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης
της δραστηριότητας του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/ και

ηλεκτροσυγκολλητή µε σχετική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παρατήµατος Α΄, και
αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο
5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.»
2. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 115/2012 αναφέρονται
οι λέξεις «απολυτηρίου γυµνασίου» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης».
Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1/2013 (Α΄ 3)
Στο π.δ. 1/2013 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών µε ισότιµο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες σήµερα δεν λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Α΄,
καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών
του Παραρτήµατος Α΄, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ψυκτικού
µε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα
του Παραρτήµατος Δ΄, και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη
ψυκτικού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ.
11 του ν. 3982/2011.»
2. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Αν δεν συγκροτηθεί η αρµόδια εξεταστική επιτροπή στην Περιφέρεια του ενδιαφεροµένου, η αίτηση εξετάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για
το σκοπό αυτό από τον Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε
την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 159 του
ν. 3852/2010 (Α΄87), το οποίο και συντάσσει αντίστοιχο
πρακτικό προϋπηρεσίας.»
Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 108/2013 (Α΄ 141)
Στο π.δ. 108/2013 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Δ΄, καθώς και άλλων σχολών
ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήµατος Δ΄, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου µε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Α΄, και αποκτούν το δικαίωµα
άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.»
2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
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«δ) Κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Δ΄, καθώς και άλλων
σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της του παραρτήµατος Δ΄, αντίστοιχης ειδικότητας,
αφού αποκτήσουν, κατά περίπτωση, την απαιτούµενη
προϋπηρεσία.»
3. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Δ΄, καθώς και άλλων σχολών
ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του παραρτήµατος Δ΄, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών µε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγµα της οποίας παρέχεται στο
Παράρτηµα Α΄, και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και επιγραφών, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 5 του
ν. 3982/2011.»
4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Δ΄, καθώς και άλλων
σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της του Παραρτήµατος Δ΄, αντίστοιχης ειδικότητας,
αφού αποκτήσουν, κατά περίπτωση, την απαιτούµενη
προϋπηρεσία.»
5. Οι περιπτώσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής:
«(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Δ΄, καθώς και άλλων σχολών
ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήµατος Δ΄, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιµος και αντίστοιχης ειδικότητας µε τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, µε αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγµα της οποίας παρέχεται στο Παράρτηµα Α΄, και αποκτούν το δικαίωµα άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 5
του ν. 3982/2011.»
6. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2Α του άρθρου 9
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτηµα Δ΄, καθώς και άλλων
σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονοµής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιµες των σχολών της του Παραρτήµατος Δ΄, αντίστοιχης ειδικότητας,
αφού αποκτήσουν, κατά περίπτωση, την απαιτούµενη
προϋπηρεσία.»
7. στο άρθρο 11 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Αν δεν συγκροτηθεί η αρµόδια εξεταστική επιτροπή στην Περιφέρεια του ενδιαφεροµένου, η αίτηση εξε-

τάζεται από συλλογικό όργανο που συγκροτείται για το
σκοπό αυτόν, από τον Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε την
περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 159 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), το οποίο και συντάσσει αντίστοιχο
πρακτικό προϋπηρεσίας».
Άρθρο 18
Θητεία µελών εξεταστικών επιτροπών
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της 411/14/Φ.Γ.9.6.4./ 2013
κοινής απόφασης των Υπουργών Eσωτερικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού και Αθλητισµού και
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β´21), η παρ. 2 του
άρθρου 2 της 10574/661/Φ.Γ.9.6.4/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β´2190) και η παρ. 2 του άρθρου 2 της
10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων
και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(Β´1983) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής διορίζονται για
θητεία δύο (2) ετών, η οποία µπορεί να παραταθεί µία
φορά, για ίσο χρόνο. Η ιδιότητα του µέλους της εξεταστικής επιτροπής µπορεί να αποκτηθεί ξανά µε την πάροδο δύο (2) ετών. Ο περιορισµός του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης
νέων µελών µε τα κατάλληλα σχετικά προσόντα και ο εκ
νέου διορισµός των µελών πρέπει να είναι προς τούτο
ειδικά αιτιολογηµένος. Η αντικατάσταση µέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή αν αυτό αποβιώσει, παραιτηθεί, χάσει την ιδιότητα βάσει της οποίας
ορίστηκε ως µέλος της εξεταστικής επιτροπής, καθώς
και για λόγο αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του. Στην τελευταία περίπτωση, η πράξη αντικατάστασης πρέπει να είναι προς τούτο ειδικά αιτιολογηµένη.»
2.
Η
παρ.
2
του
άρθρου
2
της
7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων (Β´1447) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής διορίζονται για
θητεία δύο (2) ετών, η οποία µπορεί να παραταθεί µία
φορά για ίσο χρόνο. Η ιδιότητα του µέλους της εξεταστικής επιτροπής µπορεί να αποκτηθεί ξανά µε την πάροδο δύο (2) ετών. Ο τελευταίος περιορισµός, δηλαδή η
απαιτούµενη πάροδος των δύο (2) ετών, δεν ισχύει σε
περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης νέων µελών µε τα κατάλληλα σχετικά προσόντα και ο εκ νέου διορισµός των
µελών πρέπει να είναι προς τούτο ειδικά αιτιολογηµένος. Η αντικατάσταση µέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή αν αυτό αποβιώσει, παραιτηθεί,
χάσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε ως µέλος
της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και για λόγο αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του. Στην
τελευταία περίπτωση, η πράξη αντικατάστασης πρέπει
να είναι προς τούτο ειδικά αιτιολογηµένη. Κατ’ εξαίρεση,
η αντικατάσταση µέλους πριν από τη λήξη της θητείας
του είναι δυνατή, αν το νέο µέλος είναι κάτοχος του πιστοποιητικού κατηγορίας Ι του Κανονισµού (ΕΚ)
303/2008 ή του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2067 και αντικαθιστά µέλος που δεν διαθέτει το εν λόγω πιστοποιητικό.».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17)
Στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «εκτός σεισµών.» διαγράφονται.
2. Στην παράγραφο 3 η λέξη «ολοσχερώς» διαγράφεται.
Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68)
Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3325/2005, όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120), αντικαθίσταται ως εξής:
«Συµπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον
χρησιµοποιείται ο ίδιος µηχανολογικός εξοπλισµός ή ίδιου τύπου και ίσης ή µικρότερης ισχύος µηχανολογικός εξοπλισµός και δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης της
µονάδας ή εφόσον πρόκειται για καθετοποίηση της µονάδας, χωρίς να αλλάζει ο βαθµός όχλησης της προκύπτουσας εγκατάστασης αθροιστικά.»
Άρθρο 21
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173)
για τη διακίνηση και αγορά προϊόντων
Στον ν. 4177/2013 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. H παράγραφος 4 του άρθρου 20, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4413/2016
(Α΄ 148), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παραγράφου 3 ο έλεγχος διενεργείται και µε ειδικά µετασκευασµένο για το σκοπό αυτόν αυτοκινούµενο όχηµα µε συµβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς προηγούµενη
γνωστοποίηση στον ελεγχόµενο.
Κατά την αναζήτηση στοιχείων από τον ενδιαφερόµενο για το διενεργηθέντα έλεγχο, δεν παρέχονται ο αριθµός κυκλοφορίας και τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης
του οχήµατος, τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, η
ηµεροµηνία και η ώρα ελέγχου που αποτυπώνονται στην
εκτύπωση των αποτελεσµάτων της µέτρησης, καθώς και
ο αριθµός και η ηµεροµηνία της σχετικής απόδειξης εσόδου, στοιχεία τα οποία διατίθενται µόνο στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, κατά την εξέταση των υποθέσεων, για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των
στοιχείων του εν λόγω ελέγχου.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και ο προσδιορισµός
της ταυτότητας του ελεγχόµενου πρατηρίου υγρών καυσίµων, µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος εντοπισµού
θέσης (GPS), δεν αµφισβητούνται για οποιονδήποτε λόγο και προσβάλλονται µόνο για λόγους πλαστότητας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται οι
προδιαγραφές του ειδικού οχήµατος, του συστήµατος
µέτρησης του όγκου του παραλαµβανόµενου καυσίµου
και του ηλεκτρονικού συστήµατος εντοπισµού θέσης
(GPS) για την απόδειξη της ακριβούς θέσης και την ταυ-

τοποίηση του ελεγχόµενου πρατηρίου, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και
αξιολόγησης των επίσηµων έντυπων στοιχείων που δηµιουργούνται κατά τον έλεγχο, το µέγιστο ανεκτό σφάλµα του µετρητικού συστήµατος που χρησιµοποιείται, τα
προγράµµατα εκπαίδευσης των ελεγκτών, η έγκριση της
τεχνικής τους επάρκειας, η αποζηµίωσή τους και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν επιβληθεί από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ενώπιον του Υπουργού Οικονοµικών, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν επιβληθεί από το ΣΔΟΕ, και ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής.»
Άρθρο 22
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4302/2014 (Α΄ 225)
Στον ν. 4302/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Το τµήµα Υποστήριξης Περιφερειών, Μητρώων Επιθεωρητών και Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Μητρώων».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής (κύριες και
δευτερεύουσες δραστηριότητες) µπορεί να εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή
εκτός ορίων οικισµών προϋφιστάµενων του έτους 1923
ή οριοθετηµένων σύµφωνα µε τους όρους του από
24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος, εφόσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής
κατά τις κείµενες διατάξεις. Για τα Κέντρα Αποθήκευσης
και Διανοµής ισχύουν οι όροι δόµησης των βιοµηχανικών
κτηρίων. Σε περιοχές που επιτρέπονται οι εµπορικές αποθήκες και όχι βιοµηχανικά κτίρια, επιτρέπεται η εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής µε
τους όρους δόµησης που ισχύουν για τις εµπορικές αποθήκες. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής του προηγούµενου εδαφίου επιτρέπονται: α) οι κύριες δραστηριότητες της περίπτωσης β΄ του άρθρου 1, β) οι δευτερεύουσες – συµπληρωµατικές δραστηριότητες της περίπτωσης β΄ του άρθρου 1, εξαιρουµένων των µεταποιητικών δραστηριοτήτων, γ) η αποθήκευση προϊόντων ελεγχόµενης θερµοκρασίας σε ψυγεία».
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
Άρθρο 23
Τροποποίηση Καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης
της Διαχείρισης ΑΕ (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
Το καταστατικό της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., που κωδικοποιήθηκε
σε ενιαίο κείµενο µε το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α΄
267), τροποποιείται ως εξής:
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1. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 1 του Καταστατικού προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μπορεί, επίσης, να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης
των γραφείων των γενικών και ειδικών γραµµατέων, υφυπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υπουργών,
στους οποίους υπάγονται οι φορείς αυτοί, καθώς και τις
ανάγκες στέγασης του εποπτεύοντος την Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και των εποπτευόµενων φορέων του.»
2. Στο άρθρο 1 του Καταστατικού προστίθενται περιπτώσεις ιζ΄ και ιη΄ ως εξής:
«ιζ) Μπορεί να υποστηρίζει φορείς του δηµόσιου και
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και ιδίως Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
και τα νοµικά τους πρόσωπα κατά την υλοποίηση έργων
που χρηµατοδοτούνται από το συγχρηµατοδοτούµενο ή
εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµόσιων Επενδύσεων ή από άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά
προγράµµατα ή από άλλους πόρους,
ιη) συγκροτεί και στελεχώνει τεχνική υπηρεσία, η οποία µπορεί να αναλαµβάνει και τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 44
του ν. 4412/2016.»
3.Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 8
του Καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:
«Για το προσωπικό που αποσπάται από το δηµόσιο ή
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 34 και 37 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).»
4. Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 8 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Μ.Ο.Δ.
Α.Ε. σε φορείς εκτός των Ειδικών Υπηρεσιών και των
Κοινών Γραµµατειών των ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του ν. 4314/2014 καθώς και των υπηρεσιών
συντονισµού, εφαρµογής ή διαχείρισης άλλων συγχρηµατοδοτούµενων ενωσιακών και διεθνών προγραµµάτων
ως εξής:
αα) σε φορείς ή υπηρεσίες του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας του ν.
4440/2016 (Α΄ 224),
ββ) σε οργανισµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και
β΄ βαθµού και στα νοµικά τους πρόσωπα για την υποστήριξη στο σχεδιασµό, τη διαχείριση και την υλοποίηση
έργων που χρηµατοδοτούνται από το συγχρηµατοδοτούµενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας του ν. 4440/2016 και έχει διάρκεια έως πέντε (5) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης
της υποστήριξης έως πέντε (5) έτη. Η απόσπαση πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών, ύστερα από αίτηση
του ενδιαφεροµένου και του φορέα υποδοχής, η οποία
υποβάλλεται προς το Δ.Σ. της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. για τη σύµφωνη γνώµη του. Αν απαιτείται άρση υφιστάµενης απόσπασης, αυτή περιλαµβάνεται στην απόφαση απόσπασης
του προηγούµενου εδαφίου. Η δαπάνη µισθοδοσίας του
αποσπώµενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής,
γγ) σε φορείς ή υπηρεσίες ή ανεξάρτητες αρχές που
εξαιρούνται από το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας, σύµ-

φωνα µε το άρθρο 19 του ν. 4440/2016, µέχρι ποσοστού
τρία τοις εκατό (3 %) του συνόλου του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Εταιρείας. Η απόσπαση έχει διάρκεια έως πέντε (5) έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης έως πέντε (5) έτη και πραγµατοποιείται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του αρµόδιου για τον φορέα υποδοχής Υπουργού, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου και του
φορέα υποδοχής, η οποία υποβάλλεται προς το Δ.Σ. της
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. για τη σύµφωνη γνώµη του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις. Αν απαιτείται άρση
υφιστάµενης απόσπασης, αυτή περιλαµβάνεται στην απόφαση απόσπασης του προηγούµενου εδαφίου. Η δαπάνη µισθοδοσίας του αποσπώµενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
σε ειδικές διατάξεις.»
5. Η περίπτωση η΄ του άρθρου 8 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Για τη στήριξη των αστικών αρχών που υλοποιούν
Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), οι οποίες
ανήκουν σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού της Περιφέρειας Αττικής,
επιτρέπεται η απόσπαση έως δύο (2) υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανά αστική αρχή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ενιαίου
συστήµατος κινητικότητας του ν. 4440/2016, ύστερα από
δηµόσια πρόσκληση της αστικής αρχής ή του αντίστοιχου δήµου, µε την οποία καθορίζονται τα απαιτούµενα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η απόσπαση των επιλεγέντων υπαλλήλων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ύστερα από αίτηση της
αστικής αρχής ή του αντίστοιχου δήµου στο Δ.Σ. της
ΜΟΔ Α.Ε. για τη σύµφωνη γνώµη του. Οι υπάλληλοι που
αποσπώνται µπορούν να καταλάβουν θέση ευθύνης
Προϊσταµένου Διεύθυνσης ή Τµήµατος ανάλογα µε τα
τυπικά τους προσόντα και σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις που διέπουν το
φορέα που αποσπώνται. Η απόσπαση διαρκεί µέχρι τη
λήξη της υλοποιούµενης ΟΧΕ και η δαπάνη µισθοδοσίας
και τυχόν επιδόµατος θέσης ευθύνης βαρύνει τη Μ.Ο.Δ.
Α.Ε..»
Άρθρο 24
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων
Ήσσονος Σηµασίας
Στον ν. 4314/2014 (Α΄ 265) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 31 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως
εξής:
«31. Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος σηµασίας: το πληροφοριακό σύστηµα
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, όπου καταχωρίζονται τα δεδοµένα που αφορούν τον έλεγχο
σώρευσης, όπως αυτή περιγράφεται στους Κανονισµούς
Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (ΕΕ)
1407/2013, 1408/2013, 717/2014 και 360/2012 της Επιτροπής.»
2. Μετά το άρθρο 57 προστίθεται άρθρο 57Α ως εξής:
«Άρθρο 57Α
Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών
Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ)
1. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και Ε-
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ΣΠΑ τηρεί Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών
Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας, στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδοµένα που αφορούν τον έλεγχο σώρευσης
για την παρακολούθηση της τήρησης των Κανονισµών
Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σηµασίας (ΕΕ)
1407/2013, 1408/2013, 717/2014 και 360/2012 της Επιτροπής.
2. Η χρήση του πληροφοριακού συστήµατος της παραγράφου 1 για την καταχώριση και τον έλεγχο σώρευσης
των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας είναι υποχρεωτική
για το σύνολο των φορέων που τις χορηγούν, ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησης.
3. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ διασφαλίζει τη δυνατότητα διασύνδεσης του εν λόγω συστήµατος µε το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα
Κρατικών Ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β 8 του
ν. 4152/2013 (Α΄107).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τη λειτουργία του.»
Άρθρο 25
Δηµοσιονοµικές διορθώσεις
1. Στο άρθρο 33 του ν. 4314/2014 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Μετά το πέµπτο εδάφιο της υποπαραγράφου β.3
της παραγράφου 3 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μέχρι τη δηµιουργία του λογαριασµού παρακατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τους
ΟΤΑ α΄ βαθµού και τα εποπτευόµενα από αυτούς νοµικά
πρόσωπα εφαρµόζονται οι υποπαράγραφοι β.1 και β.2
της παραγράφου 3. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και για τις εντοπισθείσες πριν από την έναρξη ισχύος αυτής µη επιλέξιµες δαπάνες».
β) Μετά την παράγραφο 4 προστίθενται παράγραφοι 5,
6 και 7 ως εξής:
«5. Αν οι αρµόδιες αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου 4 διαπιστώσουν παρατυπία κατά την υλοποίηση
δράσεων ή πράξεων που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του λήπτη επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης, από την
οποία προκύπτει αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται σε βάρος του λήπτη
της επιχορήγησης ή της χρηµατοδότησης, όταν αυτός
διαφέρει από το δικαιούχο της δράσης ή της πράξης. Η
πράξη καταλογισµού εκδίδεται µε απόφαση του αρµόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου.
6. Αν οι αρµόδιες αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου 4 διαπιστώσουν παρατυπία που οφείλεται σε πράξη
ή παράλειψη των δοµών παροχής υπηρεσιών φροντίδας
και φιλοξενίας παιδιών στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής
Ζωής» της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, από
την οποία προκύπτει αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθείσα δαπάνη, αυτή καταλογίζεται σε βάρος των ανωτέρω δοµών, µε απόφαση του αρµόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου. Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου
εφαρµόζεται και αν έχει διαπιστωθεί παρατυπία του
προηγούµενου εδαφίου και δεν έχει εκδοθεί απόφαση
δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκτηση.
7. Δηµοσιονοµικές διορθώσεις που επιβάλλονται σε
δαπάνες συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 σε συνέχεια διαπί-

στωσης παρατυπιών στο πλαίσιο ελέγχων της Αρχής Ελέγχου, οι οποίες, όπως αποτυπώνονται στις σχετικές
εκθέσεις ελέγχου της, αφορούν ελλείψεις ή εσφαλµένη
εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου από
τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης και όχι παρατυπία εκ
µέρους του δικαιούχου της κρατικής ενίσχυσης, δεν οδηγούν σε ανάκτηση των σχετικών ποσών από το δικαιούχο της ενίσχυσης.
Η ρύθµιση της παρούσας εφαρµόζεται αν:
α. έχει διαπιστωθεί παρατυπία του προηγούµενου εδαφίου και δεν έχει εκδοθεί, πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε
ανάκτηση,
β. έχουν εκδοθεί, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποφάσεις δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκτηση.
Ο αρµόδιος φορέας διαχείρισης µπορεί, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσει από την Αρχή Ελέγχου
την εξέταση της σχετικής σύστασης επιβολής δηµοσιονοµικής διόρθωσης και ανάκτησης που αναφέρεται στην
έκθεση οριστικών αποτελεσµάτων και την ανάκληση του
σκέλους της απόφασης που αφορά την ανάκτηση, αν
αυτή επιβλήθηκε για τους λόγους που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Η Αρχή Ελέγχου εξετάζει τη συνδροµή των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου και σε θετική περίπτωση δέχεται το αίτηµα και είτε εκδίδει απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης, χωρίς ανάκτηση, είτε ανακαλεί το σκέλος της απόφασης που αφορά την ανάκτηση, διαφορετικά απορρίπτει το αίτηµα. Τα ποσά των ανωτέρω δηµοσιονοµικών διορθώσεων µειώνουν το συνολικό όριο πληρωµών από εθνικούς πόρους του φορέα χρηµατοδότησης
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του επόµενου έτους. Από την υποβολή εµπρόθεσµου αιτήµατος,
σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, µέχρι την έκδοση
απόφασης της Αρχής Ελέγχου επ’ αυτού, αναστέλλεται
η εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης την οποία αφορά
το αίτηµα».
2. Από την έναρξη ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 33
του ν. 4314/2014, οι αποφάσεις δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκτηση, που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε βάρος της δικαιούχου ΕΕΤΑΑ ΑΕ, στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, ανακαλούνται αυτοδίκαια και παύει η διαδικασία είσπραξης των
σχετικών ποσών. Στη συνέχεια, το αρµόδιο όργανο εκδίδει νέες αποφάσεις σε βάρος των δοµών σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 33 του
ν. 4314/2014.
Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014
Στον ν. 4314/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 13 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται
χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
της παραγράφου 5 του παρόντος.»
2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης τοποθετείται ο Προϊστάµενος της ΕΑΣ και οι
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Προϊστάµενοι των Ειδικών Υπηρεσιών και των µονάδων
τους, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παραπάνω διαδικασίας. Αντίστοιχα, µε απόφαση του Προέδρου της
Μ.Ο.Δ. ΑΕ τοποθετούνται οι προϊστάµενοι της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. Οι ανωτέρω προϊστάµενοι τοποθετούνται στις θέσεις αυτές για θητεία
πέντε (5) ετών, στη λήξη της οποίας οι θέσεις επαναπροκηρύσσονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2.
β) Οι προϊστάµενοι της περίπτωσης α΄ που είχαν επιλεγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3614/2007 ή του
παρόντος νόµου ή µε ειδικές διατάξεις και δεν τοποθετηθούν ως προϊστάµενοι κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας
της παραγράφου 2, τοποθετούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή του Δ.Σ. της
Μ.Ο.Δ. Α.Ε., αντίστοιχα, που εκδίδεται συνεκτιµώντας
τη σχετική αίτησή τους και τις υπηρεσιακές ανάγκες, σε
θέση στελέχους στην υπηρεσία όπου υπηρετούσαν ως
προϊστάµενοι ή σε άλλη Ειδική Υπηρεσία του άρθρου 4 ή
στην Κεντρική Υπηρεσία της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., εφαρµοζοµένων των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
36 του παρόντος, εξαιρουµένου του επιδόµατος ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται µετά από κάθε
προκήρυξη της παραγράφου 2 για τους υπαλλήλους που
δεν επιλέγονται εκ νέου ως προϊστάµενοι.»
3. Στο άρθρο 41 του ν. 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Για το σύνολο του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των Κοινών
Γραµµατειών των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας της περιόδου 2014 – 2020, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή µε σύµβαση έργου προηγούµενη απασχόληση».
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 41 αναριθµείται σε παράγραφο 7.
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στις περιπτώσεις δράσεων και πράξεων κρατικών
ενισχύσεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταµεία, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του
αρµόδιου Περιφερειάρχη που εποπτεύει τον φορέα διαχείρισης εγκρίνονται οι προκηρύξεις και προσκλήσεις
προς τους δικαιούχους ενισχύσεων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του
άρθρου 13. Η σύµφωνη γνώµη αφορά στην τήρηση των
κανόνων κρατικών ενισχύσεων και στη χρήση του ΠΣΚΕ.
Στις προκηρύξεις και προσκλήσεις ορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι επιλέξιµες δαπάνες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, οι προθεσµίες και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.»
6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 πριν από τη φράση «Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσεων» προστίθεται η
λέξη «Γενική».
7. Στο άρθρο 53Α προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της
ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται σαφή
και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστηµα και
οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους. Οι πιστώσεις
για την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλ-

λήλων εγγράφονται σε συλλογική απόφαση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Η αποζηµίωση για το σύνολο
του προσωπικού δύναται να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ
Α.Ε. και να καλύπτεται από την Τεχνική Βοήθεια του
Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού ΕΟΧ ή από εθνικούς πόρους. Ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου δύναται να ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»
8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για τα ΤΕΠ ή του αρµόδιου Περιφερειάρχη για τα
ΠΕΠ και ύστερα από εισήγηση των αρµόδιων διαχειριστικών αρχών συγκροτείται η επιτροπή παρακολούθησης για κάθε ΕΠ και ορίζονται ο πρόεδρος, τα µέλη και οι
αναπληρωτές τους.»

Άρθρο 27
Πληρωµές του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
1. Για την πραγµατοποίηση των πληρωµών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν.4270/2014 (Α΄ 143) µπορεί να ορίζεται υπεύθυνος λογαριασµού ή εισηγητής για την εκκαθάριση
υπάλληλος άλλης, εκτός της αρµόδιας για την πληρωµή,
υπηρεσίας ή υπάλληλος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
που απασχολείται µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα του υπαλλήλου µε εντολή
του Προϊσταµένου του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του άρθρου 30 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε άλλη ιεραρχική σχέση.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από την
1η.1.2018.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Άρθρο 28
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 6, 8, 11, 18
και 20 του ν. 4399/2016
Στον ν. 4399/2016 (Α΄ 117) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής
διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας µεγάλης επιχείρησης
µε τον όρο ότι οι επιλέξιµες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται
µε τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί
κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούµενων οικονοµικών ετών.»
2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) επιχειρήσεις που κατά τα δύο (2) έτη πριν από την
υποβολή της αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε µετεγκατάσταση στην επιχειρηµατική εγκατάσταση στην
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οποία θα πραγµατοποιηθεί η αρχική επένδυση και για
την οποία ζητείται η ενίσχυση ή δεν δεσµεύονται ότι δεν
θα το πράξουν µέσα σε περίοδο δύο (2) ετών µετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση. Ως «µετεγκατάσταση» ορίζεται η µεταφορά της ίδιας ή παρεµφερούς δραστηριότητας ή µέρους αυτής από επιχειρηµατική εγκατάσταση στο έδαφος συµβαλλόµενου µέρους της συµφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηµατική εγκατάσταση στην
οποία πραγµατοποιείται η ενισχυόµενη επένδυση στο έδαφος άλλου συµβαλλόµενου µέρους της συµφωνίας
ΕΟΧ (ενισχυόµενη εγκατάσταση).
Μεταφορά υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην
αρχική και στην ενισχυόµενη εγκατάσταση εξυπηρετεί,
τουλάχιστον εν µέρει, τον ίδιο σκοπό και καλύπτει τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του ίδιου τύπου πελατών και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια ή παρεµφερή δραστηριότητα σε µία από τις αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον ΕΟΧ.»
3. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 8
αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δηµόσιο ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
ή έχει µισθωθεί για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
Οι µισθώσεις αυτές µπορεί να καταρτίζονται και µε ιδιωτικό έγγραφο εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρµα της
Γ.Γ.Π.Σ (taxis) και το συµφωνητικό της µίσθωσης µεταγράφεται στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται
στο Κτηµατολόγιο αρµοδίως. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας µεταγραφής, η µίσθωση αποκτά την ισχύ
που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ µε την επιφύλαξη
του άρθρου 67. Οι ενισχύσεις που παρέχονται σε κάθε
φορέα δεν µπορεί να υπερβαίνουν σωρευτικά τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ για µεµονωµένη επιχείρηση και τα είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ για το
σύνολο των συνεργαζόµενων κατά το ποσοστό συµµετοχής τους ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων, µε την επιφύλαξη των περιορισµών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ.. Οι περιορισµοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις τους παρόντος και για χρονική
περίοδο τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται
αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και οµάδα δαπανών.»
5. α. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
18 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η προθεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής ή, ύστερα από έγκριση, παράτασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην περίπτωση α΄, µπορεί επίσης να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο
της διακοπής ή της καθυστέρησης, µε την προϋπόθεση
ότι τεκµηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου µέσα στη νέα προθεσµία. Το αίτηµα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται ηλε-

κτρονικά µέσω του ΠΣΚΕ µέσα στην αρχική ή την παραταθείσα προθεσµία ολοκλήρωσης.»
β. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18
αντικαθίσταται ως εξής:
«O επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά µέσω
του ΠΣΚΕ για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης το αργότερο µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη λήξη της
προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 19.»
6. Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίστανται ως εξής:
«αα. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόµενος να
µην υπερβαίνει, κατ' έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριµένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, µε εξαίρεση
την περίπτωση της µη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα
προηγούµενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών
κερδών. Στην περίπτωση αυτή, εναποµείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούµενα φορολογικά έτη προστίθεται
στο ανωτέρω υπολογιζόµενο µέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούµενης ενίσχυσης,
ββ. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόµενος να
µην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριµένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, µέχρι το φορολογικό
έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.»
Άρθρο 29
Προσθήκη άρθρου 27Α στον ν. 4399/2016
1. Μετά το άρθρο 27 του ν. 4399/2016 προστίθεται άρθρο 27A, ως εξής:
«Άρθρο 27A
Δεν απαιτείται δηµοσίευση των αποφάσεων συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του παρόντος, όπως
των επιτροπών αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, των
επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων, των οργάνων ελέγχου επενδύσεων, της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών και των γνωµοδοτικών επιτροπών».
2. Η ρύθµιση της παραγράφου 1 αφορά και τις αποφάσεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων που έχουν
εκδοθεί ή εκδίδονται στο πλαίσιο εφαρµογής των νόµων
3908/2011 (Α΄ 8) και 3299/2004 (Α΄ 261). Η ισχύς της
παρ. 1 αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
ν. 4399/2016 (Α΄ 117).
Άρθρο 30
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 65 και 67
του ν. 4399/2016
Στον ν. 4399/2016 (Α΄ 117) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 65 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) το συνολικό επιλέξιµο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ,
β) το επενδυτικό σχέδιο δηµιουργεί µία (1) τουλάχιστον θέση εργασίας ανά ένα εκατοµµύριο (1.000.000)
ευρώ επιλέξιµου κόστους επένδυσης.»
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2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης µπορεί να
κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και να του χορηγηθεί ενίσχυση έως του ποσού των επτά εκατοµµυρίων (7.000.000) ευρώ:
α. µε βάση τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για το σύνολο των δαπανών της παραγράφου
1 του άρθρου 66,
β. µε βάση τα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, για τις δαπάνες της παραγράφου 2 του άρθρου 66. Το δικαίωµα έναρξης χρήσης
της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής
θεµελιώνεται µε την πιστοποίηση της υλοποίησης του
πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους του επενδυτικού
σχεδίου από το αρµόδιο όργανο ελέγχου και η δικαιούµενη ενίσχυση χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 20.»
Άρθρο 31
Κατάργηση διάταξης του άρθρου 71 του ν. 4399/2016
Η περίπτωση ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 71 του
ν. 4399/2016 καταργείται.
Άρθρο 32
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 78 και 82
του ν. 4399/2016
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 78
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον
ν. 3908/2011 ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους
και εφόσον κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά µε άλλο κίνητρο, έχουν εφαρµογή αναλόγως οι υπο περιπτώσεις αα΄
και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20.»
2. H παράγραφος 2 του άρθρου 82 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Στα µέλη του Μητρώου Αξιολογητών του άρθρου 7
του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83), που πραγµατοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) από τις 30 Ιουνίου 2011 µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2011, καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται στην
2/88585/0022/21.12.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Υ.Ο.Δ.Δ. 592).»
Άρθρο 33
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 85
του ν. 4399/2016
Στον ν. 4399/2016 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 85 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που έχουν εκδοθεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2017 ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για τη
δήλωση τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων µέσα
σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας της επένδυσης υποχρεού-

ται στην υποβολή των στοιχείων πριν από την εκταµίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγµατοποιείται µετά την ηµεροµηνία αυτή.»
2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 85 αντικαθίσταται ως
εξής:
«11. Οι λέξεις «εντός διετίας» της παρ. 2 του άρθρου
3 της 41766/26.9.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β΄ 2589) αντικαθίστανται από τις λέξεις «εντός εξαετίας». Για τη διενέργεια
των διοικητικών ελέγχων της απόφασης αυτής µπορεί
να εφαρµόζεται αναλόγως η 20283/3.5.2012 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (Β΄1518) πλην της παραγράφου 5 αυτής.»
3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 85 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι
αποζηµιώσεις
που
προβλέπονται
στην
26226/3.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) αφορούν ποσά πλέον Φ.Π.Α. και έχουν εφαρµογή από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 14Β
του ν. 3908/2011
Στο τέλος της παρ. Δ΄ του άρθρου 14Β του
ν. 3908/2011 (Α΄ 8) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση ορίζονται δικαιολογητικά, όροι
και προϋποθέσεις για την υποβολή αιτηµάτων τροποποίησης µετά την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων».
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις για τα επενδυτικά σχέδια
των νόµων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011
1. Φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 2601/1998 (Α΄ 81) και για τα οποία
δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ολοκλήρωσης ή ανάκλησης, οφείλουν, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος να υποβάλουν αίτηση στις
αρµόδιες υπηρεσίες εφαρµογής του νόµου αυτού µε
γνωστοποίηση του βαθµού υλοποίησης του επενδυτικού
έργου τους.
2. Για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις των νόµων 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011
(Α΄ 8), το ενισχυόµενο ποσό που αφορά έργα σύνδεσης
µε το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µειώνεται στην περίπτωση και κατά το ποσοστό
συµµετοχής έτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας
στο κόστος κοινών έργων σύνδεσης στη βάση της εγκεκριµένης ισχύος, µε αντίστοιχη αναµόρφωση του συνολικού ενισχυόµενου ποσού, ύστερα από αίτηση του φορέα της επένδυσης.
3. Ποσό ενίσχυσης που έχει καταβληθεί για τα επενδυτικά σχέδια της προηγούµενης παραγράφου επιστρέφεται κατά το ανωτέρω ποσοστό ή συµψηφίζεται µε υπολειπόµενο προς καταβολή ποσό ενίσχυσης στον φορέα,
εντόκως, ύστερα από αίτησή του. Το ποσό των αναλογούντων τόκων υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας επιµερισµού του κόστους µεταξύ του φορέα της επένδυσης και του έτερου παραγωγού
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µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
Το ύψος του επιτοκίου καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 794/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Κανονισµού 271/2008 της Επιτροπής της 30ης Ιανουαρίου
2008.
4. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
π.δ. 35/2011 (Α΄88) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Αν έχει προκαταβληθεί ποσό επιχορήγησης που είναι µεγαλύτερο από αυτό που οριστικοποιείται µε την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης, επιστρέφεται άτοκα το υπερβάλλον ποσό, µέσα σε έναν (1) µήνα από την κοινοποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης στον φορέα της
επένδυσης.
Με την κατάθεση στην αρµόδια υπηρεσία των σχετικών παραστατικών πληρωµής του επιστρεφόµενου ποσού αποδεσµεύεται η υποβληθείσα εγγυητική επιστολή.
Σε περίπτωση µη επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού, µέσα στην προθεσµία του ενός (1) µηνός, καταπίπτει µερικώς και κατά το οφειλόµενο ποσό η εγγυητική
επιστολή.»
5. Οι διατάξεις του π.δ. 35/2011 έχουν ανάλογη εφαρµογή και για επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004.
Άρθρο 36
Ταµεία Χαρτοφυλακίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών
(ΤΧΕΣ)
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού µπορεί
να ιδρύονται Ταµεία Χαρτοφυλακίου Επιχειρηµατικών
Συµµετοχών (ΤΧΕΣ). Η χρηµατοδότηση των ΤΧΕΣ πραγµατοποιείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του Προγράµµατος Δηµόσιων Επενδύσεων
(ΠΔΕ). Τα κεφάλαια των ΤΧΕΣ τοποθετούνται σε νεοϊδρυθέντα Ταµεία Επιχειρηµατικών Συµµετοχών εφεξής
«Ταµεία» (funds). Τα «Ταµεία» αυτά αποτελούν είτε Οργανισµούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) του
ν. 4209/2013 (Α΄ 253) είτε Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του
ν. 2992/2002 (Α΄ 54) είτε Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του ν. 2367/1999
(Α΄ 261) ή αντίστοιχα σχήµατα παροχής επιχειρηµατικών κεφαλαίων κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού: α) ορίζεται η επενδυτική στρατηγική του Ταµείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΤΧΕΣ), β) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής του ΤΧΕΣ
στα «Ταµεία» για την επίτευξη της επενδυτικής στρατηγικής του ΤΧΕΣ, γ) ορίζεται Διαχειριστής Οργανισµού Εναλλακτικών Επενδύσεων του ν. 4209/2013 (Α΄253) ως
ανάδοχος φορέας εφαρµογής του ΤΧΕΣ, ύστερα από
σχετική συµφωνία χρηµατοδότησης, δ) συγκροτείται η
Επενδυτική Επιτροπή του ΤΧΕΣ µε σκοπό την παρακολούθηση της εφαρµογής της επενδυτικής στρατηγικής
του ΤΧΕΣ, το συντονισµό της υλοποίησής της και τη
σύννοµη και αποτελεσµατική λειτουργία του, και ε) ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και

Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι αποζηµιώσεις
των µελών της Επενδυτικής Επιτροπής για τη συµµετοχή τους σε αυτή.
4. Τα άρθρα 59-61 του ν. 4399/2016 καταργούνται.
Άρθρο 37
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 19
του ν. 2579/1998
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2579/1998
(Α΄ 31) η τελεία αντικαθίσταται µε κόµµα και προστίθεται η φράση «- την σύσταση και τη συγκρότηση του ελληνικού συµβουλίου ανταγωνιστικότητας (national
productivity board) και τη συνεργασία µε τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά εθνικά συµβούλια ανταγωνιστικότητας.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Ν. 89/1967
Άρθρο 38
Η παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αλλοδαπές εταιρείες µπορούν να εγκαθίστανται
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
µε αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους
καταστήµατα ή σε συνδεδεµένες µε αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄167), και µη εγκατεστηµένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες:
(α) συµβουλευτικού χαρακτήρα, (β) κεντρικής λογιστικής
υποστήριξης, (γ) ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων διαδικασιών και υπηρεσιών, (δ) κατάρτισης µελετών, σχεδίων και συµβάσεων, (ε) διαφήµισης και µάρκετινγκ, (στ) επεξεργασίας στοιχείων, (ζ) λήψης και παροχής πληροφοριών, (η) έρευνας και ανάπτυξης, (θ) ανάπτυξης λογισµικού, προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστηµάτων πληροφορικής, (ι) αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών, (ια) διαχείρισης προµηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας µη συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης µεταφορών µε ίδια µέσα, (ιβ) διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού, και (ιγ) δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Οι εγκαθιστάµενες εταιρείες υποχρεούνται: α) εντός
δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παραγράφου 2 και εφεξής να απασχολούν στην
Ελλάδα προσωπικό, τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόµων,
εκ των οποίων ένα (1) δύναται να είναι µερικής απασχόλησης και β) να έχουν δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως.
Τα ως άνω µεγέθη µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Για παραβάσεις της νοµοθεσίας περί εισόδου και διαµονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε την εταιρεία και ο νόµιµος εκπρόσωπός της
στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής ευθύνης
του.
Η παροχή των υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου, δεν
συνιστά άσκηση πραγµατικής διοίκησης στην Ελλάδα
κατά το άρθρο 4 της παρ. 4 του ν. 4172/2013, από την εγκαθιστάµενη αλλοδαπή εταιρεία ή τις συνδεδεµένες µε
αυτήν επιχειρήσεις.»
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Άρθρο 39
1. Το άρθρο 6 του α.ν. 89/1967 αναριθµείται σε άρθρο 8
και προστίθενται νέα άρθρα 6 και 7 ως εξής:
«Άρθρο 6
1. Αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 και ηµεδαπές εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος σύµφωνα µε το άρθρο 4, µπορούν να λάβουν τις ενισχύσεις της παραγράφου 2, εφόσον: α) αναπτύσσουν
νέα δραστηριότητα είτε ως προς το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών είτε ως προς τις επιχειρήσεις
στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία δύο (2) έτη µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης από τις ίδιες ή άλλες εταιρείες του οµίλου στον οποίο ανήκουν και β) από τη νέα δραστηριότητα δηµιουργείται ελάχιστος αριθµός νέων θέσεων απασχόλησης, οι
οποίες διατηρούνται τουλάχιστον για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όπως ορίζεται ανά κατηγορία παρεχόµενων υπηρεσιών και χορηγούµενων ενισχύσεων στην απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
Τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια ισχύουν και
για τις αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί
στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1,
καθώς και ηµεδαπές εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του παρόντος νόµου κατά το άρθρο 4, εφόσον
αυτές αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα από την οποία
δηµιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης, κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου.
Οι ενισχύσεις χορηγούνται µε την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ή την τροποποίηση αυτής κατόπιν υποβολής συµπληρωµατικού αιτήµατος στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης.
2. Στις εταιρείες της παραγράφου 1 µπορεί να χορηγούνται, σωρευτικά ή διαζευκτικά, ενισχύσεις των παρακάτω κατηγοριών:
α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση και ατόµων µε αναπηρία, σύµφωνα µε τα
άρθρα 32 και 33 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014.
Επιλέξιµες για ενίσχυση δαπάνες είναι οι µισθολογικές δαπάνες για µέγιστη περίοδο δώδεκα (12) µηνών από την πρόσληψη εργαζοµένου, ο οποίος:
αα) δεν είχε κανονική αµειβόµενη εργασία κατά τους
προηγούµενους έξι (6) µήνες, ή
ββ) δεν έχει συµπληρώσει δύο (2) έτη από την ολοκλήρωση εκπαίδευσης µε πλήρες ωράριο και δεν είχε
προηγουµένη κανονική αµειβοµένη απασχόληση, ή
γγ) είναι ηλικίας άνω των 50 ετών, ή
δδ) ζει µόνος έχοντας τη φροντίδα ενός η περισσότερων µελών, ή
εε) έχει αναγνωρισθεί ως εργαζόµενος µε αναπηρία
βάσει της εθνικής νοµοθεσίας.
Η πρόσληψη πρέπει να εξυπηρετεί τη νέα δραστηριότητα και να συνεπάγεται αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση µε το µέσο όρο του δωδεκαµήνου. Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων της οικείας επιχείρησης σε σχέση µε τον µέσο όρο
του δωδεκαµήνου που προηγήθηκε, η θέση ή οι θέσεις

πρέπει να έχουν µείνει κενές από αποχώρηση εργαζόµενων για λόγους που δεν εξαρτώνται από την επιχείρηση
ή λόγω απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω
προηγούµενης κατάργησης θέσεων εργασίας.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) επί των επιλέξιµων δαπανών. Εταιρεία δεν µπορεί να λαµβάνει για τους ίδιους εργαζοµένους άλλη ενίσχυση επί των µισθολογικών δαπανών
της περιόδου των πρώτων δώδεκα (12) µηνών από την
πρόσληψη εκάστου.
Με την απόφαση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
6 καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός προσλήψεων και το ανώτατο ποσό µισθολογικού κόστους ανά εργαζόµενο,
για τα οποία η εταιρεία µπορεί να λαµβάνει την ανωτέρω ενίσχυση, καθώς και η ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία παρεχοµένων υπηρεσιών.
Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ ετησίως, αθροιζόµενη µε άλλες κρατικές ενισχύσεις που
λαµβάνει η επιχείρηση όπως αυτή νοείται στον Κανονισµό (ΕΕ) 651/2014, για πρόσληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση.
β) Ενισχύσεις για προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κανονισµού (ΕΕ)
651/2014.
Η ενίσχυση χορηγείται για προγράµµατα που διοργανώνονται από το νοµικό πρόσωπο για την εκπαίδευση
του προσωπικού σε σχέση µε τη νέα δραστηριότητα. Δεν
χορηγούνται ενισχύσεις για επαγγελµατική κατάρτιση
που πραγµατοποιείται από επιχειρήσεις προκειµένου να
συµµορφωθούν µε τα εθνικά υποχρεωτικά πρότυπα επαγγελµατικής κατάρτισης.
Επιλέξιµες για ενίσχυση δαπάνες είναι:
αα) οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις
ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συµµετέχουν στην
επαγγελµατική κατάρτιση,
ββ) τα έξοδα µετακίνησης των εκπαιδευτών και των
εκπαιδευοµένων,
γγ) υλικά και εφόδια που σχετίζονται άµεσα µε το έργο,
δδ) οι δαπάνες συµβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση
µε το έργο επαγγελµατικής κατάρτισης,
εε) οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευοµένων και
γενικές έµµεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, µισθώµατα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν στην επαγγελµατική κατάρτιση.
Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως
50 % επί των επιλέξιµων δαπανών, και η εταιρεία δεν
µπορεί να λαµβάνει άλλη ενίσχυση για το ίδιο πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης.
Με την απόφαση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
6 καθορίζεται το ανώτατο ποσό δαπανών για τις οποίες
η επιχείρηση µπορεί να λαµβάνει την παραπάνω ενίσχυση συνολικά ή και κατά κατηγορία δαπάνης. Η χορηγούµενη ενίσχυση ανά έργο επαγγελµατικής κατάρτισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια
(2.000.000) ευρώ.
γ) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014.
Η παρούσα κατηγορία ενισχύσεων παρέχεται σε εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Το ενισχυόµενο µέρος του έργου έρευνας και α-
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νάπτυξης πρέπει να εµπίπτει πλήρως σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στον ανωτέρω Κανονισµό: βιοµηχανική έρευνα, πειραµατική ανάπτυξη, µελέτες σκοπιµότητας.
Οι επιλέξιµες για ενίσχυση δαπάνες του έργου έρευνας και ανάπτυξης αφορούν συγκεκριµένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:
αα) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, εφόσον απασχολούνται
αποκλειστικά στο έργο,
ββ) δαπάνες κτιρίων, οργάνων και εξοπλισµού, εφόσον και για όσο χρόνο χρησιµοποιούνται για το έργο. Για
τα κτίρια, τα όργανα και τον εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιµες θεωρούνται µόνον οι δαπάνες απόσβεσης που
αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται µε βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές,
γγ) δαπάνες για έρευνα επί συµβάσει, καθώς και δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το έργο,
δδ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές
δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άµεσο αποτέλεσµα του έργου,
εε) δαπάνες για τη διεξαγωγή µελετών σκοπιµότητας.
Η ένταση της ενίσχυσης επί των επιλέξιµων δαπανών
ανέρχεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%)
για βιοµηχανική έρευνα, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
για πειραµατική ανάπτυξη και πενήντα τοις εκατό (50%)
για µελέτες σκοπιµότητας. Η εταιρεία δεν µπορεί να
λαµβάνει άλλη ενίσχυση για το ίδιο έργο έρευνας και ανάπτυξης.
Με την απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
6, καθορίζεται το ανώτατο ποσό δαπανών για τις οποίες η εταιρεία µπορεί να λαµβάνει την παραπάνω ενίσχυση συνολικά ή και κατά κατηγορία έρευνας και κατηγορία δαπάνης, καθώς και η ένταση ενίσχυσης κατά κατηγορία έρευνας.
Η χορηγούµενη ενίσχυση της κατηγορίας αυτής, αθροιζόµενη µε άλλες κρατικές ενισχύσεις έρευνας και ανάπτυξης που λαµβάνει η επιχείρηση όπως αυτή νοείται
στον Κανονισµό (ΕΕ) 651/2014, δεν µπορεί να υπερβαίνει, για έργα που αφορούν κυρίως βιοµηχανική έρευνα
τα είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ ανά έργο, για
έργα που αφορούν κυρίως πειραµατική ανάπτυξη τα δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ ανά έργο και
για µελέτες σκοπιµότητας και προετοιµασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων τα επτά εκατοµµύρια πεντακόσιες
χιλιάδες (7.500.000) ευρώ ανά µελέτη.
δ) Ενίσχυση δαπανών µισθολογικού κόστους και
δαπανών εγκατάστασης συστηµάτων πληροφορικής
και επικοινωνιών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
1407/2013.
Ενισχυόµενες δαπάνες είναι:
αα) Οι µισθολογικές δαπάνες για µέγιστη περίοδο
δώδεκα (12) µηνών από την πρόσληψη οποιουδήποτε
εργαζοµένου. Η πρόσληψη πρέπει να εξυπηρετεί τη νέα
δραστηριότητα και να αντιπροσωπεύει αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση µε τον µέσο όρο του δωδεκαµήνου. Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθµού των
εργαζοµένων της οικείας επιχείρησης σε σχέση µε τον
µέσο όρο του δωδεκαµήνου που προηγήθηκε, η θέση ή
οι θέσεις πρέπει να έχουν µείνει κενές από αποχώρηση

εργαζόµενων για λόγους που δεν εξαρτώνται από την
επιχείρηση ή λόγω νόµιµης απόλυσης για πειθαρχικούς
λόγους και όχι λόγω προηγούµενης κατάργησης θέσεων
εργασίας.
ββ) Οι δαπάνες για αγορά εξοπλισµού και λογισµικού
συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών που σχετίζονται άµεσα µε τη νέα δραστηριότητα.
Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) επί των επιλέξιµων δαπανών. Το
νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί να λαµβάνει άλλη ενίσχυση για τους ίδιους εργαζοµένους επί των µισθολογικών
δαπανών της περιόδου των δώδεκα (12) πρώτων µηνών
από την πρόσληψη εκάστου, καθώς και για τις ίδιες δαπάνες αγοράς εξοπλισµού και λογισµικού.
Με την απόφαση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
6, καθορίζεται το ανώτατο ποσό δαπανών για τις οποίες
χορηγείται η παραπάνω ενίσχυση, καθώς και η ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία παρεχόµενων υπηρεσιών.
Η χορηγούµενη ενίσχυση στην κατηγορία αυτή, αθροιζόµενη µε άλλες ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί από
το κράτος, βάσει του προαναφερόµενου Κανονισµού,
στην ενιαία επιχείρηση, όπως ορίζεται στον ίδιο Κανονισµό, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ σε περίοδο τριών (3) οικονοµικών ετών.
3. Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται µε τη µορφή επιχορήγησης, που συνίσταται σε παροχή χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών και προσδιορίζεται ως ποσοστό επ’ αυτών.
Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζεται κατ’ έτος το ποσό ενισχύσεων του άρθρου 6 συνολικά ή και κατά κατηγορία ενισχύσεων που
µπορεί να χορηγηθούν κατά το έτος αυτό. Το ποσό αυτό
συνιστά αυτοδίκαια τον προϋπολογισµό του έργου που
εγγράφεται στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται για επιλέξιµες δαπάνες
που πραγµατοποιούνται και εξοφλούνται εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης και µέχρι τη συµπλήρωση πέντε (5) πλήρων διαχειριστικών περιόδων. Οι
ενισχύσεις καταβάλλονται στην εταιρεία σε ετήσια βάση
µετά το πέρας κάθε διαχειριστικής περιόδου, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ύστερα από διενέργεια διοικητικού ή και επιτόπιου ελέγχου.
Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από τη Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, βάσει ετήσιας αναφοράς που υποβάλλει η εταιρεία µε τα στοιχεία της δραστηριότητας αυτής, η οποία συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για τις
επιλέξιµες προς ενίσχυση δαπάνες και τα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται κατά περίπτωση στις αποφάσεις
της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από όργανα ελέγχου που συστήνονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το αντικείµενο του ελέγχου, τα µέλη που δεν
µπορεί να είναι λιγότερα από δύο (2), το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου αυτά υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή τους,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Η εταιρεία υποχρεούται να παρακολουθεί τις ενισχυό-
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µενες δαπάνες διακριτά στα λογιστικά της βιβλία και να
τηρεί τα στοιχεία των ενισχυόµενων δαπανών έως ότου
ενηµερωθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Κατά
το χρονικό αυτό διάστηµα δύναται να διενεργηθεί από
το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης ή άλλο αρµόδιο
φορέα διοικητικός ή και επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση σε σχέση µε τη χορηγηθείσα ενίσχυση.
5. Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή αποσιωπήθηκαν στοιχεία που επηρεάζουν τη χορήγηση ή την καταβολή της ενίσχυσης, ανακαλείται η απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 1
κατά το µέρος που αφορά τη συγκεκριµένη ενίσχυση και
επιστρέφεται έντοκα και µε τις νόµιµες επιβαρύνσεις τυχόν καταβληθέν ποσό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να µην καταβληθεί ή να αναζητηθεί τµήµα ή το σύνολο της ενίσχυσης, αν διαπιστωθεί η µη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται για
τη χορήγηση της ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις αποφάσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
6. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ορίζονται για τις κατηγορίες ενισχύσεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 2, ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός δηµιουργούµενων νέων θέσεων απασχόλησης συνολικά ή κατ’ έτος, το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου πρέπει να δηµιουργηθούν και το
µετέπειτα χρονικό διάστηµα για το οποίο υπάρχει υποχρέωση διατήρησης αυτών, τα ανώτατα όρια ενισχυόµενων δαπανών και τα ποσοστά ενίσχυσης για κάθε κατηγορία ενισχύσεων, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των ενισχύσεων, τη διενέργεια των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων και την εκταµίευση των ποσών της ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά το µέρος που αφορά τη χορήγηση της ενίσχυσης και επιστροφής τυχόν
καταβληθέντων ποσών, καθώς και οι κυρώσεις που µπορεί να φθάνουν έως την ολική ανάκτηση της επιχορήγησης και η διαδικασία επιβολής αυτών, σε περίπτωση που
συντρέχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
β) Για την κατηγορία ενισχύσεων της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 2, τα αναφερόµενα στην περίπτωση α΄
της παρούσας παραγράφου ορίζονται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 7
1. Οι ενισχύσεις του άρθρου 6 χορηγούνται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 του
άρθρου αυτού και σε εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών, καθώς και ηµεδαπές εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά
των περιπτώσεων α΄ έως ιγ΄ του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 σε µη εγκατεστηµένες
στην Ελλάδα επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητα τα κεντρικά τους καταστήµατα ή συνδεδεµένες µε
αυτές κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013. Οι
εταιρείες του προηγούµενου εδαφίου δύνανται παράλληλα να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και σε επιχειρή-

σεις εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση της παραγράφου 3.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση των ενισχύσεων αποτελεί η ανάπτυξη από την ωφελούµενη εταιρεία νέας δραστηριότητας στην Ελλάδα αναφορικά µε το αντικείµενο
των παρεχόµενων υπηρεσιών, η οποία δεν ασκείται στην
Ελλάδα τα τελευταία δύο (2) έτη µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης, από
την ίδια ή άλλες εταιρείες του οµίλου στον οποίο ανήκει.
Ο ελάχιστος αριθµός νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης που δηµιουργούνται εκ της νέας δραστηριότητας,
για την οποία χορηγείται η ενίσχυση, όπως αυτός ορίζεται µε τις αποφάσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6,
δεν µπορεί να είναι µικρότερος των εκατόν πενήντα
(150), για το πρώτο έτος µετά τη χορήγηση της ενίσχυσης.
2. Για τις εταιρείες στις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4.
3. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χορηγούνται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
εντός πενήντα (50) ηµερών από την υποβολή σχετικής
αίτησης στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
4. Με τις αποφάσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6
ορίζονται αναλόγως τα αναφερόµενα σε αυτές στοιχεία
και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου».
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3310/2005 (Α΄ 30)
1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄
της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 (Α'30) αντικαθίστανται ως εξής:
«4 α) Απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
µε εξωχώριες εταιρείες από φορολογικά «µη συνεργάσιµα» κράτη κατά την έννοια των παραγράφων 3 και 4
του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
του ν. 4172/2013, (Α΄ 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από
φορολογικά «µη συνεργάσιµα» κράτη απαγορεύεται επίσης, να συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του ένα
τοις εκατό (1%) επί του µετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε
επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. Για
τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας εφαρµόζει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Απαγορεύεται η
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε εξωχώριες εταιρείες
από κράτη που έχουν προνοµιακό φορολογικό καθεστώς όπως αυτά ορίζονται από τον κατάλογο της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος µε εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν:
αα. κράτος – µέλος της Ένωσης ή
ββ. κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γγ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στον βαθµό που η υπό ανάθεση σύµβαση καλύπτε-
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ται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι
της ως άνω ΣΔΣ, ή
δδ. σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω
περιπτώσεις και έχουν συνάψει διµερή ή πολυµερή συµφωνία µε την Ένωση».
2. Η παράγραφος 1 καταλαµβάνει και τις διαγωνιστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δεν έχουν ανοιχθεί οι οικονοµικές προσφορές.
Άρθρο 41
Δυνατότητα παράτασης εµπορικών µισθώσεων
σε ακίνητα του Δηµοσίου.
1. Οι παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 15 του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204) αντικαθίστανται ως εξής:
«12. Μισθώσεις ακινήτων, που υπάγονται στο π.δ.
34/1995 (Α΄ 30), οι οποίες αφορούν σε ακίνητα στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις µε εκµισθωτή το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα πλην της ΕΤΑΔ, συµπεριλαµβανοµένων αυτών
που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές µισθωµάτων ή άλλες οφειλές προς τον οικείο φορέα και υποβληθεί βιώσιµο επιχειρηµατικό πλάνο για εκσυγχρονισµό και ανακαίνιση του
ακινήτου που εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του
εκµισθωτή, µπορούν να παρατείνονται µέχρι δώδεκα
(12) χρόνια από τη λήξη τους µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου και µε απευθείας σύναψη σύµβασης παράτασης
της µίσθωσης µε τον εγκατεστηµένο στο µίσθιο µισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για µισθώσεις των παραπάνω ακινήτων που έχουν λήξει, εφόσον το µίσθιο δεν έχει αποδοθεί και δεν υφίσταται αντισυµβατική διακράτηση.
13. Για τον καθορισµό του µισθώµατος του χρόνου της
παράτασης της µίσθωσης σύµφωνα µε την παράγραφο 12, προηγείται εκτίµηση της µισθωτικής αξίας του µισθίου από πιστοποιηµένο εκτιµητή που έχει εγγραφεί στο µητρώο της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Το µίσθωµα δεν µπορεί να συµφωνηθεί κατώτερο από την ανωτέρω εκτιµώµενη µισθωτική αξία. Αν το ήδη καταβαλλόµενο µίσθωµα υπερβαίνει
την εκτιµώµενη µισθωτική αξία, το µίσθωµα δεν µπορεί
να συµφωνηθεί κατώτερο από το ήδη καταβαλλόµενο.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) καταργείται.
Άρθρο 42
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
1. Στο άρθρο 16 του ν. 4251/2014 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Η περίπτωση 1 της παραγράφου Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Α.1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαµονή πολιτών
τρίτων χωρών στην Ελλάδα, ως επενδυτών, για να πραγµατοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις
στην εθνική ανάπτυξη και οικονοµία. Αν η επένδυση
πραγµατοποιείται από αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή στην Ελλάδα µέχρι
τριών (3), αναλόγως του ύψους της επένδυσης, πολιτών
τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι µέτοχοι ή στελέχη του αλλοδαπού νοµικού προσώπου.
Για την υλοποίηση και τη λειτουργία του επενδυτικού

σχεδίου επιτρέπεται να εισέλθουν και να διαµείνουν στη
χώρα µέχρι δέκα (10), αναλόγως του συνολικού ύψους
της επένδυσης, πολίτες τρίτων χωρών, επιπλέον εκείνων που έχουν λάβει άδεια εισόδου και διαµονής για το
ίδιο επενδυτικό σχέδιο, σύµφωνα µε το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.»
β) Στην παράγραφο Α΄ προστίθεται περίπτωση 9 ως
εξής:
«9. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136 καθορίζονται το απαιτούµενο ελάχιστο ύψος επένδυσης για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζονται πρόσθετα χαρακτηριστικά της επένδυσης ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.»
γ) Μετά την παράγραφο Β΄ προστίθεται παράγραφος Γ΄, ως εξής:
«Γ.1. Επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή στην Ελλάδα
πολίτη τρίτης χώρας που έχει πραγµατοποιήσει επένδυση σε µία από τις εξής κατηγορίες:
α. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων
(400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουµένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και, µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης β΄, των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, για την απόκτηση µετοχών σε
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή οµολόγων κατά την έκδοση οµολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενες αγορές ή πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η πραγµατοποίηση της επένδυσης γίνεται µε διαµεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν.
4514/2018 (Α΄ 14), η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του Παραρτήµατος I του Τµήµατος Α΄ του ίδιου νόµου, ή πιστωτικό ίδρυµα, µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα, µε τη δηµιουργία προσωπικής µερίδας του επενδυτή στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων
(ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».
Η πραγµατοποίηση της επένδυσης πιστοποιείται µε
βεβαίωση η οποία εκδίδεται από τον ανωτέρω διαµεσολαβητή και η διακράτησή της µε βεβαίωση που εκδίδεται
από την επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του
ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία
της περίπτωσης 4 του Παραρτήµατος I του Τµήµατος
Α΄ του ίδιου νόµου, ή το πιστωτικό ίδρυµα, µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα, που τηρεί τον σχετικό λογαριασµό χειριστή,
β. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων
(400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε Ανώνυµη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) του άρθρου
21 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση
µετοχών σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου.
Κατά το αρχικό στάδιο και µέχρι την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ σε ρυθµιζόµενη αγορά, η πραγµατοποίηση της επένδυσης και η διακράτησή της πιστοποιείται µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από την εταιρεία. Μετά την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ σε ρυθµιζόµενη αγορά που λειτουργεί
στην Ελλάδα, ισχύουν όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄,
γ. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων
(400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε Εταιρεία Κεφαλαίου Ε-
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πιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) του άρθρου 5 του ν.
2367/1995 (Α΄ 261) για απόκτηση µετοχών ή σε Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΑΚΕΣ)
του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) για απόκτηση µεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισµοί Εναλλακτικών
Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις µε έδρα ή και εγκατάσταση
στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση τµηµατικής καταβολής της συµµετοχής, σύµφωνα µε τους όρους λειτουργίας του Οργανισµού Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει το υπολειπόµενο ποσό της συµµετοχής του, σε δεσµευµένο λογαριασµό (escrow account),
στο πιστωτικό ίδρυµα που αποτελεί το θεµατοφύλακα
του Οργανισµού Εναλλακτικών Επενδύσεων.
Για την επένδυση µε εισφορά κεφαλαίου σε ΑΚΕΣ, ο
επενδυτής υποχρεούται να δηµιουργήσει στο ανωτέρω
πιστωτικό ίδρυµα µοναδικό τραπεζικό λογαριασµό µε αποκλειστική χρήση την κατάθεση των κεφαλαίων που επιστρέφονται σε αυτόν από τον Οργανισµό Εναλλακτικών Επενδύσεων. Ο επενδυτής µπορεί να προβαίνει σε
πράξεις εκταµίευσης από τον εν λόγω λογαριασµό, µε
την προϋπόθεση ότι το άθροισµα του παραµένοντος υπολοίπου του, της ονοµαστικής αξίας της παραµένουσας
επένδυσης στον Οργανισµό Εναλλακτικών Επενδύσεων
και του παραµένοντος υπολοίπου στον δεσµευµένο λογαριασµό του δεύτερου εδαφίου ισούται τουλάχιστον µε
το αρχικά επενδυθέν ποσό για το οποίο έχει χορηγηθεί η
άδεια διαµονής. Η πραγµατοποίηση και η διακράτηση
της επένδυσης πιστοποιείται µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από το διαχειριστή του Οργανισµού Εναλλακτικών
Επενδύσεων για τη συµµετοχή του επενδυτή και το πιστωτικό ίδρυµα για τις κινήσεις των προαναφερόµενων
λογαριασµών. Για την επένδυση µε εισφορά κεφαλαίου
σε ΕΚΕΣ, κατά το αρχικό στάδιο και µέχρι την εισαγωγή
της ΕΚΕΣ σε ρυθµιζόµενη αγορά, η πραγµατοποίηση της
επένδυσης και η διακράτησή της πιστοποιούνται µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από την εταιρεία. Μετά την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθµιζόµενη αγορά που λειτουργεί
στην Ελλάδα, ισχύουν όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄,
δ. αγορά οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου, µε αξία
κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, και υπολειπόµενη διάρκεια, κατά το χρόνο αγοράς,
τρία (3) τουλάχιστον έτη, µέσω πιστωτικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και τον
θεµατοφύλακά τους.
Η πραγµατοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης
πιστοποιείται µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από το πιστωτικό ίδρυµα,
ε. προθεσµιακή κατάθεση ύψους τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε ηµεδαπό πιστωτικό
ίδρυµα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, µε πάγια εντολή
ανανέωσης.
Η πραγµατοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης
πιστοποιείται µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από το πιστωτικό ίδρυµα,
στ. αγορά µετοχών, εταιρικών οµόλογων ή και οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου, τα οποία εισάγονται για
διαπραγµάτευση ή διαπραγµατεύονται σε ρυθµιζόµενες
αγορές ή πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης,
που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ τουλάχιστον.
Η πραγµατοποίηση της επένδυσης γίνεται µε διαµεσο-

λαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του
ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία
της περίπτωσης 4 του Παραρτήµατος I του Τµήµατος Α΄
του ίδιου νόµου, ή πιστωτικό ίδρυµα, µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα, µε τη δηµιουργία προσωπικής µερίδας του επενδυτή στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε..»
Ο επενδυτής υποχρεούται να τηρεί σε πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα µοναδικό και αποκλειστικής χρήσης λογαριασµό για τις πράξεις πραγµατοποίησης της επένδυσης και των µετέπειτα συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και να µην εκταµιεύει
οποιοδήποτε ποσό από ρευστοποίηση των κινητών αξιών, παρά µόνο για την επανεπένδυσή του σε κινητές
αξίες του πρώτου εδαφίου, ώστε το µέσο ετήσιο υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού να µην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της αρχικής επένδυσης.
Η πραγµατοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης
πιστοποιείται µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από την επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η
οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης
4 του Παραρτήµατος I του Τµήµατος Α΄ του ίδιου νόµου,
ή το πιστωτικό ίδρυµα, µε έδρα ή υποκατάστηµα στην
Ελλάδα, που τηρεί τον λογαριασµό χειριστή, για την κίνηση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή, και από το πιστωτικό ίδρυµα του τρίτου εδαφίου, για την κίνηση του
λογαριασµού που τηρείται από τον επενδυτή,
ζ. αγορά µεριδίων αξίας κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε αµοιβαίο κεφάλαιο
το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε µετοχές, εταιρικά οµόλογα ή και οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγµάτευση ή διαπραγµατεύονται σε ρυθµιζόµενες αγορές ή πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον: (αα) το ύψος του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ τουλάχιστον και (ββ) το αµοιβαίο
κεφάλαιο και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτηµένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει, η οποία για χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι µέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και
να έχει συνάψει διµερή συµφωνία ανταλλαγής πληροφοριών µε την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η πραγµατοποίηση των επενδύσεων του αµοιβαίου
κεφαλαίου γίνεται µε διαµεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει
την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του Παραρτήµατος I του Τµήµατος Α΄ του ίδιου νόµου, ή πιστωτικό
ίδρυµα, µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα, µε τη δηµιουργία µερίδας αυτού στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων
(ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».
Για το αµοιβαίο κεφαλαίο τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα µοναδικός και αποκλειστικής χρήσης λογαριασµός για τις πράξεις πραγµατοποίησης των επενδύσεών του και των µετέπειτα συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και την είσπραξη µερισµάτων. Κατά τη µεταφορά των προς επένδυση ποσών στον ανωτέρω λογαριασµό, ο διαχειριστής
του αµοιβαίου κεφαλαίου δηλώνει στο πιστωτικό ίδρυµα
τα στοιχεία των µεριδιούχων και των µεριδίων που σχετίζονται µε αυτά.

163
Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του πέµπτου εδαφίου, από τον παραπάνω λογαριασµό δεν εκταµιεύεται
οποιοδήποτε ποσό και ο διαχειριστής υποχρεούται να επενδύει τα κεφάλαια σε κινητές αξίες του πρώτου εδαφίου, ώστε το µέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασµού
του τρίτου εδαφίου να µην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της ονοµαστικής αξίας των µεριδίων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Εκταµίευση ποσού από τον παραπάνω
λογαριασµό επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο για
πραγµατοποίηση επένδυσης σύµφωνα µε τον σκοπό του
αµοιβαίου κεφαλαίου, κάλυψη εξόδων διαχείρισης και
διανοµή µερισµάτων στους µεριδιούχους ή εξόφληση
µεριδίων, µε την προϋπόθεση ότι για πολίτες τρίτης χώρας ο µεριδιούχος έχει προσκοµίσει στον διαχειριστή
έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας της περίπτωσης 6,
στο οποίο αυτή βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση για την
επικείµενη ρευστοποίηση της επένδυσης.
Η πραγµατοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης από τους µεριδιούχους και το αµοιβαίο κεφάλαιο πιστοποιούνται µε την ετήσια έκθεση του αµοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και µε βεβαιώσεις που εκδίδονται από τον
διαχειριστή του αµοιβαίου κεφαλαίου για τη συµµετοχή
του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτό, από την επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του
Παραρτήµατος I του Τµήµατος Α΄ του ιδίου νόµου ή το
πιστωτικό ίδρυµα, µε έδρα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα, που τηρεί το λογαριασµό χειριστή για την κίνηση του
χαρτοφυλακίου του αµοιβαίου κεφαλαίου και από το πιστωτικό ίδρυµα του τρίτου εδαφίου για την κίνηση του
λογαριασµού του αµοιβαίου κεφαλαίου, η αγορά µεριδίων ή µετοχών αξίας κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων
(400.000) ευρώ τουλάχιστον σε Οργανισµό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον: (αα) το ύψος του
ενεργητικού του ΟΕΕ ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ τουλάχιστον και (ββ) ο ΟΕΕ και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτηµένοι από την
αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην
οποία εδρεύει.
Για τον ΟΕΕ τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα µοναδικός και αποκλειστικής χρήσης
λογαριασµός για την κίνηση των κεφαλαίων που αφορούν την πραγµατοποίηση των επενδύσεων και την είσπραξη των ποσών από την εκµετάλλευση ή ρευστοποίησή τους. Κατά τη µεταφορά των προς επένδυση ποσών
στον ανωτέρω λογαριασµό, ο διαχειριστής του ΟΕΕ δηλώνει στο πιστωτικό ίδρυµα τα στοιχεία των µεριδιούχων και των µεριδίων που σχετίζονται µε αυτά.
Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του τέταρτου εδαφίου, από τον παραπάνω λογαριασµό δεν εκταµιεύεται οποιοδήποτε ποσό και ο διαχειριστής υποχρεούται
να επενδύει τα κεφάλαια σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ώστε το µέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασµού
του δεύτερου εδαφίου να µην υπερβαίνει το είκοσι τοις
εκατό (20%) της ονοµαστικής αξίας των µεριδίων του ΟΕΕ. Εκταµίευση ποσού από τον παραπάνω λογαριασµό
επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο για πραγµατοποίηση
επένδυσης σύµφωνα µε τον σκοπό του ΟΕΕ, κάλυψη εξόδων διαχείρισης και διανοµή µερισµάτων στους µεριδιούχους ή εξόφληση µεριδίων, µε την προϋπόθεση ότι
για πολίτες τρίτης χώρας ο µεριδιούχος έχει προσκοµί-

σει στον διαχειριστή έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας
της περίπτωσης 6, στο οποίο αυτή βεβαιώνει ότι έχει
λάβει γνώση για την επικείµενη ρευστοποίηση της επένδυσης.
Η πραγµατοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης
από τους µεριδιούχους και τον ΟΕΕ πιστοποιείται µε έκθεση του διαχειριστή του, που συνοδεύεται από έκθεση
ορκωτών λογιστών για τη δραστηριότητα του ΟΕΕ, καθώς και βεβαιώσεις που εκδίδονται από τον διαχειριστή
του ΟΕΕ για τη συµµετοχή του πολίτη τρίτης χώρας σε
αυτόν και από το πιστωτικό ίδρυµα του δεύτερου εδαφίου της για την κίνηση του λογαριασµού του ΟΕΕ.
2. Με την απόφαση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136 µπορεί να προστίθενται στις κατηγορίες επενδύσεων της περίπτωσης 1, περιπτώσεις
που αφορούν τη συµµετοχή σε άλλες µορφές Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων. Ο Οργανισµός Εναλλακτικών Επενδύσεων πρέπει να έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα και τόσο αυτός, όσο και
ο διαχειριστής του να είναι αδειοδοτηµένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει, η οποία για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι µέλος της Διεθνούς Ένωσης
Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και να έχει συνάψει
διµερή συµφωνία ανταλλαγής πληροφοριών µε την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Στην περίπτωση πραγµατοποίησης επένδυσης των
υποπεριπτώσεων α΄ έως στ΄ της περίπτωσης 1 από νοµικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή στην
Ελλάδα πολιτών τρίτης χώρας ως εξής:
α) για επένδυση ύψους ποσού τουλάχιστον ίσου µε
αυτό που ορίζεται κατά υποπερίπτωση στην περίπτωση
1, η οποία πραγµατοποιείται από ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή στην Ελλάδα
σε πολίτη τρίτης χώρας εφόσον κατέχει το σύνολο των
εταιρικών του µεριδίων,
β) για επένδυση που πραγµατοποιείται από αλλοδαπό
νοµικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή
στην Ελλάδα µέχρι τριών (3), αναλόγως του ύψους της
επένδυσης, πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι µέτοχοι ή στελέχη του αλλοδαπού νοµικού προσώπου.
Με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136 καθορίζεται ο αριθµός των
πολιτών τρίτων χωρών του προηγούµενου εδαφίου, αναλόγως του ύψους της επένδυσης, το οποίο δεν µπορεί
να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του ελάχιστου ποσού
που ορίζεται κατά υποπερίπτωση στην περίπτωση 1.
4. Με µέριµνα της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζονται κατάλογοι στους οποίους περιλαµβάνονται, ύστερα
από αίτησή τους, οι ΑΕΕΑΠ της υποπερίπτωσης β΄, οι
Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύσεων της υποπερίπτωσης γ΄, τα Αµοιβαία Κεφάλαια της υποπερίπτωσης
ζ΄ και οι Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύσεων της υποπερίπτωσης η΄ της περίπτωσης 1, που πληρούν τις κατά υποπερίπτωση προϋποθέσεις. Οι ανωτέρω κατάλογοι
αναρτώνται σε ιστοσελίδα που ορίζεται µε την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136.
Αρµόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση της πραγµατοποίησης και της διακράτησης των επενδύσεων της παρούσας παραγράφου είναι η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
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5. Η αίτηση εισόδου στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται µε την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται
στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαµονής του επενδυτή, µέσα στο επόµενο από την πραγµατοποίηση της επένδυσης έτος. Η προξενική αρχή, µέσα σε έναν (1) µήνα από την παραλαβή τους, διαβιβάζει
αυτά στην αρµόδια υπηρεσία του τελευταίου εδαφίου
της περίπτωσης 4, για την πιστοποίηση της πραγµατοποίησης και της διακράτησης της επένδυσης. Η ανωτέρω υπηρεσία, εξετάζει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και διαβιβάζει, µέσα σε έναν (1) µήνα από την
παραλαβή τους, στην προξενική αρχή σχετική πιστοποίηση προκειµένου να χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση».
6. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει εθνική
θεώρηση εισόδου ως επενδυτής της παρούσας παραγράφου, εφόσον προσκοµίσει πρόσφατη πιστοποίηση
της αρµόδιας υπηρεσίας για τη διακράτηση της επένδυσης και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 136, χορηγείται, µε απόφαση του
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, άδεια διαµονής,
πενταετούς διάρκειας, η οποία ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα κάθε φορά, εφόσον πιστοποιείται η διακράτηση της συγκεκριµένης επένδυσης και πληρούνται
οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.
Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση
απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν πραγµατοποιήσει επένδυση της παρούσας παραγράφου, είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Η άδεια διαµονής ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις χορήγησής της.
7. Στην άδεια διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών ως
επενδυτών της παρούσας παραγράφου αναγράφεται «Άδεια διαµονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» η συγκεκριµένη
κατηγορία επένδυσης της περίπτωσης 1.
8. Οι πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του παρούσας παρ. µπορούν, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογένειάς τους, σύµφωνα µε την περίπτωση 5 της παραγράφου Α΄.
9. Οι άδειες διαµονής που χορηγούνται σύµφωνα µε
την παρούσα παρ. δεν καθιερώνουν δικαίωµα πρόσβασης σε οποιαδήποτε µορφή εργασίας.»
δ) Η παράγραφος Γ΄ αναριθµείται σε παράγραφο Δ΄
και αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ.1. Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει νόµιµα στη χώρα µε οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαµένουν νόµιµα στη χώρα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων Α΄ ή Β΄ ή Γ΄, δεν υποχρεούνται
να εγκαταλείψουν την Ελληνική Επικράτεια προκειµένου να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαµονής, σύµφωνα
µε τις παραγράφους αυτές.
2. Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει νόµιµα
στη χώρα µε οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαµένουν νόµιµα στη χώρα, µπορούν να υποβάλουν στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αίτηση για χαρακτηρισµό επένδυσης της παραγράφου Α΄ ή για πιστοποίηση πραγµατοποίησης και διακράτησης επένδυσης της παραγράφου

Γ΄, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται, κατά περίπτωση, στην απόφαση του πρώτου ή δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136. Η
αίτηση διαβιβάζεται στην αρµόδια υπηρεσία προκειµένου να εισηγηθεί, κατά περίπτωση, για το χαρακτηρισµό
ή την πραγµατοποίηση και διακράτηση της επένδυσης όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 της παραγράφου
Α΄ και 4 της παραγράφου Γ΄.
3. Η υπηρεσία που εισηγείται για την επένδυση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις παραγράφους Α΄ και
Γ΄, είναι αρµόδια για την παρακολούθησή της µετά τη
χορήγηση της άδειας διαµονής και ενηµερώνει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για κάθε µεταβολή. Για τον σκοπό αυτόν, οι επενδυτές των παραγράφων
Α΄ και Γ΄ υποχρεούνται να υποβάλλουν, κατά το πρώτο
δίµηνο κάθε έτους ή όποτε άλλοτε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες, τα σχετικά δικαιολογητικά που καθορίζονται, κατά περίπτωση, στην απόφαση του πρώτου ή
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου
136.»
2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 136 αντικαθίσταται
ως εξής:
«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών, καθορίζεται το απαιτούµενο ελάχιστο ύψος επένδυσης και λοιπά χαρακτηριστικά της επένδυσης για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου Α΄ του άρθρου
16, όπως ορίζεται στην περίπτωση 9 της ίδιας παραγράφου, ο αριθµός αδειών αναλόγως του ύψους της επένδυσης που πραγµατοποιείται από αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο και ο ανώτατος αριθµός αδειών διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών για την υλοποίηση και τη λειτουργία
της επένδυσης, αναλόγως του ύψους της, κατ’ εφαρµογή του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της υποπερίπτωσης
α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου
16, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της
περίπτωσης 3 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 16, ο
τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και των
προϋποθέσεων όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παραγράφου Α΄ του άρθρου 16.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά
που συνοδεύουν την αίτηση της περίπτωσης 5 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 16, ο αριθµός αδειών αναλόγως του ύψους της επένδυσης που πραγµατοποιείται από αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, κατ’ εφαρµογή της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 3 της παραγράφου Γ΄
του άρθρου 16, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την
αίτηση, η διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων και η ιστοσελίδα ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων της περίπτωσης 4 της παραγράφου Γ΄ του ίδιου άρθρου, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων αναφορικά µε την
επένδυση, κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης 3 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 16, καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 16.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να προστίθενται στις κατηγορίες επενδύσεων της περίπτωσης
1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 16 περιπτώσεις που αφορούν τη συµµετοχή σε άλλες µορφές Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην περίπτωση 2 της παραγράφου Γ΄ του ίδιου άρθρου, και να τίθε-
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νται οι, κατά περίπτωση, όροι και οι προϋποθέσεις.»
3. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2
αρχίζει τρεις (3) µήνες µετά από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
5 του ν. 4375/2016 καταργείται.
Άρθρο 43
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
1. Μετά το άρθρο 32 προστίθεται άρθρο 32Α ως εξής:
«Άρθρο 32Α
Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρµογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και
9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32:
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν
προκαθορισµένο συµµετέχοντα, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, µε την παράγραφο 3, µε
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 και την παράγραφο 6,
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης
σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ή
γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προµηθειών που είναι εισηγµένες και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο εµπορευµάτων
σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4.
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών
µπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο µε την ανάθεση της
σύµβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούµενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται µε βάση τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία
της διαπραγµάτευσης γίνεται από τριµελές όργανο, το
οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόµενο όργανο για κάθε θέµα που
ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης».
2.α. Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Σε προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας, σύµφωνα µε
τις εκάστοτε ισχύουσες για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις, υπόκεινται η πρώτη σύµβαση ανεξαρτήτως αξίας
αυτής, εφόσον η συνολική εκτιµώµενη αξία του Δυναµικού Συστήµατος Αγορών υπερβαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα όρια, καθώς και κάθε επιµέρους σύµβαση εφόσον υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.»
β. Η περίπτωση α΄ ισχύει και για τα δυναµικά συστήµατα που είναι σε εξέλιξη κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
3.α. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
38 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. το χρηµατικό ένταλµα ή κάθε άλλο παραστατικό
που αντιστοιχεί σε αυτό για τους φορείς που δεν εµπίπτουν στον ν. 4270/2014 (A’ 143)».
β. Δαπάνες συµβάσεων που είχαν γίνει µέχρι την ισχύ
του παρόντος µε αναρτήσεις χρηµατικών ενταλµάτων ή
άλλων παραστατικών θεωρούνται έγκυρες.
4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 39 αναδιατυπώνεται
ως εξής:
«9. Οι συµφωνίες - πλαίσιο αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες

διατάξεις, ενώ οι εκτελεστικές αυτών συµβάσεις µόνο εφόσον η αξία τους υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.»
5. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
72 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. στο πρώτο εδάφιο µετά τη φράση «της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης» προστίθεται η φράση «µη
συνυπολογιζόµενων των δικαιωµάτων προαίρεσης και
παράτασης της σύµβασης»,
β. στην υποπερίπτωση αα΄ οι λέξεις «άσκησης προσφυγής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής»,
γ. στην υποπερίπτωση ββ΄ οι λέξεις «ασφαλιστικών
µέτρων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ενδίκων βοηθηµάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας»,
δ. στο τελευταίο εδάφιο η φράση «στην περίπτωση»
αντικαθίσταται από τη φράση «στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και µη ανανέωσης αυτής και β)».
6. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 79Α προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Το ΕΕΕΣ ή το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.»
7.α. Στο άρθρο 80 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
αα. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73:
α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, όπως
του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης
του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73,
β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας,
γ) για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
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Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται
αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του
άρθρου 81.»
αβ. Στην παράγραφο 10 η φράση «µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους» αντικαθίσταται από τη
φράση «συνοδεύονται από µετάφρασή τους».
αγ. Στην παράγραφο 9 προστίθεται δεύτερο εδάφιο
ως εξής:
«Σε δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία µεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως
απόδειξη για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους του οικονοµικού
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ µέρους του
νοµίµου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.»
αδ. Προστίθεται νέα παράγραφος 12 που έχει ως εξής:
«12. Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον
ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την
παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του
άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόµενα
στην προηγούµενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που
αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών σε περίπτωση
ανωνύµων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.»
αε. Προστίθεται νέα παράγραφος 13 η οποία έχει ως
εξής:
«Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί
να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.»
β. Η υποπερίπτωση αδ΄ ισχύει και για τις διαδικασίες
ανάθεσης σύµβασης που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος είναι εκκρεµείς, εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης δεν προβλέπεται ειδικός όρος ως προς τον χρόνο
έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Ως εκκρεµείς διαδικασίες για την εφαρµογή του παρόντος, νοούνται οι διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων

δεν έχει παρέλθει η προθεσµία προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
103.
8. Στο άρθρο 92 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στην παράγραφο 4 η φράση «µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους» αντικαθίσταται από τη φράση «συνοδεύονται από µετάφρασή τους».
β. Προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:
«7. Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
που διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τα
άρθρα 22 και 36, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά
του παρόντος µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά
συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση
προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για την συµµετοχή σε διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
8. Στις περιπτώσεις που µε την αίτηση συµµετοχής ή
την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.»
9. Στο άρθρο 94 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5.α. Ειδικά στις συµβάσεις προµηθειών οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν από τους προσφέροντες
να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
β. Στην περίπτωση που ζητείται στην τεχνική προσφορά η ανωτέρω δήλωση, ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει
στην προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς
και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία
δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσηµος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας,
σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του
οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα
υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»
10. Στο άρθρο 100 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 100
αντικαθίσταται ως εξής:

167
«Για τις συµβάσεις που διενεργούνται µε ηλεκτρονικό
τρόπο µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόµενων για όλα τα
στάδια και 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 διαδικασίας µε διαπραγµάτευση.»
β. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 100 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στις διαδικασίες που διενεργούνται µέσω Δυναµικού Συστήµατος Αγορών, οι αιτήσεις συµµετοχής
των οικονοµικών φορέων για την εγγραφή τους στο σύστηµα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης.»
11. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
101 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών, εκτός από την περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής και.»
12. Στο άρθρο 103 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 η φράση
«, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών» αντικαθίσταται µε την φράση
«εντός δέκα (10) ηµερών».
β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά
ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσµίας
της παραγράφου 1 αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής,
το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι, έχει αιτηθεί την χορήγηση
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από
τις αρµόδιες αρχές.Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και
στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.»
γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 µετά τη φράση «από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο» προστίθεται
η φράση «,στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο
2,».
δ. Στην παράγραφο 7 η φράση «υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά».
13. Στο άρθρο 105 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 µετά τη λέξη
«άρθρα» προστίθενται οι λέξεις «127 και»,
β. στην παράγραφο 2 µετά τη φράση «σε κάθε προσφέροντα» προστίθεται η φράση «που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά».

γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα
αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της
σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) αα) σε συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και ββ) σε συµβάσεις
µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης
του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και
36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και
µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει
πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση.»
δ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 η φράση «η
κατακύρωση γίνεται στον» αντικαθίσταται από τη φράση
«ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον».
14. Στο άρθρο 107 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. στην παράγραφο 1 µετά την λέξη «109» προστίθεται κόµµα και η λέξη «109 Α».
β. Στην παράγραφο 2 µετά την λέξη «109» προστίθεται κόµµα και η λέξη «109 Α».
15. Μετά το άρθρο 109 προστίθεται άρθρο 109Α ως εξής:
«Άρθρο 109Α
Διαδικασία ανάθεσης
1. Οι συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανατίθενται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 118. Οι
συµβάσεις άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, ανατίθενται µε µία από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος.
2. Ιδίως, για συµβάσεις του δευτέρου εδαφίου της
προηγούµενης παραγράφου ισχύουν τα κάτωθι:
α) αα) για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω του ορίου της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 5, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες
ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Στην κλειστή
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διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη
καινοτοµίας η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε οχτώ (8) ηµέρες από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ. Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών
φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε οχτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
προς τους προεπιλεγέντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και εφόσον συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την ανάθεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής µπορεί να καθορίζονται µικρότερες προθεσµίες
για την παραλαβή των προσφορών και των αιτήσεων
συµµετοχής.
ββ) Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω του ορίου
της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 5, η ελάχιστη προθεσµία
παραλαβής προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της
προκήρυξης της σύµβασης ή εάν ως µέσο προκήρυξης
του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας η ελάχιστη
προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε οχτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύµβασης ή εάν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη
από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική
διαδικασία µε διαπραγµάτευση ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων που
έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε οχτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής
της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την ανάθεση, µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µπορεί
να καθορίζονται µικρότερες προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής.
β) Οι λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 73 εφαρµόζονται υποχρεωτικά, µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 73.
γ) Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στα έγγραφα
της σύµβασης και µπορούν να περιλαµβάνουν αυτά που
παρατίθενται στο άρθρο 75, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.
δ) Για την απόδειξη των περιπτώσεων β΄ και γ΄ εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 79, 79A και 80 του παρόντος.
ε) Οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 36 του παρόντος 6.
στ) Για τις εγγυήσεις, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 72 του παρόντος.
3. Οι συµβάσεις ποσού άνω των χιλίων (1.000) ευρώ αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ.»

16. Στο τέλος του άρθρου 111 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Για την εφαρµογή της περίπτωσης β΄, µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύονται οι µελέτες ιδιαίτερης κοινωνικής, αρχιτεκτονικής,
πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής σηµασίας για τις οποίες διενεργείται αρχιτεκτονικός διαγωνισµός και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν στη διαδικασία
προκήρυξης και διενέργειας του διαγωνισµού.»
17. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 117 µετά το πρώτο
εδάφιο προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Στα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να προβλέπεται η
υποχρεωτική συνυποβολή των εγγράφων και σε ηλεκτρονική µορφή, µε τη χρήση οπτικού δίσκου. Σε περίπτωση απόκλισης µεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών
στοιχείων, κατισχύουν αυτά που υποβάλλονται σε έντυπη µορφή. Οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται να χρησιµοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.»
18. Στο άρθρο 119 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8
ως εξής:
α. «7. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Σε περίπτωση συµβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες ωρίµανσης των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών
ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, και των οποίων
η εκτιµώµενη αξία δεν υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του παρόντος, η διαδικασία ανάθεσης γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 118 του παρόντος».
β. Η µη ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος Νόµου, των προσκλήσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 119 δεν επηρεάζει την κανονικότητα
της δαπάνης ούτε το κύρος της σύµβασης.
19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 121 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Στις διαδικασίες σύναψης Δηµοσίων συµβάσεων
κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσµίες:
α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης
της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκµηριωµένη από την Αναθέτουσα Αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης
προθεσµίας που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο,
οι Αναθέτουσες Αρχές µπορούν να ορίζουν ελάχιστη
προθεσµία που δεν είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης
της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β) Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική
διαδικασία µε διαπραγµάτευση, η ελάχιστη προθεσµία
παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη
προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών
φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
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προς τους προεπιλεγέντες.
γ) Στον συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία
παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ.»
20. Στο άρθρο 127 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στο τέλος του τίτλου του άρθρου 127 προστίθεται
παύλα και οι λέξεις «Δικαστική Προστασία».
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ» (χωρίς
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.»
γ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ
του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης,
κατά περίπτωση, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.»
δ. Στο τέλος του άρθρου 127 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, ως εξής:
«4. Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
5. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει
την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται
ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούµενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας
της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόµενα στο π.δ.
18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί
προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων
του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή
νοµιµότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης
και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36
του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).»
21. Στο τέλος του άρθρου 132 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συµβάσεις, εφόσον η κύρια σύµβαση διήλθε από
τον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονοµικό αντικείµενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4,
β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ’ εφαρµογή της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2
του παρόντος και
γ) όταν µετά τον έλεγχο νοµιµότητας της αρχικής
σύµβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύµβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις συγ-

χρηµατοδοτούµενες συµβάσεις.
Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται και τροποποιητικές συµβάσεις, δυνάµει των οποίων τροποποιείται σύµβαση της οποίας η αρχική αξία υπολειπόταν του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον µε την τροποποίηση αυτή
προσαυξάνεται το οικονοµικό αντικείµενο τόσο, ώστε η
συνολική αξία της σύµβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε
όριο ελέγχου.»
22. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
200 µετά τις λέξεις «στον ανάδοχο» προστίθεται η φράση «αν δεν προβλέπεται άλλος τρόπος στα έγγραφα της
σύµβασης».
23. Το άρθρο 205 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 205
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
των συµβάσεων
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρµογή των άρθρων
203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ'
εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή
για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα
που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή
της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες
της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.»
24.α. Μετά το άρθρο 205 προστίθεται άρθρο 205Α ως
εξής:
«Άρθρο 205Α
Δικαστική Επίλυση Διαφορών
1. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών
που προκύπτει από τη σύµβαση προµήθειας ή παροχής
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύµβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται µε
την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύµβαση.
Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύµβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρµόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων.
2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό
Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο
της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο
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το δυνατόν συντοµότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης
δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση,
η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µια (1) δικάσιµο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη, µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν
στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις
του Διοικητικού Εφετείου είναι αµέσως εκτελεστές.
5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων
που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί να
ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την
εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιµης, µπορεί να διαταχθεί µε
αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν µέρει
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως
συµβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων,
το αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και
κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
6. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη
της, που µεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική οµοδικία.»
β. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει τρεις (3) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
25. Στο άρθρο 218 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στην παράγραφο 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής: «Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για
πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµβασης».
β. Στην παράγραφο 2 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για
πληµµελή εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη. Το σύνολο
των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν µπορεί
να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της
σύµβασης, εκτός αν αιτιολογηµένα η αναθέτουσα αρχή
αποφασίσει άλλως.»
26. Το άρθρο 219 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 219
1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδο-

χος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή
παραλαβής: α) είτε παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις
της σύµβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχοµένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και
4. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες
υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και
γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Για την εφαρµογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα
ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία
θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα,
µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες
ή τα παραδοτέα, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο
άρθρο 220.
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του
παραδοτέου από τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται
ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη
παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να
συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής της
παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής,
δεν λαµβάνεται υπόψη.»
27. Το άρθρο 221 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Tα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν
και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 13 του άρθρου 14
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του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Ειδικά στις περιπτώσεις που
δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, η αποσφράγιση
και µονογραφή των φακέλων γίνεται από το µέλος ή τα
µέλη που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής,
στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις
συµµετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.»
β. Η παράγραφος 11 τροποποιείται ως εξής:
αα) Στην περίπτωση α΄ διαγράφονται στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «και προσφυγών».
ββ) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Σε περίπτωση αποδοχής, ολικής ή µερικής, ένστασης
µε την οποία ζητείται η αναβαθµολόγηση τεχνικών προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων προβαίνει
κατά την κρίση της σε αναβαθµολόγηση.»
γγ) Μετά τις λέξεις «αποφαινοµένου οργάνου» του
πρώτου εδαφίου των περιπτώσεων β΄ και δ΄ προστίθεται
η φράση «της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύµβασης».
δδ) Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως µέλη της Επιτροπής του παρόντος δύναται να
συµµετέχουν και ορίζονται και υπάλληλοι στους οποίους
έχουν ανατεθεί καθήκοντα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 216».
εε) Στο τέλος της παραγράφου 11 µετά την περίπτωση ζ΄ προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
«η) Για την παρακολούθηση ή παραλαβή συµβάσεων
προµηθειών ή συµβάσεων υπηρεσιών µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) δεν απαιτείται συγκρότηση
Επιτροπής Παρακολούθησης ή Παραλαβής και το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδεται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας».
28. Μετά το άρθρο 221 προστίθεται άρθρο 221Α ως εξής:
«Άρθρο 221Α
Προθεσµίες για την ολοκλήρωση
των επιµέρους σταδίων»
1. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των
διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους
εντός των κάτωθι προθεσµιών: α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει µόνο της τιµής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών
ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από
την αποσφράγιση. β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
βάσει µόνο της τιµής και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συµµετοχής ολοκληρώνεται αυθηµερόν µε την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες
κατά σειρά υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία
συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες. γ) Όταν
κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την αποσφράγιση. δ) Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών ο-

λοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών. ε) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. στ) Η αξιολόγηση
των ενστάσεων από την αρµόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση
στα αρχεία του διαγωνισµού. Ειδικά στις περιπτώσεις
ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών.
3. Οι ως άνω προθεσµίες παρατείνονται αναλόγως σε
περίπτωση που ζητηθούν διευκρινήσεις ή συµπληρώσεις
ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείµενες
διατάξεις. Σε συµβάσεις προϋπολογισµού άνω των δέκα
εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ ή σύνθετες συµβάσεις
που ο όγκος των δικαιολογητικών ή των τεχνικών προσφορών είναι µεγάλος οι ως άνω προθεσµίες δύνανται
να παρατείνονται έως και το εξαπλάσιο των παραπάνω
προθεσµιών.
4. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσµιών της παραγράφου 1 και 2 δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας.»
29. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 222 διαγράφεται η
φράση «που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας, σύµφωνα µε τα άρθρα 228, 229 και 234»».
30. Μετά το άρθρο 269 προστίθεται άρθρο 269Α ως εξής:
«Άρθρο 269Α
Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρµογής των άρθρων 79 παράγραφοι 1 έως 4, 258 παράγραφος 1 και 302
παράγραφος 1 περίπτωση α΄, οι ακόλουθες περιπτώσεις
του άρθρου 269:
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν
προκαθορισµένο συµµετέχοντα σύµφωνα µε τις περιπτώσεις γ΄, ε΄, στ΄ και θ΄ της παραγράφου 1,
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις δ΄ και η΄ της παραγράφου
1 και
γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προµηθειών που είναι εισηγµένες και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο εµπορευµάτων
σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1.
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους όρους της πρόσκλησης
και η αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να γίνεται σε
ενιαίο στάδιο µε την ανάθεση της σύµβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούµενη πρόσκληση και η
διαδικασία διεξάγεται µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.»
31.α. Στο τέλος του άρθρου 270 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Σε προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας, σύµφωνα µε
τις εκάστοτε ισχύουσες για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις, υπόκεινται η πρώτη σύµβαση ανεξαρτήτως αξίας
αυτής, εφόσον η συνολική εκτιµώµενη αξία του Δυναµικού Συστήµατος Αγορών υπερβαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα όρια, καθώς και κάθε επιµέρους σύµβαση εφόσον υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.»
β. Η περίπτωση α΄ ισχύει και για τα δυναµικά συστήµα-
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τα που είναι σε εξέλιξη κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
32. Στο τέλος του άρθρου 273 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι συµφωνίες πλαίσιο αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες
διατάξεις, ενώ οι εκτελεστικές αυτών συµβάσεις µόνο εφόσον η αξία τους υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.»
33. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 302 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ πριν τη φράση «συνυπολογιζοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης
και παράτασης της σύµβασης» προστίθεται η λέξη «µη».
β. στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ οι λέξεις «άσκησης προσφυγής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής»,
γ. το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες
στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος
της προσφοράς και µη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.»
34. Στο τέλος του άρθρου 315 προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 304, εφόσον
στα έγγραφα της σύµβασης δεν προβλέπεται υποβολή
ΕΕΕΣ ή ΤΕΥΔ κατά περίπτωση, και ζητείται να προσκοµιστούν όλα τα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της προσφοράς, δύναται να µην εφαρµόζεται η διαδικασία του
άρθρου 103, εφόσον δεν παρέλθει χρονικό διάστηµα άνω των τριών (3) µηνών από την αποσφράγιση των προσφορών µέχρι την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης.
Στις περιπτώσεις αυτές, µετά την αξιολόγηση των προσφορών, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης.».
35. Το άρθρο 316 τροποποιείται ως εξής:
α. στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 µετά τη λέξη
«άρθρα» προστίθενται οι λέξεις «333Α και».
β. στην παράγραφο 2 µετά τη φράση «σε κάθε προσφέροντα» προστίθεται η φράση «που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά».
γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα
αποτελέσµατά της, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) αα) σε συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και ββ) σε συµβάσεις

µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης
του άρθρου 333Α και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση
απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και
36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα
δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και
µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει
πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση.»
δ. Στην παράγραφο 4 οι λέξεις «εντός είκοσι (20) ηµερών» αντικαθίστανται από τη φράση «θέτοντάς του προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες».
ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 η φράση «η
κατακύρωση γίνεται στον» αντικαθίσταται από τη φράση
«ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον».
36. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 318 µετά τον αριθµό «320» προστίθενται οι λέξεις «, 109 Α».
37. Μετά το άρθρο 320 προστίθεται άρθρο 320Α ως εξής:
«Άρθρο 320Α
Διαδικασία ανάθεσης
1. Οι συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανατίθενται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 328. Οι συµβάσεις άνω του ποσού
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ανατίθενται µε µία
από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 263.
2. Ιδίως για συµβάσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 ισχύουν τα κάτωθι:
α) αα) για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω του ορίου της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 235 η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής
των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε οχτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης
της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Στην κλειστή διαδικασία
και στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση
ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε οχτώ (8) ηµέρες από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν επείγοντες λόγοι για
την ανάθεση, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα µπορεί να καθορίζονται µικρότερες
προθεσµίες για την παραλαβή των προσφορών και των
αιτήσεων συµµετοχής.
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ββ) Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία άνω του ορίου
της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 235 η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες
ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης
της προκήρυξης της σύµβασης ή, εάν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική
προκήρυξη από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε οχτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύµβασης ή, εάν ως µέσο προκήρυξης του
διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε οχτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς
τους προεπιλεγέντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν επείγοντες λόγοι για την ανάθεση,
µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα µπορεί να καθορίζονται µικρότερες προθεσµίες για
την παραλαβή των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής.
β) Οι λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 73 εφαρµόζονται υποχρεωτικά µόνο από τους Αναθέτοντες Φορείς που είναι Αναθέτουσες Αρχές, µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 73.
γ) Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στα έγγραφα
της σύµβασης και µπορούν να περιλαµβάνουν αυτά που
παρατίθενται στο άρθρο 75, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.
δ) Όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών εκτελούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 258.
ε) Για τις εγγυήσεις, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 302.
3. Οι συµβάσεις ποσού άνω των χιλίων (1.000) ευρώ αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ.»
38. Η παράγραφος 1 του άρθρου 331 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσµίες:
α) στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης
της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αν επείγουσα κατάσταση,
δεόντως τεκµηριωµένη από τον αναθέτοντα φορέα, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσµίας
του πρώτου εδαφίου, οι αναθέτοντες φορείς µπορεί να
ορίζουν ελάχιστη προθεσµία που δεν είναι µικρότερη
των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β) Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης, η ελάχιστη
προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ορίζε-

ται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ορίζεται σε επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες.
γ) Στο συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία
παραλαβής προσφορών ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ.»
39. Μετά το άρθρο 333 προστίθεται άρθρο 333Α ως εξής:
«Άρθρο 333Α
Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης
συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) –
Δικαστική Προστασία
Για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), αναφορικά µε τις ενστάσεις και τα ένδικα βοηθήµατα, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 127. Σε περίπτωση Αναθέτοντα Φορέα που δεν είναι Αναθέτουσα Αρχή
δεν απαιτείται η κατάθεση παραβόλου για το παραδεκτό
της ένστασης.».
40. Στο άρθρο 337 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συµβάσεις, εφόσον η κύρια σύµβαση διήλθε από
τον προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονοµικό αντικείµενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4,
β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ’ εφαρµογή της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2
του παρόντος και
γ) όταν µετά τον έλεγχο νοµιµότητας της αρχικής
σύµβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύµβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις.
Στον έλεγχο νοµιµότητας υπάγονται και τροποποιητικές συµβάσεις που εµπίπτουν στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν τροποποιείται σύµβαση της οποίας η αρχική αξία υπολειπόταν του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον µε την τροποποίηση προσαυξάνεται το οικονοµικό αντικείµενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύµβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου».
41. Στο άρθρο 364 αριθµείται η υφιστάµενη παράγραφος ως παράγραφος 1 και προστίθεται νέα παράγραφος
2 ως εξής:
«2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν δεν απαιτείται προηγούµενη δηµοσίευση της
προκήρυξης,
β) αν υποβλήθηκε µόνο µία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι και
γ) εφόσον πρόκειται για εκτελεστική σύµβαση συµφωνίας – πλαίσιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 39,
ή για σύµβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο Δυναµικού
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Συστήµατος Αγορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 33 και 270.»
42. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 365 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση συµπληρωµατικής αιτιολογίας επί της
προσβαλλόµενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και
κοινοποιείται αυθηµερόν στον προσφεύγοντα µέσω της
πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό µε
οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. Υποµνήµατα επί των απόψεων και της συµπληρωµατικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται µέσω της πλατφόρµας του
ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής.»
43. Στο τέλος του άρθρου 367 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. H Α.Ε.Π.Π. επιλαµβάνεται αποκλειστικά επί θεµάτων που θίγονται µε την προσφυγή και δεν µπορεί να ελέγξει παρεµπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήµατα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.»
44. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 368 µετά τη φράση «την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4» προστίθεται η λέξη «και» και διαγράφεται η
φράση «και την παράγραφο 2 του άρθρου 273».
45. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 η λέξη «έκδοση» αντικαθίσταται µε τις λέξεις:
«κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση».
46. α. Στο άρθρο 376 προστίθεται παράγραφος 17 ως
εξής:
«17. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση
του πιστοποιητικού.»
β. Η περίπτωση α΄ καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς
διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες, κατά το χρόνο
έναρξης ισχύος του παρόντος δεν έχει εκδοθεί πράξη
κατακύρωσης.
47. Η περίπτωση 43 της παραγράφου 1 του άρθρου
377 αντικαθίσταται ως εξής:
«(43) των παραγράφων 3 και 33 του άρθρου 19 του
ν. 2947/2001 (Α΄ 228),»
48. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 379 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4
του άρθρου 38 αρχίζει από 1.6.2019.»
β. Η περίπτωση α΄ ισχύει αναδροµικώς από 1.6.2018
και οι συναφθείσες συµβάσεις θεωρούνται έγκυρες.
Άρθρο 44
Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συµβάσεις άνω των δυόµισι χιλιάδων (2.500)
ευρώ που υπάγονται στον παρόντα νόµο, και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.»

Άρθρο 45
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 18 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013 (Α΄16) προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «και από τις διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, και σε κάθε περίπτωση από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, (Α΄ 147).»

Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
Στον ν. 4497/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1) Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4497/2017 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ο πωλητής ενηµερώνει τις Καταστάσεις Διακινούµενων Προϊόντων µηνιαίως. Η ενηµέρωση για κάθε
µήνα γίνεται συγκεντρωτικά για κάθε προϊόν εντός των
πρώτων πέντε (5) ηµερών του εποµένου σύµφωνα µε
τα παραστατικά στοιχεία που τηρεί ο πωλητής.»
2) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4497/2017 µετά τη φράση «τέκνα τους» προστίθενται
οι λέξεις «ή από τους γονείς ή από τα αδέρφια τους».
3) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς
Φ.Π.Α. του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. και δραστηριοποιούνται στο στάσιµο ή πλανόδιο εµπόριο δεν υποχρεούνται στην προσκόµιση βεβαίωσης έναρξης
δραστηριότητας από το TAXIS, καθώς και βεβαίωσης
ταµειακής µηχανής από το TAXIS.»
4) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
13 µετά τη λέξη «συνταξιοδότησης» προστίθενται οι λέξεις «θανάτου ή παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον».
5) Στο τέλος της παραραγράφου 4 του άρθρου 13 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, ένα
από τα ενήλικα τέκνα ή ο σύζυγός του κατόχου που απεβίωσε δύναται µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία
του θανάτου, να υποβάλλει αίτηση για την απόκτηση της
θέσης µε τα εξής δικαιολογητικά: α) ληξιαρχική πράξη
θανάτου, β) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, γ) έγγραφες παραιτήσεις από κάθε δικαίωµα απόκτησης θέσης στο µέλλον, από τα όλα τα ανωτέρω πρόσωπα µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από Αρµόδια
αρχή. Σε περίπτωση παραίτησης ή αναπηρίας, ο κάτοχος
της άδειας και µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία
πιστοποίησης αυτής υποβάλλει στις Αρµόδιες Αρχές του
άρθρου 8 αίτηση, στην οποία δηλώνει το πρόσωπο στο
οποίο θα παραχωρηθεί η θέση µε συνηµµένη βεβαίωση
που εκδίδεται από τις υγειονοµικές επιτροπές των
Κ.Ε.Π.Α..»
6) Στο τέλος του άρθρου 19 προστίθεται παράγραφος
6 ως εξής:
«6. Η µείωση των τελών λόγω ένταξης στο ΚΕΑ ισχύει
για όλους τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εµπόριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.»
7) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
20 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή, διενεργείται η διαδικασία για
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την προκήρυξη θέσης της παραγράφου 3 του άρθρου 59,
εκτός και αν, µε υπεύθυνη δήλωσή του, ο αδειούχος πωλητής δηλώσει ότι δεν επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί για
περισσότερες ηµέρες.»
8) Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου
5 του άρθρου 28 προστίθενται οι λέξεις «εφόσον υπάρχει».
9) Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 28 προστίθενται οι λέξεις «εφόσον υπάρχει».
10) Στο τέλος του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 προστίθεται παραγράφος 9 ως εξής:
«9. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών συνεδριάζει δύο (2)
τουλάχιστον φορές τον µήνα.»
11) Μετά το στοιχείο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4497/2017 προστίθεται στοιχείο γ΄ ως εξής:
«γ. Από το ηµερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι παραγωγοί οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές,
λόγω εξάντλησης των αποθεµάτων των προϊόντων τους
που οφείλεται στην πώληση αυτών. Για το σκοπό αυτόν,
ο παραγωγός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στον φορέα
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς όπου δηλώνει την εξάντληση των αποθεµάτων του λόγω πώλησης και δεν έχει δικαίωµα προσέλευσης στη λαϊκή αγορά καθόλο το
χρονικό διάστηµα που αναγράφεται στην διάρκεια ισχύος τηςάδειάς του για τα προϊόντα που έχουν εξαντληθεί.»
12) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 65 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα Επιµελητήρια που µετέχουν σε Εταιρίες Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) του άρθρου 45
του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), δεν υπόκεινται στους περιορισµούς του άρθρου 14 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75). Για τη
συµµετοχή σε ΕΑΝΕΠ, επιτρέπεται η αξιοποίηση µέρους του αποθεµατικού τους µετά από έγκριση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Για την έκδοση της
σχετικής απόφασης, το οικείο Επιµελητήριο καταθέτει
αίτηση η οποία περιλαµβάνει:
αα. αναφορά στο ύψος του ποσού που ενδιαφέρεται
να επενδύσει και
ββ. Έκθεση Τεκµηρίωσης της Σκοπιµότητας σχετικά µε
τις προβλεπόµενες επιπτώσεις ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 42
του ν. 3982/2011.»
13) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 69 του
ν. 4497/2017 όπως ισχύει απαλείφεται η λέξη «έκτακτων».
14) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 88 του
ν. 4497/2017 όπως ισχύει απαλείφεται η λέξη «έκτακτων».
15) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3
του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
« Οι υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά οι αποσπασµένοι στο ΣΥΚΕΑΑΠ, προβαίνουν στην επιβολή των
κυρώσεων των υποθέσεων που τους αποστέλλονται αρµοδίως και ενεργούν για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών. Στην περίπτωση της επιβολής κυρώσεων από
τους ελεγκτές που αποσπώνται στο ΣΥΚΕΑΑΠ από τη
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αρµόδια για τη διεκπεραίωση καθίσταται η Διεύθυνση
Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»

16) Το εδάφιο µετά την περίπτωση ιε΄ της παρ. 6 του
άρθρου 100 του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα µέλη του ΣΥΚΕΑΑΠ υποδεικνύονται, για µεν την
περίπτωση γ΄ από τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, για δε τις περιπτώσεις δ΄ έως ιε΄ από τους αντίστοιχους φορείς. Τα µέλη των περιπτώσεων δ΄ , ε΄ , στ΄,
ζ΄, ια΄, και ιβ΄ αποσπώνται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και διατίθενται στο ΣΥΚΕΑΑΠ για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η θητεία τους. Τα µέλη των
περιπτώσεων γ΄ και ι΄ διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση στο ΣΥΚΕΑΑΠ.
17) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 100
του ν. 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο ΣΥΚΕΑΑΠ διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση, µε διετή θητεία, δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή µε
προϋπηρεσία σε οργανική µονάδα µε κυρωτικές αρµοδιότητες και δύο (2) ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής
Ποιότητας (Μετρολογία) της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για κατ’ αρµοδιότητα ελέγχους από το Συντονιστικό Κέντρο.»
18) Στο Παράρτηµα ΙΓ΄ του ν. 4497/2017 το στοιχείο
«Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιµο εµπόριο, για
την άσκηση του οποίου δεν χρησιµοποιήθηκε αυτοκινούµενο όχηµα, έλλειψη άδειας του άρθρου 44 και παραµονή πλανόδιου πωλητή σε χώρο πέραν του χρονικού
διαστήµατος που διαρκεί η συναλλαγή: 200 ευρώ» αντικαθίσταται ως εξής:
«Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιµο εµπόριο, για
την άσκηση του οποίου δεν χρησιµοποιήθηκε αυτοκινούµενο όχηµα, έλλειψη άδειας του άρθρου 45 και παραµονή πλανόδιου πωλητή σε χώρο πέραν του χρονικού
διαστήµατος που διαρκεί η συναλλαγή: 200 ευρώ».
Άρθρο 47
1. Η Γενική Διεύθυνση Εφαρµογής Κανονισµών, Υποδοµών και Ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που έχει συσταθεί µε το άρθρο 2 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192),
µετονοµάζεται σε Γενική Διεύθυνση Βιοµηχανίας και Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος.
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία και στις διοικητικές
πράξεις αναφέρεται η Γενική Διεύθυνση Εφαρµογής
Κανονισµών, Υποδοµών και Ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης νοείται εφεξής η Γενική Διεύθυνση Βιοµηχανίας και Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος.
3. Η παρ. 6 του άρθρου 174 του ν. 4512/2018 (Α΄5) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Από 17.4.2018 καταργούνται η περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1, η περίπτωση δ΄της παραγράφου 2 και η
περίπτωση δ΄µε τις υποπεριπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 50 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192)».
Άρθρο 48
Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225)
Στο άρθρο 7 του ν. 4302/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
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«2. Το Συµβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Εφοδιαστικής απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα εξής
µέλη:
α) δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, και συγκεκριµένα:
αα) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ο οποίος αναλαµβάνει και τη γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου, και
ββ) έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας»
2. Η παράγραφος 6 καταργείται.
Άρθρο 49
Διατάξεις του ν. 3325/2005 (Α΄ 68)
Η παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 3325/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Σε περίπτωση διαχωρισµού υφιστάµενων βιοµηχανικών - βιοτεχνικών µονάδων, επαγγελµατικών εργαστηρίων, µηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών που λειτουργούν νόµιµα εντός των
ορίων της Περιφέρειας Αττικής, για τη δηµιουργία δύο
(2) ή περισσότερων δραστηριοτήτων που ανήκουν σε
διαφορετικά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και λειτουργούν
σε πλήρως διακεκριµένους χώρους, οι προκύπτουσες από τον διαχωρισµό µονάδες θεωρούνται υφιστάµενες
δραστηριότητες και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 17 του παρόντος, εφόσον η συνολική όχληση που προκύπτει από τη δραστηριότητα όλων των επιµέρους µονάδων δεν υπερβαίνει αθροιστικά την όχληση
από τη λειτουργία της αρχικής διαχωριζόµενης µονάδας
κατά το χρόνο της τελευταίας αδειοδότησής της. Προκειµένου περί διαχωρισµού ναυπηγοεπισκευαστικών
δραστηριοτήτων, για την έκδοση ή τροποποίηση της άδειας λειτουργίας και της ΑΕΠΟ για κάθε προκύπτουσα
δραστηριότητα, δεν ισχύουν οι περιορισµοί του άρθρου
16 του ν. 3325/2005, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε προκύπτουσα δραστηριότητα λειτουργεί σε έκταση που αποτελεί τµήµα του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας πριν από το διαχωρισµό.»
2. Στο άρθρο 20 του ν. 3325/2005 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«Σε περίπτωση διαχωρισµού υφιστάµενων βιοµηχανικών - βιοτεχνικών µονάδων, επαγγελµατικών εργαστηρίων, µηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών που λειτουργούν νόµιµα, για τις επιµέρους µονάδες που προκύπτουν από το διαχωρισµό εξακολουθεί να ισχύει κατά περίπτωση και αναλόγως του
αδειοδοτικού καθεστώτος που διέπει τη δραστηριότητά
της, η άδεια ή έγκριση ή γνωστοποίηση εγκατάστασης ή
η υπεύθυνη δήλωση της διαχωριζόµενης επιχείρησης. Η
έγκριση λειτουργίας των επιµέρους µονάδων, εφόσον
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, χορηγείται, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης, µε τροποποίηση της άδειας ή έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας ή της υπεύθυνης δήλωσης της διαχωριζόµενης µονάδας. Για την τροποποίηση της άδειας ή έγκρισης ή
γνωστοποίησης λειτουργίας ή της υπεύθυνης δήλωσης,
ως προς την αλλαγή του φορέα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3982/2011. Αν για τη διαχωρι-

ζόµενη µονάδα έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), οι όροι αυτοί καλύπτουν και τις
επιµέρους µονάδες και δεν απαιτείται νέα ΑΕΠΟ για την
άδεια, έγκριση, γνωστοποίηση ή υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας τους. Στις πράξεις που εκδίδονται ή στις δηλώσεις που γίνονται για τη λειτουργία των προκυπτουσών
µονάδων τίθεται όρος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που αναφέρονται στην ΑΕΠΟ. Μετά τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ για καθεµία από τις επιµέρους µονάδες
εκδίδεται, εφόσον προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις και µε τροποποίηση της ΑΕΠΟ της διαχωριζόµενης
µονάδας, διακριτή ΑΕΠΟ για κάθε δραστηριότητα και
φορέα. Λοιπά πιστοποιητικά και εγκρίσεις της διαχωριζόµενης µονάδας τεκµαίρεται ότι καλύπτουν τις µονάδες που προκύπτουν µετά τον διαχωρισµό και εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους, οπότε και καθεµία
από αυτές οφείλει να εφοδιαστεί µε αυτά ξεχωριστά.»
Άρθρο 50
Ρυθµίσεις νοµικών προσώπων δηµόσιου τοµέα
1. Οι διατάξεις των άρθρων 4, 6 και 9 του ν. 3429/2005
(Α΄ 314) εφαρµόζονται σε όλα τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της Κεντρικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα επιχειρησιακά σχέδια
κοινοποιούνται και στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης.»
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οριζόµενα
στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) εφαρµόζονται σε όλα τα µονοµελή και συλλογικά όργανα
διοίκησης και τους εν γένει επικεφαλής:
α) φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, κατά την έννοια της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), µε την εξαίρεση της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της ίδιας
παραγράφου,
β) οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την έννοια
της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/
2014 και
γ) νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου εκτός Γενικής
Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τον τρόπο επιλογής και
διορισµού τους.
Μονοµελή και συλλογικά όργανα διοίκησης, καθώς και
εν γένει επικεφαλής της περίπτωσης γ΄ του προηγουµένου εδαφίου, που παραπέµπονται αµετάκλητα για κακούργηµα και εφόσον έχει επιβληθεί η προσωρινή τους
κράτηση, τίθενται αυτοδικαίως σε αργία για όσο χρονικό
διάστηµα διαρκεί η προσωρινή κράτηση αυτή ή η εκτέλεση πρωτοβάθµιας καταδικαστικής απόφασης.
4. Από 1.7.2019 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις της παραγράφου 1. Ειδικές διατάξεις για θέµατα οργάνωσης
δοµών, καθώς και εσωτερικών κανονισµών λειτουργίας
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εµπίπτουν στη ρύθµιση της παραγράφου 1 του παρόντος, παραµένουν σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές πε-
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ριλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο τα οριζόµενα στην παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 3429/2005. Από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου καταργείται κάθε γενική ή ειδική
διάταξη κατά το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις των
παραγράφου 2 και 3.
5. Η ισχύς της παραγράφου 1 άρχεται από 1.7.2019.
Άρθρο 51
Διάταξη για πολιτιστική πρωτεύουσα Ελευσίνας
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία
του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης εγγυήσεων
συµµετοχής, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, κατά την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών,
στόχος των οποίων είναι οποιοσδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: α) δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπως ορίζεται
στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 ή β) προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στην υπο
περίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.»
Άρθρο 52
Διατάξεις σχετικά µε το Συνήγορο του Καταναλωτή
Οι παρακάτω κενές οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού, όπως αυτές περιγράφονται κατά κατηγορία και
κλάδο στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (Α΄
259), ανακατανέµονται µέσω της σύστασης - κατάργησης θέσεων ως εξής:
α. Οργανικές θέσεις που καταργούνται:
αα. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού.
ββ. Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγού.
γγ. Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ Κλητήρα.
β. Οργανικές θέσεις που συνιστώνται: Επτά (7) θέσεις
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΠΕ Ειδικού
Επιστηµονικού Προσωπικού.
Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω κλάδοι διαµορφώνονται ως
ακολούθως:
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ
Ειδικοί Επιστήµονες
Τριάντα πέντε (35)
ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού
Πέντε (5)
ΔΕ Οδηγού
Μηδέν (0)
ΥΕ Κλητήρα
Μηδέν (0)
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η κατανοµή των
οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού και µε σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου όπως περιγράφεται στην
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004.

Άρθρο 53
Οργανισµός και Κανονισµός Λειτουργίας Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Α. Θεσπίζεται ως σύνολο ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», οι διατάξεις
του οποίου έχουν ως εξής:
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Άρθρο 1
Αποστολή και φύση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων [στο
εξής η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή Αρχή], όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό της νόµο (ν. 4013/2011, Α΄204), αλλά και στις
σχετικές διατάξεις των νόµων 4412/2016 (Α΄147) και
4413/2016 (Α΄148), έχει ως κύρια αποστολή την προώθηση µιας ολοκληρωµένης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης των συναφών πολιτικών, τη διασφάλιση της εναρµόνισης του Εθνικού µε το Δίκαιο Δηµοσίων Συµβάσεων της Ένωσης, την υποβολή προτάσεων για τη µεταρρύθµιση και βελτίωση του θεσµικού πλαισίου, ώστε η
ανάθεση και εκτέλεση των Δηµοσίων Συµβάσεων να γίνονται µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα, καθώς και
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του
τοµέα αυτού και των επί µέρους δράσεων του. Επίσης,
αποτελεί πρωτεύουσα εθνική αρχή επικοινωνίας των ελληνικών αρχών µε τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και
στοιχείων που αφορούν την εθνική στρατηγική, το νοµικό πλαίσιο και τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και
εκτέλεσης Δηµοσίων Συµβάσεων και συµµετέχει στην
εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς και
συναντήσεις στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων.
Ως Ανεξάρτητη Αρχή, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από
κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή, παρά µόνον στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων,
σύµφωνα µε το άρθρο 138Α του Κανονισµού της Βουλής. Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καλείται στα αρµόδια
για θέµατα Δηµοσίων Συµβάσεων κυβερνητικά όργανα
προς ενηµέρωσή τους.
ΤΙΤΛΟΣ Α΄
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 2
Διοικητική διάρθρωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
1. Οι οργανικές µονάδες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. διακρίνο-
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νται σε αυτές που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο
της Αρχής και σε αυτές που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων.
2. Οι οργανικές µονάδες που υπάγονται απ’ ευθείας
στον Πρόεδρο της Αρχής είναι οι εξής:
α. Γραφείο Προέδρου,
β. Γραφείο Δηµόσιων και Διεθνών Σχέσεων,
γ. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου.
3. Η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων
(Γ.Δ.Δ.Σ.) απαρτίζεται από πέντε (5) Διευθύνσεις, ένα
Αυτοτελές Γραφείο και µία (1) διοικητική δοµή επιπέδου
γραφείου:
α) Διεύθυνση Συντονισµού, η οποία συγκροτείται από
το Τµήµα Συντονισµού και το Τµήµα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης,
β) Διεύθυνση Μελετών και Γνωµοδοτήσεων, η οποία
συγκροτείται από το Τµήµα Μελετών και το Τµήµα Γνωµοδοτήσεων,
γ) Διεύθυνση Ελέγχου, η οποία συγκροτείται από το
Τµήµα Ελέγχου Αιτηµάτων Διαπραγµάτευσης και το
Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχου,
δ) Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων
Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης, η οποία συγκροτείται από το Τµήµα Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων και το
Τµήµα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης,
ε) Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, η οποία συγκροτείται από το Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναµικού, το Τµήµα Οικονοµικής Υποστήριξης και το Τµήµα Προµηθειών.
στ) Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης,
ζ) Τεχνική Υπηρεσία του άρθρου 14 του παρόντος.
Άρθρο 3
Γραφείο Προέδρου
Το Γραφείο Προέδρου υποστηρίζει γραµµατειακά, οργανωτικά και επιτελικά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο
και τα µέλη της Αρχής. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρµοδιότητες του Γραφείου διακρίνονται σε εκείνες που έχουν οργανωτικό και γραµµατειακό χαρακτήρα (Γραµµατεία
Προέδρου) και σε εκείνες µε επιτελικό χαρακτήρα (Επιτελικός Τοµέας).
α) Στις οργανωτικού και γραµµατειακού χαρακτήρα
αρµοδιότητες (Γραµµατεία Προέδρου) περιλαµβάνονται
οι ακόλουθες:
αα) Η παροχή γραµµατειακής και οργανωτικής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα µέλη της Αρχής.
ββ) Η τήρηση πρωτοκόλλου Γραφείου Προέδρου, η τήρηση σχεδίων των αποφάσεων και εν γένει πράξεων της
Αρχής και η τήρηση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων
της Αρχής.
γγ) Η επιµέλεια έκδοσης των εκθέσεων και κάθε άλλου πληροφοριακού εντύπου της Αρχής.
β) Στις επιτελικού χαρακτήρα αρµοδιότητες (Επιτελικός Τοµέας) περιλαµβάνονται οι ακόλουθες:
αα) Η παρακολούθηση των επί µέρους δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής στο πεδίο των Δηµοσίων Συµβάσεων.
ββ) Ο συντονισµός των συναρµόδιων υπηρεσιών της
Αρχής σε ζητήµατα σχεδιασµού ή απολογισµού, όπως
και στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων και
προτάσεων για την βελτίωση του νοµοθετικού και κανο-

νιστικού πλαισίου που υποβάλλει η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στον
Πρόεδρο της Βουλής, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2
περίπτωση ιγ΄ του ν. 4013/2011, καθώς και κάθε έκθεσης
που προβλέπεται στο πλαίσιο της Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 340 έως 344 του ν. 4412/2016 και 56
του ν. 4413/2016.
γγ) Η µέριµνα για τη δέουσα δηµοσίευση ή µε οποιοδήποτε τρόπο εκτέλεση των αποφάσεων, γνωµοδοτήσεων, συστάσεων, οδηγιών, αξιολογήσεων, πορισµάτων και
των άλλων εκθέσεων και δράσεων της Αρχής.
δδ) Ο συντονισµός των συναρµόδιων υπηρεσιών της
Αρχής για την απάντηση στα ερωτήµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου που υποβάλλονται µέσω του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
εε) Κάθε άλλη σχετική αρµοδιότητα που προβλέπεται
στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής.
Άρθρο 4
Γραφείο Δηµοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Το Γραφείο Δηµόσιων και Διεθνών Σχέσεων έχει ως αποστολή την υποστήριξη των Δηµόσιων και Διεθνών
σχέσεων της Αρχής, καθώς και τα θέµατα εθιµοτυπίας.
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου είναι οι ακόλουθες:
α) Η προεργασία και ο σχεδιασµός της εκπροσώπησης
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στα αρµόδια θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στην εθνική στρατηγική, στο νοµικό πλαίσιο και στις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και την εν γένει ερµηνεία και εφαρµογή του δικαίου
των Δηµοσίων Συµβάσεων.
β) Η προεργασία και ο σχεδιασµός για τη συµµετοχή
του Προέδρου των µελών ή του προσωπικού της Αρχής,
κατόπιν εντολής του Προέδρου, στην εκπροσώπηση της
χώρας σε διεθνείς οργανισµούς και συναντήσεις στον
τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων.
γ) Η επιµέλεια και εν γένει υποστήριξη σε κάθε επαφή
µε κρατικό ή διεθνή οργανισµό στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων.
δ) Ο σχεδιασµός και προγραµµατισµός των δράσεων
δηµοσιότητας της Αρχής, καθώς και η οργάνωση και συντονισµός της συµµετοχής της Αρχής σε συνέδρια.
ε) Ο σχεδιασµός, η εισήγηση και η υλοποίηση των προγραµµάτων Δηµοσίων Σχέσεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και
της επικοινωνίας της µε άλλους φορείς.
στ) Η παρακολούθηση, επισήµανση και συλλογή ειδήσεων και δηµοσιευµάτων, τα οποία αφορούν αρµοδιότητες και δραστηριότητες της Αρχής, η δηµιουργία αρχείου δηµοσιευµάτων, καθώς και η σχετική ενηµέρωση, των
υπηρεσιακών µονάδων για θέµατα που ανήκουν στις αρµοδιότητές τους.
ζ) Η ενηµέρωση του κοινού για το έργο και την αποστολή της Αρχής και ειδικότερα η µέριµνα για την επικοινωνία και τις σχέσεις της Αρχής µε τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, η πληροφόρησή τους για τις αρµοδιότητες
και το έργο της, η οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, καθώς και η κατάρτιση και διανοµή των δελτίων τύπου, των
ενηµερωτικών φυλλαδίων και ενηµερωτικών δελτίων.
η) Η επιµέλεια διοργάνωσης των εκδηλώσεων της Αρχής.
θ) Η διαχείριση θεµάτων πρωτοκόλλου και εθιµοτυπίας.
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Άρθρο 5
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου
1. Το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου έχει ως αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη της Αρχής. Το εν λόγω Γραφείο
στελεχώνεται από το Νοµικό Σύµβουλο, ο οποίος ως
προς όλες τις έννοµες συνέπειες, πλην του επιδόµατος
ευθύνης, εξοµοιώνεται µε προϊστάµενο Διεύθυνσης της
Αρχής. Ο Νοµικός Σύµβουλος, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, επικουρείται από µέλη του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), καθώς και του Διοικητικού Προσωπικού που µπορεί να τοποθετούνται στο Γραφείο µε απόφαση του Προέδρου της Αρχής.
2. Στην Αρχή µπορεί να απασχολούνται έως τρεις (3)
ασκούµενοι δικηγόροι, µετά από απόφαση της Αρχής,
σύµφωνα µε τον Κώδικα περί Δικηγόρων και τα εκάστοτε προβλεπόµενα σε σχετική απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Οι ασκούµενοι δικηγόροι τοποθετούνται µε πράξη του Προέδρου στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου.
Ο Νοµικός Σύµβουλος καθορίζει το πρόγραµµα άσκησης των ασκούµενων δικηγόρων και σε αυτό το πλαίσιο
µπορεί αυτοί να διατίθενται από τον ίδιο ή τον Πρόεδρο
της Αρχής σε υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης.
3. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Γραφείου Νοµικού
Συµβούλου διακρίνονται σε δύο τοµείς: (α) σε εκείνες
που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση δικαστικών υποθέσεων και την έκδοση γνωµοδοτήσεων και (β) στις αφορώσες σε ζητήµατα δικαίου της Ένωσης.
α) Στον τοµέα των δικαστικών υποθέσεων και έκδοσης
γνωµοδοτήσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Η σύνταξη γνωµοδοτήσεων που ανατίθενται από
τον Πρόεδρο ή τα µέλη της Αρχής, καθώς και από υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, κατόπιν εντολής του
Προέδρου.
ββ) Ο συντονισµός και η προετοιµασία των διοικητικών
φακέλων και των εκθέσεων απόψεων της Αρχής, τις οποίες υποχρεούνται να συντάσσουν οι αρµόδιες Διευθύνσεις, προς αποστολή στα δικαστήρια για την εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες η Αρχή είναι διάδικος.
γγ) Η άσκηση και υποστήριξη ένδικων βοηθηµάτων και
µέσων προς προάσπιση των συµφερόντων της Αρχής.
δδ) Η εκπροσώπηση της Αρχής σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες.
εε) Ο νοµικός έλεγχος των εγγράφων των συµβάσεων
που συνάπτει η Αρχή, µετά από παραγγελία της τελευταίας ή του Προέδρου της.
στστ) Η νοµική υποστήριξη στελεχών της Αρχής, κατόπιν ειδικής εντολής του Προέδρου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών για αδικήµατα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους,
εφόσον η ανωτέρω δίωξη δεν έχει κινηθεί µε ενέργειες
της Αρχής.
β) Στον τοµέα που άπτεται των ζητηµάτων του δικαίου
της Ένωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Η σύνταξη γνωµών και εισηγήσεων, κατόπιν παραγγελίας της Αρχής ή του Προέδρου, ως προς την ανάγκη ασκήσεως παρεµβάσεως επί προδικαστικών ερωτηµάτων που έχουν τεθεί στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).
ββ) Η εισήγηση προς την Αρχή και η σύνταξη των σχετικών δικογράφων για την υποβολή παρατηρήσεων σε
θέµατα Δηµοσίων Συµβάσεων, ιδίως για την ερµηνεία

του δικαίου των Δηµόσιων Συµβάσεων, είτε γραπτά, είτε
προφορικά µε πρωτοβουλία της Αρχής ή ύστερα από αίτηµα των αρµόδιων δικαστηρίων σε δίκες που διεξάγονται ενώπιόν τους, καθώς και στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
γγ) Η εισήγηση προς την Αρχή και σύνταξη σχεδίων
δικογράφων για κάθε θέµα που απαιτεί προσφυγή, παρέµβαση ή άλλο ένδικο βοήθηµα ή µέσο ενώπιον ευρωπαϊκών ή διεθνών δικαστηρίων σε θέµατα Δηµοσίων
Συµβάσεων κατόπιν ερωτήµατος ή σε συνεννόηση µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες.
4. Ο Νοµικός Σύµβουλος, ως επικεφαλής του Γραφείου
Νοµικού Συµβούλου, µπορεί να αναθέτει την άσκηση καθηκόντων του σε µέλη του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού της Αρχής, τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο εν
λόγω Γραφείο.
5. Ο Νοµικός Σύµβουλος µπορεί, κατόπιν εντολής του
Προέδρου, να υποστηρίζει τις Διευθύνσεις της Αρχής επί νοµικών ζητηµάτων που τις απασχολούν στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων τους.
6. Στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου τηρούνται βάσεις
δεδοµένων της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νοµολογίας περί Δηµοσίων Συµβάσεων, όπως και άλλων ανεξαρτήτων αρχών, για εσωτερική χρήση της Αρχής.
Άρθρο 6
Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων
1. Η Γενική Διεύθυνση επικουρεί τον Πρόεδρο της Αρχής που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της Αρχής,
καθώς και τα µέλη της. Επιχειρησιακοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση του συντονισµού και του ελέγχου των Διευθύνσεων και των λοιπών
υπηρεσιών που την απαρτίζουν, καθώς και η διασφάλιση
της έγκαιρης περαίωσης των ανατεθειµένων σ’ αυτές
εργασιών και καθηκόντων και της εν γένει οργανωτικής
αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών αυτών. Επίσης,
κεντρικός επιχειρησιακός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης, µέσω και της, σύµφωνα µε το δηµόσιο λογιστικό, άσκησης αρµοδιοτήτων Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών, είναι η συνεχής µέριµνα για την χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την οµαλή
λειτουργία των υπηρεσιών της µέσω της διασφάλισης όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών µε τον πιο αποδοτικό τρόπο αλλά και των ειδικών θεµάτων διοικητικής πρακτικής της Αρχής.
2. Το Αρχείο της Γενικής Διεύθυνσης τηρείται σε επίπεδο κάθε Διεύθυνσης χωριστά.
Άρθρο 7
Γενικός Διευθυντής
1. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των Διευθύνσεων
και Τµηµάτων που υπάγονται στη Γ.Δ.Δ.Σ. και συντονίζει
και κατευθύνει το έργο αυτών.
Οι αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή είναι οι ακόλουθες:
α) Η µέριµνα για την τήρηση του προγραµµατισµού,
καθώς και για την υλοποίηση των στόχων και των κατευθύνσεων που τίθενται στη Γ.Δ.Δ.Σ. από τον Πρόεδρο και
την Αρχή. Προς τον σκοπό αυτό ο Γενικός Διευθυντής
παρακολουθεί τις εργασίες των Διευθύνσεων και των
Τµηµάτων, συντονίζει και ελέγχει την δραστηριότητά
τους.
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β) Η κατανοµή των εργασιών και των υποθέσεων µεταξύ των Διευθύνσεων της Γ.Δ.Δ.Σ., η περαιτέρω παρακολούθηση και έλεγχος της περαίωσης των εργασιών και
υποθέσεων από τους χειριστές τους, καθώς και της σύνταξης των σχετικών εισηγήσεων εντός των προβλεπόµενων ή οριζόµενων προθεσµιών και τέλος η απόφαση
για την τηρητέα πορεία επί των υποθέσεων όταν εκδηλώνεται διάσταση απόψεων µεταξύ των συναρµοδίων υπηρεσιών.
γ) Η µέριµνα για την εµπρόθεσµη και ορθή εισαγωγή ενώπιον του αρµοδίου οργάνου των υποθέσεων, των εισηγήσεων ή εκθέσεων επί των σχεδίων γνωµοδοτήσεων, επί µέρους διατάξεων, αποφάσεων, συστάσεων, αξιολογήσεων, πορισµάτων της Αρχής και κάθε άλλης
δράσης αυτής.
δ) Η εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Αρχής για την
τοποθέτηση του προσωπικού στις οργανωτικές µονάδες
της Αρχής και τη µετακίνησή του µεταξύ των µονάδων
αυτών.
ε) Ο έλεγχος για την εφαρµογή και την τήρηση από το
προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης των νόµων, των κανονισµών και των αποφάσεων που το αφορούν.
στ) Η µέριµνα, σε συνεργασία µε τις λοιπές συναρµόδιες υπηρεσίες, για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων και προτάσεων που υποβάλλει η
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στον Πρόεδρο της Βουλής, σύµφωνα µε
το άρθρο 2 της παρ. 2 περίπτωση ιγ΄ του ν. 4013/2011,
του προϋπολογισµού της Αρχής, καθώς και των άλλων
εκθέσεων και εγγράφων που υποβάλλονται σε κάθε εθνικό και διεθνές όργανο ή Οργανισµό.
ζ) Η συγκρότηση οµάδων εργασίας από υπαλλήλους
που ανήκουν σε διαφορετικές Διευθύνσεις, Τµήµατα ή
Γραφεία, για την αντιµετώπιση και επεξεργασία συγκεκριµένου ζητήµατος ή την εκτέλεση διοικητικού έργου ή
εργασίας που ανήκει στην αρµοδιότητα οποιασδήποτε υπηρεσιακής µονάδας της Γενικής Διεύθυνσης καθώς και
ο ορισµός συντονιστή της οµάδας εργασίας.
2. Ο Γενικός Διευθυντής, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, µπορεί να επικουρείται γραµµατειακά από
µέλη του διοικητικού προσωπικού που ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου της Αρχής.
3. Ο Πρόεδρος της Αρχής µπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή του Γενικού Διευθυντή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταµένους των υποκείµενων
Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης. Το αυτό ισχύει και
σε περίπτωση κένωσης, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της θέσης Γενικού Διευθυντή της Αρχής µέχρι την επιλογή και
τοποθέτηση νέου προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης.
Άρθρο 8
Διεύθυνση Συντονισµού
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Συντονισµού αναφέρονται κυρίως: α) στην παρακολούθηση και
το συντονισµό κάθε είδους φορέα που εµπλέκεται στον
τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων, β) στην οργάνωση της
επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
θέµατα που άπτονται της αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,
γ) στην οργάνωση της συµµετοχής της Αρχής σε επιτροπές διαφόρων καθηκόντων, δ) στη συλλογή και επεξεργασία σχετικών δεδοµένων και ε) στην ανάπτυξη της κατάλληλης αρχιτεκτονικής της πολιτικής για την επαγ-

γελµατοποίηση και την εν γένει κατάρτιση και πιστοποίηση του προσωπικού των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΓΓΕ και της ΓΓΥ.
2. Η Διεύθυνση Συντονισµού συγκροτείται από τα εξής
Τµήµατα:
α) Τµήµα Συντονισµού, καθώς και
β) Τµήµα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Συντονισµού είναι οι
ακόλουθες:
α) Η παρακολούθηση των φορέων της κεντρικής διοίκησης στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων στο πλαίσιο της εποπτείας και του συντονισµού της δράσης τους,
και ειδικότερα στο πλαίσιο της προαγωγής της εθνικής
στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και η εκπόνηση των δράσεων
της Εθνικής Στρατηγικής, για τις οποίες η Αρχή φέρει τη
σχετική υποχρέωση.
β) Η επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών µε τα
θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλου κράτους µέλους για ζητήµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
γ) Η προετοιµασία της συµµετοχής της Αρχής σε συλλογικά κυβερνητικά και άλλα όργανα µε αρµοδιότητα επί
των Δηµοσίων Συµβάσεων.
δ) Η προετοιµασία συσκέψεων συντονισµού µε εκπροσώπους των φορέων της κεντρικής διοίκησης και η συγκρότηση οµάδων εργασίας µε τη συµµετοχή εκπροσώπων όλων των συναρµόδιων φορέων µε σκοπό την ενοποίηση και οµοιόµορφη ανάπτυξη και εφαρµογή του δικαίου των Δηµοσίων Συµβάσεων σε συνεργασία µε τη
Διεύθυνση Μελετών και Γνωµοδοτήσεων.
ε) Η παρακολούθηση του συστήµατος των δηµοσίων
συµβάσεων και ιδίως της εφαρµογής των κανόνων περί
Δηµοσίων Συµβάσεων, που περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδοµένων σχετικά µε τον προγραµµατισµό και τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης των Δηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και η, κατόπιν συνεργασίας µε
τη Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης, επεξεργασία, ανάλυση αυτών των δεδοµένων και εξαγωγή σχετικών
συµπερασµάτων. Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων
της παρακολούθησης αυτής τίθενται στη διάθεση του
κοινού µε υποχρεωτική ανάρτησή τους στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Συµβάσεων.
στ) Η προεργασία, σε συνεργασία µε τη συναρµόδια
Διεύθυνση Μελετών και Γνωµοδοτήσεων, για την παροχή οδηγιών σε αναθέτουσες αρχές ως συνέπεια της
προαναφερόµενης αρµοδιότητας της παρακολούθησης
των συµβάσεων.
ζ) Η σύνταξη, σε συνεργασία µε τις λοιπές Διευθύνσεις και Γραφεία, της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων και
προτάσεων για την βελτίωση του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων
και τη συµµόρφωση των αρµόδιων φορέων µε τις προτάσεις και τις οδηγίες αυτές που υποβάλλει η Αρχή στον
Πρόεδρο της Βουλής, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρ. 2
περίπτωση ιγ΄ του ν. 4013/2011, καθώς και κάθε έκθεσης
που προβλέπεται στο πλαίσιο της Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 340 επ. του ν. 4412/2016 και 56 του
ν. 4413/2016.
η) Η παρακολούθηση του ετήσιου προγραµµατισµού
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των αναγκών της κεντρικής και αποκεντρωµένης διοίκησης, καθώς και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά µε την εκτέλεση έργων, παροχή υπηρεσιών και προµήθεια αγαθών.
4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης είναι οι ακόλουθες:
α) Η συµµετοχή, σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς
φορείς και, ιδίως, µε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης
(ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, στο σχεδιασµό και την υλοποίηση πιστοποιηµένων ή µη προγραµµάτων κατάρτισης του προσωπικού των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, των εκπαιδευτών του προσωπικού αυτού, καθώς και
η εν γένει παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δράσεων
και των διαδικασιών πιστοποίησης στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων.
β) Η ανάπτυξη και παροχή εργαλείων και µεθοδολογίας για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, γνώσεων και ακεραιότητας που απαιτούνται για την επάρκεια των αναθετουσών αρχών, των αναθετόντων φορέων και του
προσωπικού τους και η εισήγηση προς τους αρµόδιους
φορείς για την ανάπτυξη και εφαρµογή αποτελεσµατικής πολιτικής επαγγελµατοποίησης, καθώς και συστήµατος πιστοποίησης δοµών και φυσικών προσώπων στον
τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων.
γ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της Αρχής και η κατάρτιση προτάσεων και εισηγήσεων για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα επιµόρφωσης και δια βίου µάθησης.
Άρθρο 9
Διεύθυνση Μελετών και Γνωµοδοτήσεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μελετών
και Γνωµοδοτήσεων αναφέρονται: α) στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων, β) στην προετοιµασία των ζητηµάτων εναρµόνισης του εθνικού µε το δίκαιο της Ένωσης, γ) στην τεκµηρίωση και την εκπόνηση
µελετών για την υποστήριξη θεσµοθέτησης ρυθµίσεων
και λοιπών δράσεων στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων, δ) στη σύνταξη πρότυπων ή υποδειγµάτων εγγράφων σύµβασης, ε) στην παροχή κάθε είδους συµβουλής
ή γνωµοδοτήσεως σύµφωνης ή απλής επί ερωτηµάτων ή
διατάξεων σχεδίων νόµων ή κανονιστικών πράξεων που
αφορούν στον τοµέα των Δηµοσίων Συµβάσεων.
2. Η Διεύθυνση Μελετών και Γνωµοδοτήσεων συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Μελετών, καθώς και
β) Τµήµα Γνωµοδοτήσεων.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Μελετών είναι οι ακόλουθες:
α) Η τεκµηρίωση και η εν γένει προετοιµασία των εισηγήσεων της Αρχής προς τα αρµόδια εθνικά όργανα µε
σκοπό την θεσµοθέτηση ρυθµίσεων για την προσήκουσα
εναρµόνιση της εθνικής έννοµης τάξης προς το δίκαιο
της Ένωσης, την απλούστευση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των σχετικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του εθνικού δικαίου, καθώς και τον εξορθολογισµό των διοικητικών πρακτικών και διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των Δηµοσίων Συµβάσεων.
β) Η σύνταξη, σε συνεργασία µε τις λοιπές Διευθύνσεις κατά τον λόγο αρµοδιότητάς τους, κανονισµών, κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς και εισηγήσεων για εγκυκλίους, που αναφέρονται σε τεχνικά ή λεπτοµερειακά

θέµατα σχετικά µε ζητήµατα Δηµοσίων Συµβάσεων που
αφορούν ιδίως στην ερµηνεία της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας της Ένωσης, κατόπιν µελέτης και συνεκτίµησης της εθνικής νοµολογίας και της νοµολογίας των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Η σύνταξη σχεδίων πρότυπων ή υποδειγµάτων εγγράφων της σύµβασης, ιδίως διακηρύξεων και σχεδίων
συµβάσεων µετά από διαβούλευση µε τους κατά περίπτωση αρµόδιους δηµόσιους φορείς.
δ) Η συγκέντρωση υλικού και η σχετική τεκµηρίωση
για την υποβολή γραπτών ή προφορικών παρατηρήσεων
από την Αρχή σχετικά µε θέµατα Δηµοσίων Συµβάσεων,
ιδίως για την ερµηνεία του δικαίου των Δηµοσίων Συµβάσεων.
ε) Η εκπόνηση µελετών σε κλάδους του δικαίου Δηµοσίων Συµβάσεων, µε στόχο τον εντοπισµό των αποτελεσµατικότερων επιλογών για την εναρµόνιση, απλούστευση και εξορθολογισµό των διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης των Δηµοσίων Συµβάσεων.
στ) Η µέριµνα για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης µε εκδόσεις, ελληνικές και ξενόγλωσσες, σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή, σχετικές µε την εφαρµογή
της νοµοθεσίας των Δηµοσίων Συµβάσεων και µε οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, που υποβοηθά
το έργο της Αρχής.
ζ) Η συλλογή και η µέριµνα για τη δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των Δηµοσίων Συµβάσεων και τη συναφή νοµολογία
των ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων.
η) Η επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών µε τα
θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλου κράτους - µέλους για ζητήµατα αρµοδιότητας της
Διεύθυνσης.
5. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Γνωµοδοτήσεων, είναι οι ακόλουθες:
α) Η σύνταξη εισήγησης για τη διατύπωση γνώµης επί
των διατάξεων σχεδίων νόµων που αφορούν στις Δηµόσιες Συµβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή.
β) Η προετοιµασία των συσκέψεων µε εκπροσώπους
όλων των συναρµόδιων Υπουργείων ή και µε τρίτους, ειδικούς σε θέµατα Δηµοσίων Συµβάσεων για την σύγκλιση διισταµένων απόψεων σε περίπτωση διαφωνίας του
Υπουργού µε την γνώµη της Αρχής.
γ) Η σύνταξη εισήγησης για τη διατύπωση γνώµης επί
των προεδρικών διαταγµάτων, κατά το µέρος που ρυθµίζουν θέµατα Δηµοσίων Συµβάσεων.
δ) Η σύνταξη εισήγησης στο πλαίσιο της διαδικασίας
για την παροχή ή µη της απαιτούµενης σύµφωνης γνώµης της Αρχής για την έκδοση των λοιπών, πλην των διακηρύξεων, κανονιστικών πράξεων - καθώς και των κανονισµών άλλων δηµόσιων οργάνων και αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, κατά το µέρος που οι πράξεις αυτές ρυθµίζουν θέµατα Σηµοσίων Συµβάσεων.
ε) Η έρευνα, τεκµηρίωση και προεργασία για την παροχή οποιασδήποτε άλλης γνώµης, συµβουλής ή εν γένει
συνδροµής στο πλαίσιο της συµβουλευτικής υποστήριξης της Αρχής προς τη Διοίκηση ή τις αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς.
Άρθρο 10
Διεύθυνση Ελέγχου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ελέγχου
είναι η εποπτεία, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο
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έλεγχος των δράσεων των εν γένει φορέων της διοίκησης στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε
όσα ο νόµος ορίζει.
2. Η Διεύθυνση Ελέγχου συγκροτείται από τα εξής
Τµήµατα:
α) Τµήµα Ελέγχου Αιτηµάτων Διαπραγµάτευσης,
β) Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχου.
3. Η αρµοδιότητα του Τµήµατος Ελέγχου Αιτηµάτων
Διαπραγµάτευσης περιλαµβάνει την προετοιµασία έκθεσης του εισηγητή, η οποία διαλαµβάνει το ιστορικό, τα
στοιχεία που βεβαιώνονται από τα έγγραφα και τα νοµικά ζητήµατα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της διαδικασίας για την παροχή ή µη της απαιτούµενης σύµφωνης
γνώµης της Αρχής, προκειµένου να εκδοθεί απόφαση αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα που αφορά σε
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την
ανάθεση δηµόσιας σύµβασης.
4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Παρακολούθησης
και Ελέγχου είναι οι ακόλουθες:
α) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των δράσεων των δηµοσίων φορέων στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των συναρµόδιων Υπουργείων, των
αρµόδιων διοικητικών οργάνων άσκησης ελέγχου και εποπτείας και των εσωτερικών ελεγκτικών τους κανονισµών, καθώς και των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων µε σκοπό
την εξαγωγή συµπερασµάτων για τη βελτίωση των ελεγκτικών µεθόδων και τον εντοπισµό των συνήθων και
πλέον κρίσιµων πληµµελειών που παρουσιάζονται κατά
τον προγραµµατισµό και τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε όσα ο νόµος ορίζει. Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων της παρακολούθησης αυτής, σε συνεργασία µε το Τµήµα Συντονισµού της Διεύθυνσης Συντονισµού, τίθενται στη διάθεση του κοινού µε υποχρεωτική
ανάρτησή τους στην επίσηµη ιστοσελίδα της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
β) Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων σε ευρισκόµενες σε εξέλιξη διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης
και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και τους εµπλεκόµενους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την διαπίστωση παραβίασης ή µη του εθνικού δικαίου ή του δικαίου της Ένωσης.
γ) Η προετοιµασία για την έκδοση πορίσµατος της Αρχής σχετικά µε την έρευνα επί των υπό το ανωτέρω στοιχείο β΄ ελεγχόµενων διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων και η κοινοποίηση τους στην οικεία αναθέτουσα αρχή.
δ) Η προεργασία και η εισήγηση για την έκδοση απόφασης της Αρχής σχετικά µε την διακοπή της προόδου
των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιας σύµβασης σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης του εθνικού ή του ευρωπαϊκού δικαίου ή η εισήγηση για την παροχή έγγραφης συναίνεσης για την συνέχιση αυτών.
ε) Η µέριµνα για την διαβίβαση των ανωτέρω πορισµάτων στα αρµόδια δικαστήρια και τις εισαγγελικές αρχές,
κατόπιν αιτήµατος τους, καθώς και η ενηµέρωση των αρµοδίων οργάνων εποπτείας και ελέγχου, προκειµένου
αυτά να επιληφθούν για την άσκηση των κατά νόµο αρµοδιοτήτων τους.

στ) Η εισήγηση για την αξιολόγηση, στο πλαίσιο της εποπτείας της Αρχής, των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων
στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε το ισχύον εθνικό και ενωσιακό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής.
ζ) Η µέριµνα για την εκπόνηση συστήµατος ανάλυσης
κινδύνων µε συγκεκριµένους δείκτες επί των δηµοσίων
συµβάσεων, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εθνικής
Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.
η) Η σύνταξη σχεδίων των κατευθυντηρίων οδηγιών
προς τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές µε αντικείµενο την ενοποίηση των διαδικασιών ελέγχου των σταδίων προκήρυξης, ανάθεσης και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, καθώς επίσης και η εισήγηση προς τους αρµόδιους Υπουργούς της έκδοσης
σχετικών εγκυκλίων.
Άρθρο 11
Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων
Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εθνικής
Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης είναι η τήρηση και η εύρυθµη λειτουργία και ανάπτυξη της Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων, η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση
των εισερχόµενων πληροφοριών επί των δηµοσίων συµβάσεων και των δράσεων της Αρχής, καθώς και η τήρηση
ή και παρακολούθηση σχετικών Μητρώων. Η Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.), η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρ. 2 περίπτωση ι΄
του ν. 4013/2011, αποτελεί ενιαία συλλογή δεδοµένων,
µε πηγές τόσο τα πληροφοριακά συστήµατα που περιέχουν στοιχεία δηµοσίων συµβάσεων, όσο και επεξεργασµένα δεδοµένα που παράγει η ίδια η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
2. Η Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων
Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης συγκροτείται
από τα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων,
β) Τµήµα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων είναι οι ακόλουθες:
α) Η τήρηση, επικαιροποίηση και παρακολούθηση του
Μητρώου Αποκλεισθέντων Φορέων, του Μητρώου αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων.
β) Η µέριµνα για την τήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων, τη διαχείρισή της και τη
διαλειτουργικότητα µε υφιστάµενα ή και υπό ανάπτυξη
πληροφοριακά συστήµατα που σχετίζονται µε τον τοµέα
των δηµοσίων συµβάσεων.
Ειδικότερα η µέριµνα για την τήρηση της Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.
περιλαµβάνει:
αα) τη συλλογή και δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά
µε το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δηµοσίων
συµβάσεων και τη συναφή νοµολογία των ενωσιακών
και εθνικών δικαστηρίων,
ββ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συλλογής, επεξεργασίας και δηµοσίευσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων δεδοµένων και

183
στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011,
γγ) την τήρηση των κατωτέρω στοιχείων: i) προκηρύξεων των διαγωνισµών και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ii) του αντικειµένου των διαγωνισµών και
της διαδικασίας που τους διέπει, iii) των προϋπολογισµών και της πηγής χρηµατοδότησης, iv) των σχετικών
χρονοδιαγραµµάτων και προθεσµιών, v) τυχόν συµπληρωµατικών ή τροποποιητικών συµβάσεων, vi) σχετικής
νοµολογίας, vii) στατιστικών στοιχείων, καθώς επίσης
και όσων ειδικότερων στοιχείων προβλέπονται από τις
διατάξεις του ν. 4013/2011, των άρθρων 339 έως 344 του
ν. 4412/2016 και 56 έως 57 του ν. 4413/2016.
γ) Η µέριµνα για την διαρκή επικαιροποίηση, σε συνεργασία µε το Τµήµα Συντονισµού της Διεύθυνσης Συντονισµού και το Τµήµα Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών
και Γνωµοδοτήσεων, των πληροφοριών ως προς τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που εισάγονται στο σύστηµα του επιγραµµικού αποθετηρίου της Επιτροπής (e-certis).
δ) Η ανάπτυξη, ενηµέρωση και εν γένει επιµέλεια της
ηλεκτρονικής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Π.Η.Δ.-Β΄1301/12.4.2012), όπως εκάστοτε ισχύει.
ε) Η οµογενοποίηση των δεδοµένων που προβλέπονται στα ως άνω στοιχεία ώστε να επιτυγχάνεται η µοναδικότητά τους και η παραγωγή πληροφοριών.
στ) Η µέριµνα για τη λειτουργία συστήµατος ανάλυσης κινδύνων µε συγκεκριµένους δείκτες επί των δηµοσίων συµβάσεων σε συνεργασία µε τις λοιπές υπηρεσιακές µονάδες της Αρχής.
ζ) Η υλοποίηση, σε συνεργασία µε το Τµήµα Συντονισµού της Διεύθυνσης Συντονισµού, των αναφορών επί
των δεδοµένων δηµοσίων συµβάσεων.
η) Η εφαρµογή µεθοδολογιών στο σύστηµα επιχειρηµατικής ευφυΐας (Business Intelligence System) της Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων, για την υποστήριξη του έργου της Αρχής.
θ) Η εκπόνηση, κατόπιν αιτήµατος της Αρχής ή του
Προέδρου της, κάθε είδους στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας δεδοµένων στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων.
4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης είναι οι εξής:
α) Η ανάπτυξη, τήρηση, ενηµέρωση και εν γένει επιµέλεια του ιστοτόπου της Αρχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Π.Η.Δ.).
β) Η υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία µε τις λοιπές
υπηρεσιακές µονάδες, για θέµατα πληροφοριακών συστηµάτων, η παρακολούθηση της τεχνικής υλοποίησής
τους και η εισήγηση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και
προσαρµογές σε συνεργασία µε τους τελικούς χρήστες.
γ) Η υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια υλικών και υπηρεσιών που αφορούν στη χρήση, την
επέκταση, την αναβάθµιση και τη βελτίωση των Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων της Αρχής και η διαβίβασή τους στο Τµήµα Προµηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης.
δ) Η µέριµνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων και του τηλεφωνικού κέντρου
της Αρχής σε σχέση µε τον εξοπλισµό, το λειτουργικό

σύστηµα, τα συστήµατα διαχείρισης των Βάσεων Δεδοµένων και τα δίκτυα.
ε) Η εν γένει υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστηµάτων της Αρχής και η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του εξοπλισµού της Αρχής.
Άρθρο 12
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης είναι η εύρυθµη διοικητική λειτουργία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. µε το συντονισµό και
τη διαχείριση των θεµάτων που άπτονται της διοικητικής
υποστήριξης των υπηρεσιών της Αρχής, της διοίκησης
του ανθρώπινου δυναµικού και της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, καθώς και η αποτελεσµατική άσκηση της λειτουργίας της οικονοµικής διοίκησης της
Αρχής και της µε διαφάνεια προµήθειας έργων, αγαθών
και υπηρεσιών µε σύγχρονες διαδικασίες και κριτήρια
κόστους – οφέλους.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναµικού,
β) Τµήµα Οικονοµικής Υποστήριξης και
γ) Τµήµα Προµηθειών.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναµικού είναι οι ακόλουθες:
α) Η οργάνωση και η τήρηση του πρωτοκόλλου εξερχόµενων και εισερχοµένων εγγράφων, η παραλαβή και
διακίνηση της αλληλογραφίας των εγγράφων και των
τηλεφωνικών κλήσεων της Αρχής, καθώς και η µέριµνα
για την κοινοποίηση και επίδοση κάθε εγγράφου, στα οποία περιλαµβάνονται οι κλήσεις, αποφάσεις, συστάσεις, αξιολογήσεις, πορίσµατα και γνωµοδοτήσεις της
Αρχής.
β) Η οργάνωση, ταξινόµηση και τήρηση αρχείου εγγράφων της Διεύθυνσης, καθώς και η αρχειοθέτηση, η
ταξινόµηση και η φύλαξη των αποφάσεων της Αρχής.
γ) Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων εγγράφων,
καθώς και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
προσωπικού της Αρχής.
δ) Η µέριµνα για την εξυπηρέτηση του κοινού, και την
επικοινωνία του µε την, κατά περίπτωση, αρµόδια υπηρεσία της Αρχής.
ε) Η εισήγηση για το πρόγραµµα αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό της Αρχής σε συνεργασία µε τις επιµέρους
υπηρεσιακές µονάδες, καθώς και η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη στελέχωση αυτής και γενικά ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν σε προσλήψεις, αποσπάσεις και µετατάξεις προσωπικού.
στ) Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών, σχετικών µε θέµατα προσωπικού της Αρχής.
ζ) Ο χειρισµός των θεµάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Αρχής, καθώς και των θεµάτων που αφορούν στη χορήγηση των κάθε φύσης αδειών
του προσωπικού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
και τις αποφάσεις των, κατά περίπτωση, αρµόδιων οργάνων, στη σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο και στη µέριµνα για την
έκδοση των αντίστοιχων πράξεων.
η) Η συγκέντρωση, η συµπλήρωση και η διαβίβαση των
δικαιολογητικών συνταξιοδότησης και η παρακολούθηση
των θεµάτων σύνταξης και ασφάλισης του προσωπικού
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της Αρχής.
θ) Η τήρηση αρχείου των ατοµικών φακέλων και ηλεκτρονικής βάσης µε τα στοιχεία του υπηρετούντος προσωπικού, προκειµένου να ενηµερώνεται το Μητρώο του
Προσωπικού µε τη συγκέντρωση και καταγραφή των µεταβολών του, καθώς και το Τµήµα Οικονοµικής Υποστήριξης µε τις απαραίτητες πληροφορίες, για τον προσδιορισµό των τακτικών και έκτακτων αποδοχών του προσωπικού της Αρχής.
ι) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται
για τη µετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
ια) Η πρόταση για την κατανοµή των οργανικών θέσεων, η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η παρακολούθηση τήρησης
του ωραρίου και της υπερωριακής απασχόλησης, η µέριµνα για τη διακίνηση του υπηρεσιακού οχήµατος, η τήρηση των διατάξεων για την απλούστευση των διαδικασιών, καθώς επίσης για την προσβασιµότητα σε άτοµα µε
αναπηρία.
ιβ) Κάθε άλλο θέµα που άπτεται της εύρυθµης λειτουργίας της Αρχής και αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του Προσωπικού της Αρχής.
4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Οικονοµικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:
α) Η έκδοση εντολής πληρωµής των δαπανών της Αρχής, εντός των καθοριζοµένων χρονικών ορίων πληρωµών και η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας.
β) Η τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής και η έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) για την εµφάνιση των εξόδων
που βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
στη δηµόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών
συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, όπου προβλέπεται.
γ) Η µέριµνα για τη σύνταξη, την έγκριση, την εκτέλεση και την παρακολούθηση του Προϋπολογισµού της Αρχής, σύµφωνα και µε τους προβλεπόµενους δεσµευτικούς στόχους.
δ) Η σύνταξη των απολογιστικών οικονοµικών καταστάσεων και του ισολογισµού και η υποβολή τους για έγκριση και δηµοσίευσή τους.
ε) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της είσπραξης του
ειδικού τέλους υπέρ της Αρχής.
στ) Η µέριµνα για την εκκαθάριση των αποδοχών, των
λοιπών αποζηµιώσεων και των εξόδων µετακίνησης του
Προέδρου, των Μελών και του Νοµικού Συµβούλου της
Αρχής, του Προσωπικού της Αρχής, καθώς και για την
καταβολή των αµοιβών των εξωτερικών συνεργατών
της. Η τήρηση των µισθολογικών Μητρώων και η χορήγηση ατοµικών δελτίων µισθοδοσίας και πάσης φύσεως
βεβαιώσεων µισθολογικού περιεχοµένου.
ζ) Η εντολή και εκκαθάριση κάθε άλλης δαπάνης.
η) Η χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων οικονοµικού περιεχοµένου.
θ) Ο έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας, καθώς
και η εκκαθάριση των δαπανών της Αρχής, µε βάση τα
νόµιµα δικαιολογητικά αυτών.
ι) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε τον διατάκτη
κατά την διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της, µαζί µε τον σχετικό φάκελο, στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων µε σχετική

κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/
2014.
ια) Η οργάνωση, η λειτουργία και η παρακολούθηση
του Ταµείου και η εισήγηση για τη διαχείριση των διαθεσίµων της Αρχής.
ιβ) Η οργάνωση, η λειτουργία και η παρακολούθηση
του Λογιστηρίου και η τήρηση των προβλεπόµενων από
την κείµενη νοµοθεσία βιβλίων και στοιχείων, καθώς και
του Μητρώου Δεσµεύσεων.
ιγ) Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος από τον
διατάκτη και η καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο
Δεσµεύσεων.
ιδ) Ο έλεγχος της τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των
σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και τη µη υπέρβαση του οριζόµενου κάθε φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
ιε) Η παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα εντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού προς τις συνεργαζόµενες τράπεζες για την εξόφληση των εκδιδόµενων χρηµατικών ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) µε πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων και η απόδοση των διενεργούµενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
ιστ) Η µέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και η απόδοση στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία
των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις
σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
ιζ) Η ενηµέρωση των δικαιούχων και των φορέων για
την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή
των δικαιούχων.
ιη) Η καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούµενα Μητρώα.
5. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Προµηθειών είναι οι
ακόλουθες:
α) Η έγκαιρη συγκέντρωση αιτηµάτων αναγκών προµηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών της Αρχής και η
κατάρτιση του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισµού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισµού.
β) Η συγκρότηση και τήρηση φακέλου δηµόσιας σύµβασης και σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και η
τήρηση του αρχείου προµηθευτών αγαθών και υπηρεσιών της Αρχής.
γ) Η κατάρτιση, η παρακολούθηση και η εκτέλεση του
προγράµµατος και των συµβάσεων προµηθειών αγαθών,
παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης µελετών της Αρχής
και η υποστήριξη της διενέργειας των σχετικών διαδικασιών.
δ) Η παρακολούθηση της παραλαβής των αγαθών και
υπηρεσιών που προµηθεύεται η Αρχή και η διανοµή ή
διακίνηση αυτών προς τους αποδέκτες τους.
ε) Η µέριµνα για την καθαριότητα, τη φύλαξη (ασφάλεια), τη συντήρηση και την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και του λοιπού εξοπλισµού, εκτός από τα
πληροφοριακά συστήµατα.
στ) Η µέριµνα για τη λειτουργία αποθήκης αναλώσι-
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µων και µη υλικών, καθώς και για τη συγκέντρωση του
παλαιού και άχρηστου υλικού και για την επισκευή του,
εκποίηση του ή καταστροφή του, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ζ) Η µέριµνα για την απογραφή και διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αρχής, καθώς και για
τη συγκέντρωση και διασφάλιση των τίτλων κτήσης της
ακίνητης περιουσίας και για την τήρηση του Μητρώου
παγίων στοιχείων.
η) Η συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούµενων δικαιολογητικών για τις δαπάνες προµηθειών και σύνταξη
κατάστασης πληρωµής δαπάνης και στη συνέχεια διαβίβαση αυτών µε έγγραφο για έλεγχο, εκκαθάριση, ενταλµατοποίηση και πληρωµή στο αρµόδιο τµήµα.
Άρθρο 13
Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης
Το Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης υπάγεται απ’ ευθείας στον Γενικό Διευθυντή και έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Τη διεκπεραίωση υποθέσεων αρµοδιότητας των Διευθύνσεων Συντονισµού, Μελετών και Γνωµοδοτήσεων,
καθώς και Ελέγχου της Αρχής µετά από εντολή του Γενικού Διευθυντή και σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο
του Τµήµατος.
β) Τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων σχετικά µε ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν ιδίως στις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, κατόπιν σχετικής εντολής του Γενικού Διευθυντή, και επί του σχετικού πορίσµατος συντάσσεται εισηγητικό σηµείωµα προς την αρµόδια Διεύθυνση
της Αρχής.
2. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες ανατίθενται στο Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης µε κριτήρια ιδίως την χωρική
εγγύτητα του Τµήµατος προς τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, τη µεγαλύτερη ευχέρεια συλλογής
και επεξεργασίας των αναγκαίων στοιχείων ή και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο η Αρχή προκρίνει µε γνώµονα την
αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων της. Σε
κάθε περίπτωση, οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου µπορεί να ασκούνται παράλληλα ή συµπληρωµατικά µε τις αρµοδιότητες των κεντρικών υπηρεσιών της
Αρχής.
3. Το Αυτοτελές Γραφείο συνεργάζεται µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις της Αρχής από τις οποίες
λαµβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του και στις οποίες διαβιβάζει τα πορίσµατα των ελέγχων που διενεργεί κατόπιν εντολής του Γενικού Διευθυντή και τα στοιχεία και πληροφορίες που εν
γένει συλλέγει.
Άρθρο 14
Τεχνική Υπηρεσία
1. Στον Γενικό Διευθυντή υπάγεται απευθείας η Τεχνική Υπηρεσία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως διοικητική δοµή επιπέδου γραφείου.
2. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει τις αρµοδιότητες που σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία για τα δηµόσια έργα και
τις µελέτες έχουν οι τεχνικές υπηρεσίες αναθετουσών
αρχών. Η καθ΄ ύλην αρµοδιότητά της καθορίζεται για έργα και µελέτες αξίας έως εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ. Με απόφαση της Αρχής που δηµοσιεύε-

ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως επιτρέπεται η αύξηση αυτού του ορίου. Έργα ή µελέτες άνω του ως άνω
ορίου εκτελούνται µε την κατάρτιση προγραµµατικής
σύµβασης µε άλλη αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
3. Η Τεχνική υπηρεσία στελεχώνεται από µέλη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ειδικότητας µηχανικού
ή του διοικητικού προσωπικού της Αρχής, στα οποία ανατίθενται τα ανωτέρω καθήκοντα µε απόφαση του Προέδρου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε υφιστάµενες ανάγκες,
σε παράλληλη τοποθέτηση µε τις διευθύνσεις της Αρχής, όπου και ασκούν τα κύρια καθήκοντα τους. Με απόφαση της Αρχής ορίζεται µεταξύ αυτών ο επικεφαλής υπάλληλος, ο οποίος δεν λαµβάνει επίδοµα θέσεως ευθύνης, αλλά ο χρόνος ασκήσεως των σχετικών καθηκόντων του λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων
Προϊσταµένου Γραφείου ως προς όλες τις λοιπές συνέπειες.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 15
Σύσταση νέων θέσεων – Κατηγορίες και υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού
1. Στις οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί στην
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. µε βάση το άρθρο 9 του ν. 4013/2011 και
το άρθρο 13 του π.δ. 123/2012, καθώς και τις θέσεις αφ’
ενός µεν Γενικού Διευθυντή που συστάθηκε µε την παρ.
5 του άρθρου 238 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), αφ’ ετέρου
δε Νοµικού Συµβούλου που συστάθηκε µε το άρθρο 10
του ν. 4013/2011, προστίθενται µε το παρόν άρθρο δέκα
επτά (17) νέες θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και καταργείται µία (1) θέση διοικητικού προσωπικού.
Η πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού γίνεται είτε µε πρόσληψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄28) όπως ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα προσόντα, είτε µε µετακίνηση στο πλαίσιο των διατάξεων του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224) όπως ισχύουν, διατηρώντας τις
διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται στα άρθρα 19 έως και 24 του παρόντος.
2. Οι νέες θέσεις που συνιστώνται µε το παρόν, µαζί µε
τις συσταθείσες µε τον ν. 4013/2011 και το π.δ. 123/2012
θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων του Γενικού
Διευθυντή και του Νοµικού Συµβούλου, αναβιβάζουν το
σύνολο των θέσεων του προσωπικού της Αρχής σε εκατόν δώδεκα (112), κατανέµονται δε ως ακολούθως:
Α. Θέσεις Διοικητικού προσωπικού:
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), θέσεις δεκατέσσερεις (14), ως εξής:
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού: θέσεις δεκατέσσερεις (14), από τις οποίες επτά (7) έχουν συσταθεί µε
το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 4013/2011, έξι (6) µε το π.δ.
123/2012 και µία (1) µε το παρόν.
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), θέσεις
εννέα (9), ως εξής:
Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής: θέσεις τέσσερεις (4), οι ο-
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ποίες έχουν συσταθεί µε το π.δ. 123/2012.
Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού: θέσεις πέντε (5) που
έχουν συσταθεί µε το π.δ. 123/2012.
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις δύο (2), ως εξής:
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων: διατηρούνται θέσεις δύο (2) και καταργείται µία (1) επί συνολικά τριών
(3) που έχουν συσταθεί µε το π.δ. 123/2012.
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), θέσεις
δύο (2), ως εξής:
Κλάδος Επιµελητών: θέσεις δύο (2) που έχουν συσταθεί µε το π.δ. 123/2012.
Β. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού Γραµµατέων: διατηρείται µία (1) θέση από τις δύο (2), που έχουν συσταθεί µε το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4013/2011 και καταργείται µία (1) η οποία καλύπτεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο αυτό. Η διατηρούµενη θέση καλύπτει ανάγκες του Γραφείου Προέδρου της Αρχής.
Γ. Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού είναι
ογδόντα δύο (82), καλύπτονται είτε από µονίµους δηµοσίους υπαλλήλους είτε από υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον κατέχουν τα αναγκαία προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2
του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), και επιµερίζονται στις παρακάτω ειδικότητες:
α) Νοµικοί: θέσεις σαράντα (40), από τις οποίες οκτώ
(8) συστάθηκαν µε τον ν. 4013/2011, είκοσι δυο (22) µε
το π.δ. 123/2012 και δέκα (10) συνιστώνται µε το παρόν.
β) Διπλωµατούχοι µηχανικοί: θέσεις δέκα τρεις (13), από τις οποίες τρεις (3) συστάθηκαν µε το ν. 4013/2011,
οκτώ (8) µε το π.δ. 123/2012 και δύο (2) συνιστώνται µε
το παρόν.
γ) Χηµικοί, Βιολόγοι και λοιποί επιστήµονες µε ειδικότητες αντίστοιχες µε τις περιγραφόµενες στα άρθρα 7
και 8 του π.δ. 50/2001: θέσεις τέσσερεις (4), από τις οποίες µία (1) συστάθηκε µε τον ν. 4013/2011 και τρεις (3)
µε το π.δ. 123/2012.
δ) Επιστήµονες πληροφορικής: θέσεις δέκα (10), από
τις οποίες (2) συστάθηκαν µε τον ν. 4013/2011, τέσσερεις (4) µε το π.δ. 123/2012 και τέσσερεις (4) συνιστώνται µε το παρόν.
ε) Οικονοµολόγοι: θέσεις έντεκα (11), από τις οποίες η
µία (1) συστάθηκε µε τον ν. 4013/2011, εννέα (9) µε το
π.δ. 123/2012 και µία (1) συνιστάται µε το παρόν.
στ) Στατιστικολόγοι: θέσεις δύο (2), οι οποίες συστάθηκαν µε το π.δ. 123/2012.
ζ) Ιατροί – Οδοντογιατροί - Φαρµακοποιοί και άλλοι ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του τοµέα υγείας: δυο
(2) θέσεις οι οποίες συστάθηκαν µε το π.δ. 123/2012.
3. Στο Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης µπορεί να
τοποθετούνται µε απόφαση του Προέδρου στελέχη του
επιστηµονικού προσωπικού της Αρχής από τις υφιστάµενες ή συνιστώµενες µε το παρόν θέσεις, ειδικοτήτων ιδίως νοµικού ή οικονοµολόγου ή µηχανικού. Επίσης, µε
απόφαση του Προέδρου µπορεί να τοποθετούνται έως
δύο (2) µόνιµοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι διοικητικού προσωπικού.
4. Οι ειδικότητες, µε τις οποίες καλύπτονται όλες οι ανωτέρω θέσεις, ορίζονται κάθε φορά µε την προκήρυξη
πλήρωσής τους.
5. Πριν από την έκδοση απόφασης µετάταξης ή απόσπασης προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων του
ειδικού επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού, διε-

ξάγεται αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων ενός εκάστου, από οριζόµενη µε απόφαση του
Προέδρου της Αρχής τριµελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από µέλη ή και αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής
προκειµένου να αξιολογηθεί υποψήφιος για την πλήρωση θέσης του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού και από δύο (2) µέλη ή και αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής
και τον Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάµενο της αµέσως υποκείµενης οργανικής µονάδας για την αξιολόγηση των
προσόντων του διοικητικού προσωπικού, σύµφωνα και
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του ν. 4440/2016 όπως ισχύει. Στις εργασίες της τριµελούς επιτροπής παρίσταται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, αιρετό µέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Αρχής οριζόµενο από τον Πρόεδρο.
Εφόσον τούτο έχει νοµίµως κληθεί, η τριµελής επιτροπή
συνεδριάζει νοµίµως και χωρίς την παρουσία του.
Άρθρο 16
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
1. Της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Συµβάσεων
προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος επιλέγεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20.
2. Των Διευθύνσεων Συντονισµού, Μελετών και Γνωµοδοτήσεων και Ελέγχου, καθώς και των Τµηµάτων των
Διευθύνσεων αυτών, προΐστανται υπάλληλοι µε την ιδιότητα του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού. Των Διευθύνσεων Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Διοικητικής και
Οικονοµικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι µε την
ιδιότητα του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού ή κατηγορίας ΠΕ, ενώ των Τµηµάτων των Διευθύνσεων αυτών,
προΐστανται υπάλληλοι µε την ιδιότητα του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού ή κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.
3. Οι θέσεις των Προϊσταµένων των Γραφείων αντιστοιχούν σε θέσεις Προϊσταµένου Τµήµατος της Αρχής
πλην του επιδόµατος ευθύνης.
Άρθρο 17
Κατανοµή του προσωπικού
1. Οι θέσεις του προσωπικού αποτελούν ενιαίο σύνολο
και η εκάστοτε κατανοµή τους, καθώς και η µετακίνηση
του προσωπικού, σε όλες τις επί µέρους υπηρεσιακές
µονάδες και κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε
απόφαση του Προέδρου της Αρχής.
2. Σε περίπτωση που στέλεχος του προσωπικού της
Αρχής αναλαµβάνει θέση οργάνου σε δηµόσια αρχή ή
οργανισµό, ή αιτείται και λαµβάνει άδεια άνευ αποδοχών, επιτρέπεται η κάλυψη της οργανικής του θέσεως µε
απόσπαση προσωπικού για διάστηµα που δεν µπορεί να
υπερβαίνει το χρόνο λήξεως της θητείας του ή της άδειας άνευ αποδοχών. Οι αποσπάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια µε την εκ νέου ανάληψη υπηρεσίας από το στέλεχος στην Αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
Άρθρο 18
Περίγραµµα θέσης Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης
1. Τα καθήκοντα της Γενικής Διεύθυνσης της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. είναι τα παρακάτω:
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α) Η ευθυγράµµιση των επιχειρησιακών στόχων της
Γενικής Διεύθυνσης µε την αποστολή της Αρχής.
β) Ο συντονισµός των Προϊσταµένων των οργανικών
µονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.
γ) Η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων στην Αρχή, µετά από ανάλυση δεδοµένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαµόρφωση εναλλακτικών επιλογών,
βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.
δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας
µεταξύ των Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων
της Δηµόσιας Διοίκησης.
ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.
στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε
να επιτυγχάνονται οι θεσπισµένοι στόχοι.
ζ) Η έγκριση των Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας
(ΠΘΕ) των υποκείµενων οργανικών µονάδων.
η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισµένων δεικτών απόδοσης,
καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας
των οργανικών µονάδων µε την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασµού.
θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 19
Περιγράµµατα θέσεων Προϊσταµένων Διευθύνσεων
1. Τα καθήκοντα των Προϊσταµένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω:
α) Η ευθυγράµµιση των επιχειρησιακών στόχων της
Διεύθυνσης µε την ευρύτερη στόχευση της Γενικής Διεύθυνσης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων.
γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας
µεταξύ των οργανικών µονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης.
δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη
των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης.
ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραµµατισµένοι
στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού.
στ) Η έγκριση των Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας
(ΠΘΕ) των υποκείµενων οργανικών µονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων.
ζ) Η διαµόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισµός των δεικτών µέτρησης αυτής σε συνεργασία
µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων.
η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισµός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών µονάδων της Διεύθυνσης.

ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 20
Περιγράµµατα θέσεων Προϊσταµένων
Τµηµάτων ή Γραφείων
1. Τα καθήκοντα των προϊσταµένων Τµηµάτων ή Γραφείων είναι τα παρακάτω:
α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούµενων αρµοδιοτήτων µε τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείµενης Διεύθυνσης.
β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδοµένων για την υποστήριξη
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση
των δράσεων του Τµήµατος ή του Γραφείου.
δ) Η ορθολογική κατανοµή του αντικειµένου και των
εισερχοµένων στους υπαλλήλους του Τµήµατος ή του
Γραφείου.
ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας µε άλλες υπηρεσίες της Αρχής και λοιπών φορέων της Δηµόσιας
Διοίκησης.
στ) Η ανίχνευση επιµορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαµόρφωση ευκαιριών µάθησης για το σύνολο αυτού.
ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάµενο της υπερκείµενης
οργανικής µονάδας για ζητήµατα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών
Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) του Τµήµατος
ή του Γραφείου.
η) Η εφαρµογή και η παρακολούθηση της θεσπισµένης
στοχοθεσίας σε ατοµικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.
θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τµήµατος και η τήρηση των προβλεπόµενων προθεσµιών.
ια) Η µέριµνα για την τήρηση του Αρχείου του Τµήµατος ή του Γραφείου.
2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Άρθρο 21
Προσόντα διορισµού Γενικού Διευθυντή
Τα προσόντα διορισµού στη θέση του Γενικού Διευθυντή είναι τα προβλεπόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 9
του ν. 4013/2011. Επιπλέον απαιτείται άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή αποδεικνύεται κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
Περαιτέρω, συνεκτιµάται η γνώση της γαλλικής ή γερµανικής ή άλλης γλώσσας.
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Άρθρο 22
Τρόπος επιλογής και διορισµού Γενικού Διευθυντή
1. Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται µετά από
δηµόσια ανακοίνωση-πρόσκληση σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, µε παράλληλη ανάρτηση στον ηλεκτρονικό ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» που πραγµατοποιούνται το νωρίτερο έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη
της θητείας του προηγούµενου επιλεγέντος Γενικού Διευθυντή και το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες µετά από
αυτήν. Με τη δηµόσια ανακοίνωση-πρόσκληση, η Αρχή
καλεί τους ενδιαφεροµένους να υποβάλλουν αίτηση για
επιλογή, µέσα σε προθεσµία που ειδικώς ορίζεται στη
δηµόσια ανακοίνωση-πρόσκληση και που δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση. Στη δηµόσια ανακοίνωση-πρόσκληση προσδιορίζονται η ειδικότητα, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
των υποψηφίων, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει
να συνυποβληθούν.
2. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται για τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µία φορά µε απόφαση της Αρχής. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή µπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για λόγους που ανάγονται
σε αδυναµία ή σε πληµµελή εκπλήρωση των καθηκόντων
του, µε πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Αρχής.
3. Η θέση του Γενικού Διευθυντή µπορεί να πληρούται
από υποψηφίους εγγεγραµµένους στο Μητρώο του άρθρου 1 του ν. 4369/2016, καθώς και υποψηφίους που δεν
υπηρετούν στον δηµόσιο τοµέα, όπως ο τελευταίος ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση α΄ του ν. 4270/
2014 (Α΄143). Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από την
Αρχή και διορίζεται µε απόφαση του Προέδρου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ελέγχου προσλήψεων, όπως ισχύει κάθε φορά. Για την επιλογή εισηγείται στην
Αρχή τριµελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφασή της και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής,
ένα µέλος της και ένα µέλος του ΝΣΚ.
Άρθρο 23
Προσόντα Προϊσταµένων Διευθύνσεων
1. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Συντονισµού απαιτούνται:
α) Τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής σε οποιαδήποτε από
τις ειδικότητες που περιγράφονται στην υποπαράγραφο
Γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος και
µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωµα.
β) Επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές αντικείµενο µε
αυτό της Αρχής, στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
γ) Πολύ καλή γνώση σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων
σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.
δ) Άριστη γνώση της αγγλικής µε συνεκτίµηση γνώσης
άλλης ξένης γλώσσας.
2. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωµοδοτήσεων απαιτούνται:
α) Τίτλος σπουδών Νοµικής Σχολής ελληνικού Α.Ε.Ι. ή
αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωµα.
β) Επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές αντικείµενο µε
αυτό της Αρχής, στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τουλά-

χιστον πέντε (5) ετών.
γ) Πολύ καλή γνώση στα θέµατα εθνικού και ενωσιακού δικαίου δηµοσίων συµβάσεων.
δ) Άριστη γνώση της αγγλικής µε συνεκτίµηση γνώσης
άλλης ξένης γλώσσας.
3. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Ελέγχου απαιτούνται:
α) Τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής σε οποιαδήποτε από
τις ειδικότητες που περιγράφονται στην υποπαράγραφο
Γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος και
µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωµα.
β) Επαγγελµατική εµπειρία σε αντικείµενο παρόµοιο
µε αυτό της Αρχής στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
γ) Άριστη γνώση της αγγλικής µε συνεκτίµηση γνώσης
άλλης ξένης γλώσσας και
δ) Πολύ καλή γνώση των θεµάτων των δηµοσίων συµβάσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.
4. Για την πλήρωση της θέσης Προϊστάµενου της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης απαιτούνται:
α) Τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής από τους τίτλους
σπουδών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 6
του π.δ. 50/2001 ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Στατιστικολόγου ή διπλωµατούχου ΠΕ µηχανικού και µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωµα στα αντικείµενα αυτά.
β) Επαγγελµατική εµπειρία σε αντικείµενο παρόµοιο
µε αυτό της Αρχής στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
γ) Άριστη γνώση της αγγλικής µε συνεκτίµηση γνώσης
άλλης ξένης γλώσσας.
5. Για τη θέση Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης απαιτούνται:
α) Πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι.
ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Επαγγελµατική εµπειρία σε παρόµοια προς το αντικείµενο της Διεύθυνσης θέµατα, στο δηµόσιο ή ιδιωτικό
τοµέα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής µε συνεκτίµηση
γνώσης άλλης ξένης γλώσσας.
6. Τα προσόντα των Προϊσταµένων που απαιτούνται
κατά τις προηγούµενες παραγράφους, αποδεικνύονται
κατά τα προβλεπόµενα στο π.δ. 50/2001.
7. Για την επιλογή των Προϊσταµένων Διευθύνσεων, επιπλέον των προαναφεροµένων απαιτήσεων, συνεκτιµώνται η γενικότερη επιστηµονική κατάρτιση, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η επαγγελµατική ευσυνειδησία, η
παραγωγικότητα, οι διοικητικές ικανότητες, η ικανότητα
ανάληψης πρωτοβουλιών, η ικανότητα για συνεργασία
και συλλογική εργασία και η συµπεριφορά του υπαλλήλου.
Άρθρο 24
Τρόπος επιλογής Προϊσταµένων Διευθύνσεων
1. Οι Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Συµβάσεων, επιλέγονται από την
Αρχή, µετά από δηµόσια προκήρυξη του Προέδρου της
Αρχής, που λαµβάνει την προσήκουσα δηµοσιότητα, και
αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
των υποψηφίων, ύστερα από γνώµη τριµελούς επιτρο-
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πής που συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου της
Αρχής και η οποία απαρτίζεται από δύο (2) µέλη της Αρχής και ένα µέλος του ΝΣΚ.
2. Οι Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων επιλέγονται και
τοποθετούνται στις θέσεις αυτές µε θητεία τριών (3) ετών, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µία φορά µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Αρχής, µετά τη λήξη της οποίας εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους έως
την επανατοποθέτησή τους ως Προϊσταµένων ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταµένου, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 διαδικασία, η έναρξη της οποίας, µε τη δηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης, λαµβάνει χώρα το νωρίτερο έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη
της θητείας του προηγούµενου επιλεγέντος Προϊσταµένου και το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες µετά από αυτήν.
3. Άρση της ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταµένου Διεύθυνσης µπορεί να γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση
της Αρχής και πριν τη λήξη της τριετίας, για λόγους που
ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
4. Σε περίπτωση που επιλέγεται ως Προϊστάµενος Διευθύνσεως υποψήφιος που δεν είναι υπάλληλος της Αρχής και δεν υφίσταται κενή οργανική θέση, µε την υπουργική απόφαση αποσπάσεώς του συνιστάται και προσωποπαγής οργανική θέση έως τη λήξη της θητείας του.
Άρθρο 25
Προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταµένων λοιπών
οργανικών µονάδων
1. Για τις θέσεις Προϊσταµένων των Τµηµάτων και των
Γραφείων, επιλέγονται κάτοχοι τίτλου σπουδών πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχουν επαγγελµατική εµπειρία σε σχετικό αντικείµενο, στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ειδικά
για τις θέσεις Προϊσταµένων των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωµοδοτήσεων απαιτείται πανεπιστηµιακός τίτλος σπουδών Νοµικής Σχολής ελληνικού
Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.
2. Για την επιλογή των Προϊσταµένων Τµηµάτων και
Γραφείων συνεκτιµάται η επιστηµονική κατάρτιση, η
προϋπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα σε συναφές
αντικείµενο, η γνώση ξένων γλωσσών, η δραστηριότητα
στην υπηρεσία, η επαγγελµατική ευσυνειδησία, η παραγωγικότητα, οι διοικητικές ικανότητες, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, η ικανότητα για συνεργασία και
συλλογική εργασία και η συµπεριφορά του υπαλλήλου.
3. Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων και Γραφείων της
Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και
των Γραφείων Προέδρου και Δηµοσίων και Διεθνών Σχέσεων, επιλέγονται από την Αρχή, µετά από δηµόσια προκήρυξη του Προέδρου της Αρχής, που λαµβάνει την προσήκουσα δηµοσιότητα, και αξιολόγηση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, ύστερα από
γνώµη τριµελούς επιτροπής που συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου της Αρχής. Οι Προϊστάµενοι των
Τµηµάτων και Γραφείων διορίζονται στις θέσεις αυτές µε
θητεία τριών ετών, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µία φορά µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Αρχής, µετά τη
λήξη της οποίας εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επανατοποθέτησή τους ως Προϊσταµένων ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταµένου, σύµφωνα µε
την προβλεπόµενη στο προηγούµενο εδάφιο διαδικασία,
η έναρξη της οποίας, µε τη δηµοσίευση της σχετικής

προκήρυξης, λαµβάνει χώρα το νωρίτερο έξι (6) µήνες
πριν από τη λήξη της θητείας του προηγούµενου επιλεγέντος Προϊσταµένου και το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες µετά από αυτήν.
4. Άρση της ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταµένου
Τµήµατος ή Γραφείου µπορεί να γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αρχής και πριν τη λήξη της τριετίας, για
λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων
του.
5. Σε περίπτωση που επιλέγεται ως Προϊστάµενος
Τµήµατος ή Γραφείου υποψήφιος που δεν είναι υπάλληλος της Αρχής και δεν υφίσταται κενή οργανική θέση, µε
την υπουργική απόφαση αποσπάσεώς του συνιστάται
και προσωποπαγής οργανική θέση έως τη λήξη της θητείας του.
Άρθρο 26
Προσόντα διορισµού λοιπού προσωπικού Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
1. Τα προσόντα διορισµού στις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος είναι τα οριζόµενα στο
π.δ. 50/2001.
2. Με τη δηµόσια προκήρυξη ή µε σχετική απόφαση
της Αρχής µπορεί να εξειδικεύονται, εφόσον απαιτούνται, οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή τα διδακτορικά
διπλώµατα που γίνονται δεκτά για την κάλυψη των προκηρυσσόµενων θέσεων.
3. Ως προς τις ξένες γλώσσες, ελάχιστο προσόν για το
ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, ορίζεται η πολύ καλή
γνώση, όπως αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.
ΤΙΤΛΟΣ Β΄
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Άρθρο 27
Αρχές λειτουργίας της Αρχής
1. Η Αρχή ασκεί τις αρµοδιότητες και εν γένει λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας.
2. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η Αρχή: α)
δύναται να συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και άλλες αρµόδιες εθνικές ή διεθνείς αρχές, όπως και
µε πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής
και της αλλοδαπής, β) δύναται να δηµοσιεύει µελέτες µε
συγκεντρωτικά και συγκριτικά στοιχεία, να απευθύνει
συστάσεις και να υποβάλλει προτάσεις στους αρµόδιους
δηµόσιους φορείς και αναθέτουσες αρχές.
3. Όπου στη κείµενη νοµοθεσία περί Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. γίνεται λόγος για αναθέτουσες αρχές νοούνται και οι αναθέτοντες φορείς.
4. Τα µέλη της Αρχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά, εκτός αν άλλως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 28
Ατοµικοί φάκελοι
1. Για κάθε µέλος της Αρχής τηρείται στο γραφείο του
Προέδρου ατοµικός φάκελος, στον οποίο περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στον
διορισµό και την προσωπική υπηρεσιακή του κατάσταση.
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2. Δικαίωµα να λάβουν γνώση των παραπάνω φακέλων έχουν µόνο: α) ο Πρόεδρος της Αρχής, β) σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης, ο Πρόεδρος, τα µέλη της Αρχής και του Πειθαρχικού Συµβουλίου και γ) το
µέλος το οποίο αφορά ο φάκελος.
Άρθρο 29
Συνεδριάσεις της Αρχής
1. Η Αρχή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο (2)
φορές το µήνα και έκτακτα µε απόφαση του Προέδρου ή
αν το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον τακτικά µέλη
της. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, και εφόσον
υπάρχει ανάγκη να ληφθεί απόφαση, ο Πρόεδρος της
Αρχής συγκαλεί αµέσως την Αρχή χωρίς την τήρηση
προδικασίας.
2. Στις συνεδριάσεις της Αρχής µετέχουν τα τακτικά
µέλη της. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών
καλούνται, αντ’ αυτών, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύµατος του αντίστοιχου τακτικού.
Σε περίπτωση αδυναµίας σχηµατισµού απαρτίας λόγω
κωλύµατος οποιασδήποτε φύσεως µέλους ή αναπληρωµατικού µέλους, προς επέλευση της προβλεπόµενης απαρτίας, ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί αναπληρωτές άλλων µελών της Αρχής, κατά τη σειρά διορισµού τους, ανεξαρτήτως αν συµµετέχει στη συνεδρίαση το µέλος το
οποίο αναπληρώνουν.
3. Με απόφαση του Προέδρου, τα αναπληρωµατικά
µέλη µετέχουν σε συνεδριάσεις της Αρχής, ανεξάρτητα
από την παράλληλη παρουσία του τακτικού µέλους χωρίς δικαίωµα ψήφου, εφόσον η παρουσία τους κρίνεται
απαραίτητη. Στην περίπτωση αυτή τα αναπληρωµατικά
µέλη µπορούν να µετέχουν και στο τελικό στάδιο της
διαλογικής συζήτησης.
Στις συνεδριάσεις µπορεί να καλείται µετά από πρόσκληση του Προέδρου και να παρίσταται χωρίς δικαίωµα
ψήφου ο Γενικός Διευθυντής ή και ο Νοµικός Σύµβουλος
της Αρχής. Ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί να παραστούν
κατά τη συζήτηση ειδικών θεµάτων και µέλη του προσωπικού της Αρχής ή τρίτοι, εκπρόσωποι του Δηµοσίου ή
αλλοδαπών αρχών, δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων και επαγγελµατικών οργανώσεων, καθώς και εµπειρογνώµονες.
Χρέη γραµµατέα ασκεί µέλος του διοικητικού προσωπικού της Αρχής που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της. Σε περίπτωση κωλύµατος, τον Γραµµατέα αναπληρώνει προσωρινά µέλος του διοικητικού ή επιστηµονικού προσωπικού της Αρχής που ορίζεται για συγκεκριµένη συνεδρίαση ή διάστηµα.
4. Οι συνεδριάσεις της Αρχής συγκαλούνται στην έδρα της. Με απόφασή της, η Αρχή µπορεί να συνεδριάσει οπουδήποτε αλλού εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Οι συνεδριάσεις της Αρχής είναι µυστικές, εκτός αν
άλλως αποφασιστεί από την Αρχή για συγκεκριµένο ζήτηµα µε αιτιολογηµένη απόφαση.
5. Την σχετική πρόσκληση απευθύνει στα µέλη ο Πρόεδρος δύο (2) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Σε αυτήν αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης, όπως αυτά καθορίζονται από τον Πρόεδρο ή από τα τακτικά µέλη που ζητούν να συγκληθεί έκτακτη
συνεδρίαση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση καθορίζεται

και το αν είναι δυνατή η συµµετοχή των µελών µε τηλεδιάσκεψη.
6. Το Γραφείο Προέδρου της Αρχής κοινοποιεί την
πρόσκληση στα µέλη µε κάθε πρόσφορο µέσο, ιδίως µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλεοµοιοτυπίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. Μαζί µε την πρόσκληση κοινοποιείται και η εισήγηση, εφόσον υπάρχει. Αν τακτικό µέλος της Αρχής κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως το Γραφείο Προέδρου της
Αρχής µε κάθε πρόσφορο µέσο, οπότε, στην περίπτωση
αυτή καλείται ο αναπληρωτής του. Κλήση στα τακτικά
µέλη δεν απαιτείται, αν ο Πρόεδρος έχει ορίσει ηµέρα
και ώρα τακτικής συνεδρίασης της Αρχής. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε περιπτώσεις έκτακτης συνεδρίασης
της Αρχής.
7. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, η πρόσκληση των µελών µπορεί να γίνει τηλεφωνικά και χωρίς τήρηση της προθεσµίας της παραγράφου 5, αλλά µε σχετική καταχώριση σε ειδικό βιβλίο που
τηρείται στο Γραφείο Προέδρου της Αρχής.
8. Έλλειψη της πρόσκλησης, καθώς και οποιεσδήποτε
άλλες πληµµέλειές της θεραπεύονται και η Αρχή συνεδριάζει νόµιµα εάν το µέλος ή τα µέλη που δεν προσκλήθηκαν ή προσκλήθηκαν πληµµελώς παρίστανται και δεν
αντιλέγουν στη συνεδρίαση.
9. Εφόσον µέλος της Αρχής έχει δηλώσει εγγράφως
κώλυµα συµµετοχής σε συνεδριάσεις που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, δεν απαιτείται πρόσκληση του µέλους αυτού στις
συνεδριάσεις της εν λόγω περιόδου.
10. Αν κάποια από τα µέλη της Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον τα λοιπά µέλη µαζί µε τους αναπληρωτές των µελών που εξέλειψαν ή αποχώρησαν επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, η Αρχή µπορεί να λειτουργήσει. Ο µη διορισµός ή η
ανυπαρξία αναπληρωµατικού µέλους δεν επηρεάζει τη
νοµιµότητα της συγκροτήσεως της Αρχής. Μέλος που εκλείψει ή αποχωρήσει αντικαθίσταται µε µέλος µε θητεία
πέντε (5) ετών. Το αυτό ισχύει και για τα αναπληρωµατικά µέλη.
Η νοµιµότητα της σύνθεσης της Αρχής δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των µετεχόντων µελών σε
διαδοχικές συνεδριάσεις. Αν η συζήτηση της υπόθεσης
διαρκεί περισσότερες από µία συνεδριάσεις, η απόφαση
λαµβάνεται από τα µέλη που µετέχουν στην τελευταία
συνεδρίαση, αφού προηγουµένως, τα µέλη που δεν µετείχαν στις προηγούµενες συνεδριάσεις ενηµερωθούν
πλήρως ως προς τα ουσιώδη σηµεία των κατ` αυτές συζητήσεων.
11. Η Αρχή συνεδριάζει νοµίµως όταν παρίστανται
τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Παρών
θεωρείται και το µέλος που µετέχει µε τηλεδιάσκεψη, εφόσον κατά την κρίση του Προέδρου της Αρχής η φύση
της υπόθεσης επιτρέπει την κατά αυτόν τον τρόπο αποτελεσµατική συµµετοχή του.
12. Θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης µπορεί να συζητηθεί εάν συµφωνούν τα παριστάµενα µέλη.
13. Η συζήτηση αρχίζει µε την ανάγνωση της έκθεσης
του εισηγητή, εφόσον υπάρχει. Στη συνέχεια δίδεται ο
λόγος στους τυχόν παριστάµενους τρίτους, οι οποίοι κατόπιν αποχωρούν.
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Άρθρο 30
Πρακτικά
1. Με ευθύνη του Γραφείου Προέδρου τηρούνται πρακτικά όλων των συνεδριάσεων της Αρχής. Στα πρακτικά
καταχωρίζονται τα θέµατα που συζητήθηκαν, η άποψη
που πλειοψήφησε και οι γνώµες των µελών που τυχόν
µειοψήφησαν. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον υπάλληλο που άσκησε καθήκοντα γραµµατέα. Εάν δεν κριθεί σκόπιµη η παρουσία γραµµατέα,
τα πρακτικά υπογράφονται µόνο από τον Πρόεδρο.
2. Τα πρακτικά και οι εισηγήσεις καταχωρίζονται σε βιβλίο. Με απόφαση της Αρχής µπορεί να χαρακτηρίζονται
ως εµπιστευτικά τµήµατα των πρακτικών ή των εισηγήσεων εφόσον, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της, θίγονται επιχειρηµατικά συµφέροντα ή παραβλάπτεται ο υγιής ανταγωνισµός ή συντρέχουν λόγοι που προβλέπονται στον ν. 2690/1999.
Άρθρο 31
Λόγοι αποκλεισµού και αποχή ή εξαίρεση Μέλους
1. Τα µέλη της Αρχής αποκλείονται από την άσκηση
των καθηκόντων τους ή οφείλουν να απέχουν από κάθε
ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συµµετοχή σε λήψη
απόφασης ή διατύπωση γνώµης ή πρότασης εφόσον: α)
η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντός τους συνδέεται µε την έκβαση της υπόθεσης, ή β) έχουν αναµιχθεί
στην υπόθεση αυτή αυτοπροσώπως ή δια παρένθετου
προσώπου µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως µε την ιδιότητα του πληρεξουσίου, αντιπροσώπου, εκπροσώπου, συµβούλου, µάρτυρα, πραγµατογνώµονα ή νοµικού παραστάτη ή γ) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού, µε κάποιον από τους
ενδιαφεροµένους ή δ) έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε τους ενδιαφεροµένους.
2. Μέλος το οποίο κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό
του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το
δηλώσει αµέσως στην Αρχή ή στον Πρόεδρο ή τον εκάστοτε προεδρεύοντα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια. Οµοίως, αιτήσεις εξαίρεσης µέλους της Αρχής
µπορεί να υποβάλουν στα ίδια όργανα οι ενδιαφερόµενοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Στις περιπτώσεις
αυτές, η Αρχή αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν.
3. Η εξαίρεση µπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως από την Αρχή.
4. Τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους
δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που δηλώνεται αποχή,
ή ζητείται η εξαίρεση, τόσων µελών ώστε τα αποµένοντα να µη σχηµατίζουν απαρτία.
Άρθρο 32
Προδικασία
1. Ο Πρόεδρος της Αρχής για την αποτελεσµατικότερη προετοιµασία απόφασης, γνωµοδότησης ή άλλης ενέργειας της Αρχής, ορίζει εισηγητή ένα ή περισσότερα
από τα τακτικά µέλη της, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ή άλλο από τα µέλη της ή τον Γενικό Διευθυντή ή µέλος του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ή
το Νοµικό Σύµβουλο, τάσσοντας και τη σχετική προθεσµία υποβολής της εισήγησης. Ο εισηγητής έχει την ευθύνη κατάρτισης του σχετικού φακέλου της υπόθεσης.

Για την εκτέλεση της αποστολής του, επικουρείται από
τις αρµόδιες Διευθύνσεις. Η προθεσµία που χορηγείται
στον εισηγητή µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του
Προέδρου της Αρχής.
2. Σε δυσχερείς ή γενικότερου ενδιαφέροντος περιπτώσεις και ιδίως όταν πρόκειται για έκδοση κανονιστικών αποφάσεων της Αρχής, ο Πρόεδρος µπορεί να συγκροτήσει οµάδα εργασίας για τη σύνταξη εισήγησης.
Στην οµάδα αυτή µετέχουν ένα η περισσότερα µέλη της
Αρχής ή του τακτικού προσωπικού αυτής ή και ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες.
Άρθρο 33
Διαδικασία ακρόασης
1. Όταν κρίνεται αναγκαίο, η Αρχή δύναται: α) να καλεί τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα δηµοσίων φορέων και
αναθετουσών αρχών σε ακρόαση για την παροχή διευκρινίσεων επί ζητηµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων της, β) να καλεί ιδιωτικούς οικονοµικούς φορείς σε
ακρόαση για την παροχή διευκρινίσεων επί ζητηµάτων
που άπτονται των αρµοδιοτήτων της Αρχής και σχετίζονται µε την άσκηση των καθηκόντων της Αρχής στο
πλαίσιο ελέγχου συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης,
στην οποία άµεσα ή έµµεσα έχουν µετάσχει οι εν λόγω
οικονοµικοί φορείς.
2. Η κατά τα ανωτέρω προθεσµία κλήτευσης δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών,
εκτός αν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, οπότε και η
προθεσµία µπορεί να συντµηθεί σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες.
3. Η Αρχή µπορεί, κατά περίπτωση, να καλεί τα παραπάνω πρόσωπα ή τον εκπρόσωπό τους να υποβάλλουν
µέσα σε τακτή προθεσµία και γραπτό υπόµνηµα.
4. Η κλήση για ακρόαση επιδίδεται µε επιµέλεια του
Γενικού Διευθυντή ή εξουσιοδοτηµένου από τον Πρόεδρο της Αρχής υπαλλήλου. Η επίδοση διενεργείται από
αρµόδιο υπάλληλο της Αρχής ή άλλο δηµόσιο όργανο,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
5. Υπόµνηµα µπορούν να υποβάλλουν και µετά την ακρόαση, εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών,
δηµόσιοι φορείς, αναθέτουσες αρχές, οικονοµικοί φορείς και άλλα πρόσωπα τα οποία κλήθηκαν και συµµετείχαν στην ακρόαση.
Άρθρο 34
Λήψη αποφάσεων
1. Η διάσκεψη για τη λήψη αποφάσεων γίνεται είτε αµέσως µετά τη συζήτηση, είτε σε χρόνο που ορίζει ο
Πρόεδρος.
2. Οι αποφάσεις της Αρχής λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.
3. Τα αναπληρωµατικά µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, εφόσον παρίστανται τα αντίστοιχα τακτικά.
4. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Κατ’ εξαίρεση, η ψηφοφορία είναι µυστική στις περιπτώσεις που πρέπει να ληφθεί απόφαση για κωλύµατα ή ασυµβίβαστα µελών της
Αρχής.
5. Αν διατυπώνονται περισσότερες από δύο γνώµες
και δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση, η ασθενέστερη µειο-
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ψηφία οφείλει να προσχωρήσει σε µία από τις δύο επικρατέστερες γνώµες.
6. Αν πρόκειται για συνεδρίαση της Αρχής προς διατύπωση απλής γνώµης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επί µέρους γνώµες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.
Άρθρο 35
Αποφάσεις - Γνωµοδοτήσεις
1. Οι αποφάσεις της Αρχής είναι ειδικά αιτιολογηµένες.
Τυχόν γνώµη της µειοψηφίας αναφέρεται στην απόφαση µε µνεία των µελών που µειοψήφησαν.
2. Οι αποφάσεις της Αρχής υπογράφονται από τον
Πρόεδρο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, από τον συντάκτη της απόφασης και από τον υπάλληλο που άσκησε
καθήκοντα γραµµατέα. Στη συνέχεια καταχωρίζονται
στο Βιβλίο Αποφάσεων της Αρχής κατά αύξοντα αριθµό,
ο οποίος αποτελεί και τον αριθµό της απόφασης.
3. Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται στα εκάστοτε ενδιαφερόµενα µέρη και τις εκάστοτε αναθέτουσες αρχές.
4. Στην περίπτωση κοινοποίησης αποφάσεων και δηµοσίευσης αυτών, η Αρχή, µε πράξη του Προέδρου της,
κατόπιν προτάσεως του ορισθέντος εισηγητή ή, σε περίπτωση µη ορισµού εισηγητή, κατόπιν προτάσεως της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Συµβάσεων, παραλείπει από
το προς κοινοποίηση ή και δηµοσίευση κείµενο τα στοιχεία εκείνα που κρίνεται ότι αποτελούν είτε απόρρητο
που αφορά την εθνική ασφάλεια και δηµόσια τάξη είτε επιχειρηµατικό ή εµπορικό απόρρητο για τα ενδιαφερόµενα µέρη.
5. Η Αρχή τηρεί ειδικό Βιβλίο Γνωµοδοτήσεων, όπου
καταχωρίζονται κατά αύξοντα αριθµό οι γνωµοδοτήσεις
της. Οι γνωµοδοτήσεις της Αρχής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της ανωτέρω παραγράφου.
6. Αποφάσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί διακοπής διαδικασίας αναθέσεως ή εκτελέσεως δηµοσίας συµβάσεως
κοινοποιούνται υποχρεωτικά ατελώς από την αναθέτουσα αρχή στους µετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης ή
στον ανάδοχο αντισυµβαλλόµενο. Η αναθέτουσα αρχή
ενηµερώνει πάραυτα την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά µε την ηµεροµηνία κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή ο αντισυµβαλλόµενος δικαιούνται να αιτηθούν και από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. τη λήψη σχετικού αντιγράφου της αποφάσεως πληρώνοντας το σχετικό κόστος αναπαραγωγής της απόφασης, εφόσον αυτή υπερβαίνει τις είκοσι (20) σελίδες.
7. Στην περίπτωση που η Αρχή, κατά την ενάσκηση της
γνωµοδοτικής της αρµοδιότητας, κρίνει ότι διατάξεις
σχεδίου νόµου, προεδρικού διατάγµατος, άλλης κανονιστικής πράξης ή κανονισµοί λειτουργίας εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου 2 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση αα), ββ), γγ), αλλά δεν της έχουν κοινοποιηθεί, δύναται και αυτεπαγγέλτως να ασκήσει την κατά περίπτωση γνωµοδοτική της αρµοδιότητα,
ακόµα και αν η σχετική διάταξη, πράξη ή κανονισµός έχει ήδη δηµοσιευτεί.
8. Κατά των εκτελεστών πράξεων της Αρχής που εκδίδονται στο πλαίσιο της ασκήσεως των κατά το άρθρο 2
του ν. 4013/2011 αρµοδιοτήτων της χωρεί απευθείας αίτηση ακυρώσεως ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών δικαστηρίων.

Άρθρο 36
Υποχρέωση συνδροµής των δηµοσίων οργάνων
και αναθετουσών αρχών
Τα αρµόδια δηµόσια όργανα και οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συνεργάζονται µε την Αρχή, να παρέχουν σε αυτήν κάθε αναγκαία σχετική πληροφορία και
να τηρούν τις υποδείξεις της, στο πλαίσιο της άσκησης
των αρµοδιοτήτων της. Ειδικότερα, όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο, η Αρχή διά του Προέδρου της, δια του Γενικού Διευθυντή της ή διά εξουσιοδοτηµένου από τον
Πρόεδρο της προσώπου µπορεί µε επιστολή της να ζητεί
κατά προτεραιότητα την παροχή πληροφοριών και τη χορήγηση εγγράφων που σχετίζονται µε την άσκηση των
καθηκόντων της Αρχής, τάσσοντας σχετική προθεσµία.
Η µη χορήγηση όπως και η απόκρυψη πληροφοριών ή
στοιχείων, καθώς επίσης και η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση και παραπλάνηση του ελεγκτικού έργου της Αρχής συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα.
Τα στελέχη της Αρχής κατά την άσκηση ελέγχων στις
αναθέτουσες αρχές και φορείς έχουν τις εξουσίες που η
νοµοθεσία, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, χορηγεί εκάστοτε στα στελέχη του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
Άρθρο 37
Υποχρέωση συνδροµής των ιδιωτικών
οικονοµικών φορέων
1. Οι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε
στάδιο εµπλεκόµενοι σε µία διαδικασία δηµόσιας σύµβασης οικονοµικοί φορείς έχουν την υποχρέωση να συνδράµουν την Αρχή κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της. Ειδικότερα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, η Αρχή
διά του Προέδρου της, διά του Γενικού Διευθυντή της ή
διά εξουσιοδοτηµένου από τον Πρόεδρό της προσώπου
µπορεί µε επιστολή της να αιτείται την παροχή πληροφοριών και τη χορήγηση εγγράφων που σχετίζονται µε
την άσκηση των καθηκόντων της Αρχής στο πλαίσιο ελέγχου συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης, στην οποία
άµεσα ή έµµεσα έχουν µετάσχει οι οικονοµικοί φορείς.
Η επίδοση της επιστολής ενεργείται, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, σε κάθε δε περίπτωση µπορεί να πραγµατοποιείται και µε συστηµένη επιστολή ή ταχυµεταφορά.
2. Στην επιστολή αναφέρονται οι διατάξεις, οι οποίες
θεµελιώνουν το αίτηµα παροχής πληροφοριών και εγγράφων, ο σκοπός της αίτησης, η προθεσµία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των δέκα (10) ηµερών.
3. Οι οικονοµικοί φορείς προς τους οποίους απευθύνεται η αίτηση οφείλουν να παράσχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες και στοιχεία.
Άρθρο 38
Εχεµύθεια
1. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συλλέγονται
στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων της Αρχής
χρησιµοποιούνται µόνο για τον σκοπό που επιδιώκεται
µε την αίτηση παροχής πληροφοριών ή την ακρόαση ή τη
διενέργεια ελέγχου.
2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα µέλη της Αρχής
και οι αναπληρωµατικοί τους, ο Γενικός Διευθυντής, ο
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Νοµικός Σύµβουλος και όλα τα στελέχη και υπάλληλοι
της Αρχής τηρούν την εµπιστευτικότητα και το καθήκον
εχεµύθειας.
Άρθρο 39
Βιβλία - Πρωτόκολλο
1. Η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων τηρεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εισερχοµένων εγγράφων. Κάθε
έγγραφο που περιέρχεται στην Αρχή µε οποιονδήποτε
τρόπο, καταχωρίζεται αυθηµερόν στο ανωτέρω πρωτόκολλο, κατ’ αύξοντα αριθµό. Στο ίδιο πρωτόκολλο αναγράφονται επίσης το όργανο προς το οποίο το έγγραφο
απευθύνεται, καθώς και η ηµεροµηνία εισόδου του. Η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων υποχρεούται να
χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης του εγγράφου µε όλα τα
παραπάνω στοιχεία.
2. Η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων της Αρχής τηρεί Βιβλίο Αποφάσεων και Βιβλίο Γνωµοδοτήσεων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο αποφασισθεί να
τηρείται για την εύρυθµη λειτουργία της Αρχής.
Άρθρο 40
Πειθαρχικές διατάξεις
1. Τα µέλη και το προσωπικό της Αρχής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για παράβαση των υποχρεώσεών τους
που απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η πειθαρχική αγωγή ασκείται ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε ανάλογη εφαρµογή των γενικών διατάξεων του
Υπαλληλικού Κώδικα.
2. Την πειθαρχική εξουσία επί των µελών της Αρχής
και του προσωπικού αυτής, συµπεριλαµβανοµένου του
Γενικού Διευθυντή, ασκεί ο Πρόεδρος της Αρχής.
Άρθρο 41
Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
Με απόφαση της Αρχής ορίζεται µέλος του τακτικού
προσωπικού της ως Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων για την τήρηση των υποχρεώσεων που
τίθενται µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας των Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (EE L 119) και
κάθε άλλη διάταξη που έχει θεσπιστεί προς εκτέλεση
του Κανονισµού αυτού.
Β. Οι διατάξεις του παρατιθέµενου στην προηγούµενη
παράγραφο Α΄ Οργανισµού και Κανονισµού Λειτουργίας
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., τροποποιούνται µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 4 παράγραφος 4 και του άρθρου 7 του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204), µε τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση µε προεδρικό διάταγµα, αντιστοίχως, των ζητηµάτων της Οργάνωσης και του Κανονισµού Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
Γ.1. Δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται
στο σύνολό τους: (α) το π.δ. 122/2012 (Α΄ 215) και
(β) το π.δ. 123/2012 (Α΄ 216). Έως τότε εκδίδονται οι
πράξεις κατανοµής του προσωπικού στις οργανικές µονάδες που προβλέπονται στον παρατιθέµενο στην παράγραφο Α΄ Οργανισµό και Κανονισµό Λειτουργίας της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την κατάργηση των κατά το προηγούµενο εδάφιο διαταγµάτων.
2. Προϊστάµενοι διευθύνσεων και τµηµάτων ή γραφεί-

ων, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ή επιλεγεί µέχρι σήµερα, µπορούν µε απόφαση της Αρχής να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους ή τον ορισµό
νέων σύµφωνα µε τις κείµενες για την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. διατάξεις. Σε περίπτωση δηµιουργίας νέων οργανικών µονάδων οι υπηρετούντες µπορεί να τοποθετούνται µε απόφαση της Αρχής σε µία από τις συνιστώµενες οργανικές µονάδες. Έως την πλήρωση των θέσεων αυτών σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. διαδικασίες, ορίζονται µε απόφαση της Αρχής προσωρινοί
Προϊστάµενοι των νέων οργανικών µονάδων και αναπληρωτές Προϊστάµενοι εκείνων των οργανικών µονάδων των οποίων η θητεία των Προϊσταµένων έχει λήξει.
Δ. Η διαδικασία επιλογής προϊσταµένων των οργανικών µονάδων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κινείται το νωρίτερο έξι
(6) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του προηγούµενου επιλεγέντος Προϊσταµένου και το αργότερο είκοσι
(20) ηµέρες µετά από αυτήν.»
Άρθρο 54
Αποσπάσεις στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
προστίθεται και ισχύει από την έναρξη ισχύος του περίπτωση κστ΄ ως εξής:
«κστ) στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»
2. Η απόσπαση προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς
να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων
Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε την ίδια σχέση εργασίας
και µε το ίδιο µισθολογικό καθεστώς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), µε κοινοποίηση
στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρµόδιο τµήµα
περί αποσπάσεων και µετακινήσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.
3. Η απόσπαση γίνεται για δύο (2) έτη µε δυνατότητα
παράτασης για µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα, ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων από τον Γενικό
Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Η απόσπαση προσωπικού διενεργείται ύστερα από αίτηση
των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων, ύστερα από δηµόσια
πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Άρθρο 55
1. Στο πλαίσιο της πολιτικής «Μένω Ελλάδα – Επιστρέφω Ελλάδα – Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης», που
στόχο έχει την αντιµετώπιση του φαινοµένου της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) στο εξωτερικό, χορηγούνται χρηµατικά έπαθλα, κατόπιν αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προτάσεων από ειδική Επιτροπή, σε:
α. διακρατικά δίκτυα επιστηµονικής-ερευνητικής συνεργασίας στα οποία συµµετέχουν κάτοχοι τίτλου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι: είτε (α) ελληνικής
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καταγωγής είτε (β) πολίτες της ΕΕ ή τρίτων χωρών που
είχαν µόνιµη κατοικία την Ελλάδα επί τουλάχιστον τρία
(3) έτη, και οι οποίοι (α, β) διαµένουν και απασχολούνται
στη χώρα που εκπροσωπούν για τουλάχιστον ένα (1) έτος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας. Σε κάθε δίκτυο θα πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον δύο (2) χώρες, εκ των οποίων µία υποχρεωτικά είναι η Ελλάδα,
β. προτάσεις επιχειρηµατικών συνεργασιών που αφορούν την παραγωγή συγκεκριµένου προϊόντος ή υπηρεσίας στην Ελλάδα, και στις οποίες συµµετέχουν κάτοχοι
τίτλου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι είτε: (α)
ελληνικής καταγωγής είτε (β) πολίτες της ΕΕ ή τρίτων
χωρών που είχαν µόνιµη κατοικία την Ελλάδα επί τουλάχιστον τρία (3) έτη, και οι οποίοι (α, β) διαµένουν και απασχολούνται στο εξωτερικό για τουλάχιστον ένα (1) έτος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας.
2. Η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Οικονοµίας
και Ανάπτυξης σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης.
3. Τα χρηµατικά έπαθλα δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δηµόσιο. Η χρηµατοδότηση του συνολικού διανεµόµενου χρηµατικού ποσού πραγµατοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ). Το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης δεν δύναται
να υπερβαίνει το ποσό των τριών (3) εκατοµµυρίων ευρώ
κατά έτος. Το συνολικό ετήσιο ποσό ενίσχυσης αποτελεί
τον προϋπολογισµό του ενάριθµου έργου στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ρυθµίζεται οποιοδήποτε σχετικό θέµα µε το ως άνω
πρόγραµµα βραβείων, όπως η διάρκεια του προγράµµατος, η διαδικασία και η συχνότητα απονοµής των βραβείων, οι κατηγορίες απονεµόµενων βραβείων, τα κριτήρια
και η διαδικασία συµµετοχής, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προτάσεων, η
σύνθεση της ειδικής Επιτροπής αξιολόγησης ανά κατηγορία βραβείων, ο καθορισµός του ύψους και του τρόπου
καταβολής των χρηµατικών βραβείων, καθώς και κάθε
άλλη, σχετική µε την εφαρµογή της παρούσας διάταξης,
λεπτοµέρεια.

δοτικών εργαλείων που διατίθενται για τις επιχειρήσεις.
Στο ΕΚΤ δηµιουργείται ΔΣΕ, όπου σε συνεργασία µε τις
άλλες κατά τόπους ΔΣΕ θα παρέχονται συµβουλευτικές
υπηρεσίες στις επιχειρήσεις.
3. Οι κατά τόπους ΔΣΕ συντονίζονται και εποπτεύονται στο έργο τους από την Επιτελική Δοµή Στήριξης Επιχειρήσεων (ΕΔΣΕ), στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, του Εθνικού
Κέντρου Τεκµηρίωσης, της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ).
4. Η ΕΔΣΕ ορίζει ετησίως συγκεκριµένους, µετρήσιµους στόχους βάσει των οποίων οι ΔΣΕ αναπτύσσουν τη
δραστηριότητά τους και δύναται να παύει τη λειτουργία
κατά τόπον ΔΣΕ σε περίπτωση µη ανταπόκρισης στους
τιθέµενους στόχους. Επίσης η ΕΔΣΕ προτείνει στον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης δράσεις σχετικά µε
τη στήριξη επιχειρήσεων, ιδίως στους εξής τοµείς:
α. Ενσωµάτωση ή ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων παραγωγής
β. Προώθηση εξαγωγών
γ. Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
δ. Δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών
και υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων.
5. Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος Δοµών Στήριξης Επιχειρήσεων πραγµατοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων
(15.000.000) ευρώ κατά έτος.
6. Η µορφή της δηµιουργούµενης δοµής στήριξης, η
σύσταση και οι αρµοδιότητες της ΕΔΣΕ, ο κανονισµός οι
όροι και κανόνες λειτουργίας της ΕΔΣΕ και των κατά τόπους ΔΣΕ, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της κατά έτος χρηµατοδότησης της δοµής, τα θέµατα απασχόλησης και αµοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας διάταξης ζήτηµα
ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης.

Άρθρο 56
Δοµές Στήριξης Επιχειρήσεων

Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτή διαµορφώθηκε
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29
του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), χορηγείται, από 1.9.2018, σε
όλους τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας δηµοσίου
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), που έχουν διοριστεί ή µεταταχθεί µετά την 1.11.2011 έως και
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), του Ελληνικού

1. Στα κατά τόπους Επιµελητήρια δύναται να δηµιουργούνται Δοµές Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ). Σκοπός
των ΔΣΕ είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων µέσω της
παροχής συµβουλών και της ενηµέρωσης και διευκόλυνσης των ενδιαφεροµένων για πάσης φύσεως επιχειρηµατικά θέµατα που αφορούν την πραγµατοποίηση και
την περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων.
2. Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών αναλαµβάνει την ανάπτυξη της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρµας, µέσω της οποίας θα παρέχονται µε οργανωµένο τρόπο επεξεργασµένη πληροφόρηση και υπηρεσίες για την υποστήριξη των χρηµατο-

Άρθρο 57
Ρύθµιση µισθολογικών ζητηµάτων
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Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς επίσης και ως διοικητικό προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν.).
β. Η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτή διαµορφώθηκε κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και η οποία προέκυψε από την εφαρµογή του άρθρου 57 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146) όπως
επαναφέρθηκε σε ισχύ και τροποποιήθηκε µε το άρθρο
44 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285) και διατηρήθηκε σε ισχύ µε
τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003
(Α΄ 297), από την 1.9.2018 καταβάλλεται σε όλους τους
υπαλλήλους όλων των οργανικών µονάδων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.),
µε ηµεροµηνία διορισµού ή µετάταξης στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Ανάπτυξης έως 31.3.2019.»
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Άρθρο 58
Σύσταση φορέα
1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων
και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.». Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυµία θα αποδίδεται ως «LAMIA
CENTER S.A.».
2. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή
Α.Ε. Ο.Τ.Α.» λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων, τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α΄ 11), καθώς και τις
διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).
3. Έδρα αυτής ορίζεται ο Δήµος Λαµιέων.
4. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού
της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Η διάρκεια δύναται να
παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
5. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ (170.000) ευρώ, διαιρεµένο σε χίλιες εφτακόσιες (1.700) ονοµαστικές µετοχές
των εκατό (100) ευρώ η κάθε µία, εκ των οποίων οι χίλιες
είκοσι (1.020) ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του
Δήµου Λαµιέων, οι τριακόσιες σαράντα (340) ανήκουν
στην αποκλειστική κυριότητα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και οι τριακόσιες σαράντα (340) ανήκουν στην
αποκλειστική κυριότητα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Λαµίας.
6. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή
Α.Ε. Ο.Τ.Α.» αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώριση του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο συντάσσεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2.

Άρθρο 59
Σκοπός
1. Σκοπός της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» είναι:
α) Η διοργάνωση ετήσιας Πανελλήνιας Έκθεσης, στη
Λαµία, µε στόχο την ανάδειξη της έκθεσης σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο µε κύρια έµφαση τον τοµέα της
αγροτικής ανάπτυξης και της προώθησης των εθνικών αγροτικών προϊόντων .
β) Η ανάπτυξη δράσεων µε φορείς και οργανώσεις µε
στόχο την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης.
γ) Η αξιοποίηση των κτιρίων µε στόχο να αποτελέσει
ο νέος φορέας πόλο έλξης δράσεων έρευνας και καινοτοµίας – συνεδρίων σε συνεργασία µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και τους επαγγελµατικούς φορείς της περιοχής.
δ) Η υποστήριξη των τοπικών επενδυτικών συνεργασιών.
ε) Η προώθηση της ευρύτερης περιοχής ως επενδυτικού προορισµού, µέσω ανάπτυξης θεσµικών συνεργασιών µε διεθνείς φορείς.
στ) Η παροχή ενηµέρωσης για την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα και η παροχή πληροφόρησης, συµβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις τοπικές επιχειρήσεις µε στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηµατικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών τοπικών εξαγωγών και της ελληνικής τοπικής
επιχειρηµατικότητας στις διεθνείς αγορές.
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» δύναται
ιδίως:
α) να διαχειρίζεται και να λειτουργεί µόνιµο εκθεσιακό
και συνεδριακό κέντρο,
β) να προβαίνει σε εκσυγχρονισµό και επέκταση όλων
των υποδοµών της έκτασης της Π.Ε.Λ.,
γ) να διοργανώνει εκθέσεις, σεµινάρια, συνέδρια και
συναντήσεις µε θέµατα οικονοµικού, τεχνολογικού, ερευνητικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος,
δ) να εκµεταλλεύεται κυλικεία, εστιατόρια και γενικά
χώρους παροχής υπηρεσιών προς το κοινό και
ε) να προβαίνει σε κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα
που δεν αντίκειται στους παραπάνω σκοπούς.
2. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή
Α.Ε. Ο.Τ.Α.» εφαρµόζει τις διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α΄ 147).
Άρθρο 60
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας
«Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» από πέντε (5)
µέλη και αποτελείται από:
α) ένα πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, επιστηµονικής
κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας επί των θεµατικών πεδίων της εταιρείας ως Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύµβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Δήµο Λαµιέων,
β) δύο (2) εκπρόσωπους του Δήµου Λαµιέων,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας.
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2. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και µπορεί να ανανεωθεί µια
φορά για ισόχρονο διάστηµα.»
Άρθρο 61
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ (170.000), διαιρεµένο σε χίλιες εφτακόσιες (1.700) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε µία. Το
µετοχικό κεφάλαιο αναλαµβάνεται κατά το ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων (102.000) ευρώ από το Δήµο Λαµιέων, κατά το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων
(34.000) ευρώ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
κατά το ποσό των (34.000) ευρώ από το Επιµελητήριο
Φθιώτιδας και καταβάλλεται µε µετρητά το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Τα δικαιώµατα των µετόχων στο πλαίσιο συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση ασκούνται από τον Δήµαρχο
Λαµιέων, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας.
3. Οι µετοχές της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ.
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» είναι ονοµαστικές, αδιαίρετες
και αµεταβίβαστες.
Άρθρο 62
Πόροι
Πόροι της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» είναι οι εξής:
1. Οι πρόσοδοι από την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων από την εταιρεία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.
2. Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, περιλαµβανοµένων και προγραµµάτων τεχνικής
βοήθειας, που συγχρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Διεθνείς Οργανισµούς
ή εθνικούς πόρους.
3. Δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, χορηγίες και
πάσης φύσεως ενισχύσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών για την επίτευξη του σκοπού της.
4. Έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
Άρθρο 63
Προσωπικό
1. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή
Α.Ε. Ο.Τ.Α.» για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών προσλαµβάνει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου
και ορισµένου χρόνου, µε σύµβαση µίσθωσης έργου και
έµµισθης εντολής, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία.
2. Για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Δήµος Λαµιέων, δια των αντιστοίχων υπηρεσιών του, θα παρέχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη για την κάλυψη των αναγκών της ανώνυ-

µης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Α.Ε.».
3. Η κάλυψη των αναγκών της ανώνυµης εταιρείας
«Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» σε προσωπικό
δύναται να γίνει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224) περί Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας.
Άρθρο 64
Παραχώρηση ακινήτου Π.Ε.Λ.
1. Στην ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» παραχωρείται από το Ελληνικό Δηµόσιο,
κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγµα, για χρονικό διάστηµα
τριάντα (30) ετών, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση, το ακίνητο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας
(Π.Ε.Λ.), µε έκταση αρχικής ιδιοκτησίας 167.457,00 τ.µ
και περιτοιχιζόµενης ιδιοκτησίας 118.010,061 τ.µ., µετά
των υφισταµένων κτισµάτων και εγκαταστάσεων, το οποίο εµφαίνεται στο συνηµµένο από Απριλίου 2005 τοπογραφικό διάγραµµα (Παράρτηµα Β΄).
2. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή
Α.Ε. Ο.Τ.Α.» αναλαµβάνει, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόµενες υποχρεώσεις:
α. Να προβαίνει σε συντήρηση και αξιοποίηση των υφισταµένων εγκαταστάσεων του ακινήτου της Π.Ε.Λ..
β. Να λαµβάνει από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, µε αποκλειστικά δικής της ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη, όλες
τις άδειες οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση του
σκοπού της παραχώρησης, να τηρεί τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, καθώς επίσης να καταβάλει την δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται.
γ. Να ενηµερώνει άµεσα, µέσω των εντεταλµένων οργάνων των µετόχων της, την αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας, σε κάθε περίπτωση που
διαπιστώνονται καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεµβάσεις
επί του παραχωρούµενου ακινήτου, των υφιστάµενων εντός αυτού εγκαταστάσεων και των κτιρίων ή επί των
κοινοχρήστων χώρων, προκειµένου να ληφθούν όλα τα
προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα προστασίας, για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων και των
συµφερόντων του Δηµοσίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού η παραχώρηση
δύναται να ανακληθεί εν όλω ή εν µέρει, σε περίπτωση
παράβασης των όρων αυτής. Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση ανακαλείται εάν η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας
Π.Ε.Λ. Α.Ε.», εντός της πρώτης πενταετίας από την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, δεν έχει προβεί
σε ουδεµία ενέργεια σύµφωνα µε τον καταστατικό σκοπό της και τους όρους της παραχώρησης, για την αξιοποίηση και εκµετάλλευση της παραχωρηθείσας έκτασης
και των υφιστάµενων εντός αυτής εγκαταστάσεων.
4. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή
Α.Ε. Ο.Τ.Α.» δύναται να ενεργεί ως Κύριος Έργου και Αναθέτουσα Αρχή για την εκπόνηση µελετών και την εκτέλεση έργων στην παραχωρηθείσα έκταση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, συνεπικουρούµενη από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Δήµου Λαµιέων.
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Άρθρο 65
Κατάργηση του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
«Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας»
και µεταφορά των αρµοδιοτήτων του
1.Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση
Λαµίας», µε έδρα την Λαµία, το οποίο συνεστήθη µε τις
διατάξεις του ν. 214/1975 (Α΄ 259), καταργείται µε τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6, συνεχίζει
δε να διατηρεί τη νοµική προσωπικότητά του και να εκπληρώνει τους σκοπούς του µέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης, από την εποµένη της οποίας επέρχονται για το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ., αυτοδίκαια, τα αποτελέσµατα της κατάργησης.
2. Οι σκοποί του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας», όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 214/1975
και τις λοιπές κείµενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρµοδιότητα αυτού, µεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από
την συσταθείσα µε τον παρόντα νόµο ανώνυµη εταιρεία
«Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
3. Η ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή
Α.Ε. Ο.Τ.Α.», υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεµότητες
που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας». Οι εκκρεµείς δίκες του µετατρεπόµενου νοµικού προσώπου συνεχίζονται από την ανώνυµη εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους
και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις
ή ενέργειες για τη συνέχισή τους. Προβλήµατα δικαιοδοσίας που µπορεί να προκύψουν, επιλύονται από τα δικαστήρια στα οποία εκκρεµούν οι υποθέσεις. Έργα, δράσεις και προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενα ή χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισµούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν
αναληφθεί και υλοποιούνται από το καταργούµενο νοµικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης
και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε τις µεταφερόµενες
αρµοδιότητες, από την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
4. Η κινητή περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση
οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα στην ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.». Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα
τραπεζικών λογαριασµών του καταργούµενου Ν.Π.Δ.Δ.
«Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας», καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης, µεταφέρονται, µέσα σε δύο (2) µήνες από την κατάργηση αυτού,
µε εντολή του Υπουργού Οικονοµικών, σε λογαριασµό
της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή
Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και αποτελούν έσοδα αυτής.
5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών συγκροτείται, µέσα σε ένα (1) µήνα
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επταµελής επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν εκπροσώποι των ανωτέρω Υπουργείων, καθώς και εκπρόσωποι των µετόχων της
ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε.
Ο.Τ.Α.» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας»,
για τη διενέργεια καταγραφής: α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια
Έκθεση Λαµίας», β) της κατάστασης πάσης φύσεως έρ-

γων και εγκαταστάσεων, καθώς και γ) απογραφής των
κινητών, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
Η έκθεση καταγραφής-απογραφής υποβάλλεται
στους ανωτέρω Υπουργούς το αργότερο εντός εξαµήνου και εγκρίνεται µε κοινή απόφασή τους µέχρι την ηµεροµηνία κατάργησης Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση
Λαµίας».
6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών που εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας», ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα
της κατάργησης αυτού και ιδίως όσα αναφέρονται στον
εξοπλισµό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εξυπηρέτηση των σκοπών και των
αρµοδιοτήτων αυτού από την ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
Άρθρο 66
Αναστολή πληρωµών για οφειλές προς το Δηµόσιο και
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Αναστέλλεται για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» η
πληρωµή των βεβαιωµένων κατά την κατάργηση του
Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» οφειλών προς
το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
Άρθρο 67
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις
1. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3325/2005, όπως αυτή
προστέθηκε µε το άρθρο 70 του ν. 4549/2018 (Α΄105),
αναριθµείται σε 2α.
2.α. Η παρ. 1Α του άρθρου 25 του ν. 3982/2011 καταργείται.
β. Η φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3982/2011 «και για τις περιπτώσεις της
παρ. 1Α µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών» καταργείται.
γ. Η φράση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3982/2011 «και εντός δεκαπέντε (15) ηµερών για τις περιπτώσεις της παρ. 1Α» καταργείται.
3. Η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4442/2016 (Α΄230) παρατείνεται έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020.
4. α. Καταργούνται οι παράγραφοι 5 έως 8 του άρθρου
83 του ν. 4442/2016, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο
78 του ν. 4549/2018.
β. Στο άρθρο 78 του ν. 4549/2018 µετά την παράγραφο
1 προστίθενται παράγραφοι 2 έως 5 ως εξής:
«2. Η απόφαση του εσωτερικού άρθρου 81 της παραγράφου 1 εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
3. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που
αντίκειται στις διατάξεις του ή ρυθµίζει διαφορετικά τα
θέµατα που ρυθµίζονται από αυτό.
4. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 αρχίζει
από τη δηµοσίευση της απόφασης του εσωτερικού άρθρου 81 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την επι-
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φύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού άρθρου 83.
5. Το άρθρο 77 του ν. 4442/2016 αναριθµείται σε άρθρο
84.»
γ. Στο άρθρο 79 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) προστίθεται
τρίτη παράγραφος ως εξής: «3. Η υπ’ αριθµ. οικ. 12684/
92/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 3181), καταργείται».
5. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ., που κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος υπηρετεί µε απόσπαση στη Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηµατικό περιβάλλον, που έχει συσταθεί µε το άρθρο 133 του ν. 4512/2018, µετατάσσεται µε
την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από αίτησή του, σε κενή οργανική θέση κλάδου ή ειδικότητας του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Για τη µετάταξη απαιτείται οι
υπάλληλοι να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου
ή της ειδικότητας της οργανικής θέσης στην οποία µετατάσσονται. Η µετάταξη πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του
εκάστοτε συναρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων. Η αίτηση µετάταξης υποβάλλεται
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µήνα από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
6.α. Για αιτήσεις καθορισµού επιχειρηµατικών πάρκων,
που έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η απόφαση της
παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 3982/2011, εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ίδιου
νόµου.
6.β. Για επιχειρηµατικά πάρκα για τα οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 3982/
2011 και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση διαπίστωσης ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής του άρθρου 53 του
ν. 3982/2011, τάσσεται προθεσµία εννέα (9) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειµένου η ΕΑΝΕΠ
να διαµορφώσει το µετοχικό της κεφάλαιο ώστε: αα) το
σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί
να µην είναι κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού των έργων υποδοµής,
ββ) από το µετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί, ποσό που αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον του εγκεκριµένου προϋπολογισµού των έργων υποδοµής να έχει πραγµατοποιηθεί µε καταβολή µετρητών. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να παραταθεί διοικητικά.
Σε περίπτωση µεταβολής του εγκεκριµένου προϋπολογισµού των έργων υποδοµής µε τροποποίηση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 3982/2011, ισχύουν οι σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 45 του ίδιου νόµου. Αν παρέλθει άπρακτη η προ-

θεσµία του πρώτου εδαφίου, ανακαλείται αυτοδίκαια η
απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου.
6.γ. Στην περίπτωση ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965 και ΒΕΠΕ
του ν. 2545/1997, που αιτούνται την ένταξή τους στις
διατάξεις του ν. 3982/2011, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 3 και 5 του άρθρου 63 του τελευταίου αυτού νόµου και για τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα
υποδοµής ή, αντίστοιχα, δεν έχει διαπιστωθεί η ολοκλήρωσή τους για το σύνολο της οριοθετηµένης έκτασής τους, µε την υποβολή της αίτησης, οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 45 του
ν. 3982/2011. Το ποσοστό του απαιτούµενου µετοχικού
κεφαλαίου υπολογίζεται µε βάση τον προϋπολογισµό
των ανωτέρω υπολειπόµενων έργων υποδοµής,
τα οποία περιγράφονται στα στοιχεία του φακέλου της
αίτησης υπαγωγής στο ν. 3982/2011 και οφείλουν να εκπληρώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 2 του
άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ/Α.
15/3/2226/170/2012 (Β΄ 583).
7. Η ισχύς του άρθρου 44 αρχίζει από τις 23.1.2013.
8. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του παρόντος, έχει εφαρµογή
από τις 10.1.2018 και καταλαµβάνει και τις επιχειρήσεις
που υπέβαλαν αιτήσεις υπαγωγής σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί απόφαση υπαγωγής µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, καθώς
και τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν
αιτήσεις υπαγωγής µετά την ηµεροµηνία αυτή. Οι επιχειρήσεις αυτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν προβεί σε µετεγκατάσταση σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω και β) δεσµεύονται ότι δεν θα το πράξουν µέσα σε περίοδο δύο
(2) ετών µετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης
για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής.
9. H διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 33 του παρόντος, ισχύει από τις 13.3.2017.
10. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. Δ του άρθρου 14Β
του ν. 3908/2011, που προστέθηκε µε το άρθρο 34 του
παρόντος, ισχύει από τις 22 Ιουνίου 2016.
11. Η ισχύς του άρθρου 46 αρχίζει από τη δηµοσίευση
του ν. 4109/2013.
Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
465.975,745
4.240.951,639
466.000,062
4.240.991,704
465.998,556
4.240.992,815
466.015,628
4.240.997,127
466.045,981
4.241.105,084
466.038,616
4.241.128,111
466.041,242
4.241.144,343
466.075,460
4.241.285,833
466.080,530
4.241.352,335
466.147,875
4.241.342,916
466.225,088
4.241.332,116
466.242,558
4.241.489,111
466.270,640
4.241.529,466
466.234,666
4.241.554,499
466.224,230
4.241.561,623
466.175,689
4.241.594,951
466.185,254
4.241.603,889
466.189,228
4.241.607,603
466.290,427
4.241.582,198
466.311,907
4.241.577,051
466.313,675
4.241.584,471
466.320,392
4.241.610,794
466.328,877
4.241.615,387
466.344,290
4.241.616,747
466.386,376
4.241.616,449
466.401,087
4.241.617,141
466.428,621
4.241.617,894
466.490,373
4.241.620,321
466.495,914
4.241.620,376
466.498,588
4.241.622,158
466.501,091
4.241.628,024
466.507,771
4.241.628,905
466.566,028
4.241.633,286
466.597,412
4.241.627,282
466.619,320
4.241.625,568
466.660,033
4.241.625,651
466.661,372
4.241.627,435
466.660,746
4.241.661,728
466.668,863
4.241.760,270
466.684,261
4.241.874,501
466.701,698
4.241.976,640
466.757,156
4.241.976,688
466.754,228
4.241.953,207
466.808,689
4.241.954,987
466.811,823
4.241.960,081
466.811,479
4.241.987,779
466.824,508
4.242.018,537
466.834,720
4.242.032,266
466.856,543
4.242.071,100
466.875,084
4.242.113,336

Α/Α
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
466.893,729
4.242.146,746
466.900,310
4.242.163,094
466.908,990
4.242.194,987
466.916,740
4.242.215,536
466.921,245
4.242.223,177
466.946,084
4.242.264,988
466.954,292
4.242.281,015
466.954,976
4.242.298,523
466.961,005
4.242.318,238
466.986,928
4.242.289,569
466.998,435
4.242.273,570
467.005,803
4.242.263,074
467.008,864
4.242.258,562
467.013,598
4.242.252,082
467.021,745
4.242.242,914
467.025,240
4.242.239,300
467.030,666
4.242.236,686
467.040,975
4.242.232,993
467.055,891
4.242.226,549
467.081,375
4.242.216,906
467.097,624
4.242.210,605
467.114,367
4.242.204,146
467.118,849
4.242.201,015
467.123,026
4.242.197,121
467.125,552
4.242.190,562
467.145,527
4.242.142,001
467.149,609
4.242.132,708
467.150,484
4.242.129,746
467.160,439
4.242.104,197
467.163,681
4.242.097,575
467.177,284
4.242.034,680
467.179,038
4.242.021,616
467.180,950
4.242.010,408
467.184,511
4.241.995,963
467.186,967
4.241.987,475
467.197,223
4.241.969,853
467.205,376
4.241.957,341
467.216,393
4.241.943,877
467.227,503
4.241.927,904
467.238,293
4.241.913,821
467.248,027
4.241.902,609
467.266,167
4.241.882,599
467.274,787
4.241.873,374
467.292,448
4.241.857,765
467.305,955
4.241.845,139
467.311,045
4.241.839,425
467.317,139
4.241.834,065
467.323,059
4.241.829,577
467.329,445
4.241.826,241
467.333,907
4.241.823,134
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Α/Α
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
467.346,510
4.241.817,558
467.355,078
4.241.813,125
467.366,162
4.241.806,688
467.376,073
4.241.797,910
467.385,272
4.241.790,006
467.390,027
4.241.784,700
467.397,636
4.241.777,876
467.405,732
4.241.771,766
467.410,844
4.241.764,892
467.415,400
4.241.760,534
467.422,938
4.241.755,429
467.431,824
4.241.747,401
467.436,438
4.241.743,406
467.435,440
4.241.741,427
467.447,550
4.241.731,049
467.475,109
4.241.709,570
467.495,816
4.241.697,927
467.509,204
4.241.688,212
467.521,899
4.241.676,136
467.536,951
4.241.663,879
467.546,289
4.241.657,981
467.550,783
4.241.656,574
467.556,351
4.241.655,673
467.556,433
4.241.662,254
467.558,077
4.241.669,261
467.561,000
4.241.680,711
467.562,793
4.241.685,458
467.564,588
4.241.695,796
467.565,873
4.241.707,554
467.567,016
4.241.720,094
467.569,429
4.241.736,712
467.570,239
4.241.743,663
467.569,679
4.241.748,542
467.571,006
4.241.750,722
467.578,599
4.241.818,585
467.618,429
4.241.812,376
467.626,592
4.241.800,785
467.630,448
4.241.786,152
467.630,876
4.241.750,228
467.632,799
4.241.707,267
467.635,392
4.241.683,636
467.639,970
4.241.686,748
467.679,389
4.241.692,131
467.719,581
4.241.698,596
467.769,470
4.241.702,181
467.801,728
4.241.709,897
467.822,237
4.241.714,162
467.825,178
4.241.714,225
467.841,369
4.241.714,575
467.856,923
4.241.717,601

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Α/Α
Χ
Ψ
151
467.868,355
4.241.723,048
152
467.890,272
4.241.736,758
153
467.908,767
4.241.745,225
154
467.927,368
4.241.740,548
155
467.938,079
4.241.740,548
156
467.950,853
4.241.742,215
157
467.970,858
4.241.744,489
158
467.992,067
4.241.744,332
159
468.025,115
4.241.742,097
160
468.056,782
4.241.739,347
161
468.084,264
4.241.735,674
162
468.111,750
4.241.734,071
163
468.132,127
4.241.732,936
164
468.147,326
4.241.735,674
165
468.158,617
4.241.734,339
166
468.167,303
4.241.734,272
167
468.185,271
4.241.736,650
168
468.218,427
4.241.737,588
169
468.239,253
4.241.738,092
170
468.262,661
4.241.740,088
171
468.290,618
4.241.744,523
172
468.317,367
4.241.748,200
173
468.341,959
4.241.748,842
174
468.342,629
4.241.750,643
175
468.348,441
4.241.750,340
176
468.356,081
4.241.748,849
177
468.369,392
4.241.743,578
178
468.385,400
4.241.736,086
179
468.395,305
4.241.731,769
180
468.406,676
4.241.726,981
181
468.414,822
4.241.723,753
182
468.423,265
4.241.721,566
183
468.432,211
4.241.720,500
184
468.442,561
4.241.719,243
185
468.451,095
4.241.718,120
186
468.464,615
4.241.715,924
187
468.473,352
4.241.713,649
188
468.484,954
4.241.708,113
189
468.505,050
4.241.698,770
190
468.516,360
4.241.692,615
191
468.529,686
4.241.685,290
192
468.540,011
4.241.680,847
193
468.546,036
4.241.679,080
194
468.557,461
4.241.677,213
π6
ο8
γ.ε5γ7ρ2α
195Ψηφ ιακά υ4
,3µ3µ
9έ νο 4.241.674,536
4.241.673,433
4A
6N
8.T
5I7N7O
,9S07
196από EKONST
KAL RGIS 468.583,555
197Ηµε ροµηνία : 2 0 1 8 .1 1 . 29 4.241.671,897
19817:4
4.241.670,334
3:22 E4E6T8.590,393
199
468.597,533
4.241.666,435
200
468.602,600
4.241.661,951
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Α/Α
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
468.608,536
4.241.656,563
468.632,405
4.241.638,382
468.640,699
4.241.632,499
468.650,847
4.241.626,346
468.656,716
4.241.624,778
468.666,452
4.241.623,780
468.674,306
4.241.624,164
468.686,624
4.241.625,653
468.699,311
4.241.629,110
468.706,723
4.241.630,872
468.716,659
4.241.632,988
468.726,338
4.241.635,205
468.737,394
4.241.636,155
468.743,315
4.241.636,459
468.748,097
4.241.636,809
468.755,359
4.241.635,171
468.766,116
4.241.629,937
468.773,563
4.241.625,841
468.780,720
4.241.622,838
468.790,070
4.241.618,971
468.798,867
4.241.615,229
468.805,337
4.241.612,218
468.811,919
4.241.610,232
468.820,882
4.241.608,814
468.828,674
4.241.609,206
468.840,464
4.241.611,772
468.848,595
4.241.614,120
468.854,453
4.241.614,575
468.860,235
4.241.614,035
468.867,635
4.241.611,114
468.874,273
4.241.606,107
468.879,156
4.241.601,759
468.892,318
4.241.591,827
468.913,582
4.241.576,466
468.933,087
4.241.560,556
468.949,983
4.241.547,639
468.964,900
4.241.534,299
468.979,765
4.241.519,056
468.990,884
4.241.508,623
469.009,126
4.241.489,808
469.020,596
4.241.477,859
469.028,804
4.241.469,080
469.043,010
4.241.452,397
469.056,026
4.241.439,078
469.063,671
4.241.431,478
469.074,167
4.241.420,454
469.074,569
4.241.420,097
469.083,672
4.241.412,027
469.099,039
4.241.398,657
469.112,992
4.241.386,926

Α/Α
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
469.116,491
4.241.384,330
469.125,992
4.241.377,278
469.131,383
4.241.372,521
469.137,282
4.241.367,691
469.142,204
4.241.365,267
469.153,711
4.241.360,829
469.159,289
4.241.359,546
469.167,477
4.241.356,499
469.167,477
4.241.356,499
469.193,987
4.241.345,106
469.208,665
4.241.338,532
469.221,902
4.241.333,978
469.235,688
4.241.330,312
469.245,800
4.241.328,151
469.265,691
4.241.325,360
469.289,739
4.241.322,477
469.323,530
4.241.319,197
469.354,951
4.241.316,068
469.374,944
4.241.314,455
469.391,586
4.241.313,281
469.403,233
4.241.313,745
469.412,549
4.241.313,806
469.418,463
4.241.314,391
469.420,764
4.241.314,442
469.432,164
4.241.313,515
469.565,079
4.241.302,272
469.588,028
4.241.301,629
469.623,617
4.241.296,914
469.651,497
4.241.293,108
469.702,894
4.241.285,900
469.723,370
4.241.284,354
469.754,103
4.241.282,628
469.784,489
4.241.282,241
469.828,203
4.241.285,285
469.940,991
4.241.270,874
469.984,087
4.241.263,455
470.002,333
4.241.260,447
470.019,397
4.241.258,597
470.047,053
4.241.259,894
470.065,653
4.241.260,198
470.080,962
4.241.259,092
470.091,733
4.241.258,037
470.105,549
4.241.255,911
470.138,673
4.241.250,391
470.169,908
4.241.241,156
470.186,908
4.241.239,242
470.201,553
4.241.235,515
470.209,532
4.241.223,790
470.224,120
4.241.215,222
470.237,712
4.241.209,323
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Α/Α
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
470.247,549
4.241.206,105
470.253,451
4.241.203,423
470.269,245
4.241.194,797
470.279,618
4.241.186,753
470.295,535
4.241.172,451
470.300,901
4.241.164,227
470.304,835
4.241.155,825
470.311,810
4.241.148,317
470.318,964
4.241.141,523
470.328,264
4.241.135,088
470.335,418
4.241.132,048
470.342,214
4.241.131,512
470.347,043
4.241.131,512
470.350,441
4.241.132,764
470.358,310
4.241.137,233
470.364,570
4.241.144,026
470.377,859
4.241.160,658
470.382,152
4.241.169,239
470.388,590
4.241.181,217
470.393,598
4.241.193,731
470.396,459
4.241.200,346
470.398,427
4.241.205,530
470.401,494
4.241.217,031
470.403,104
4.241.225,791
470.406,144
4.241.232,941
470.415,444
4.241.242,774
470.423,492
4.241.249,925
470.430,467
4.241.255,645
470.440,482
4.241.260,294
470.451,392
4.241.261,009
470.459,619
4.241.262,439
470.479,388
4.241.262,994
470.488,330
4.241.263,173
470.500,134
4.241.265,497
470.511,580
4.241.271,038
470.523,026
4.241.276,938
470.534,294
4.241.282,480
470.543,415
4.241.283,731
470.548,243
4.241.283,016
470.566,542
4.241.279,977
470.577,093
4.241.278,725
470.585,320
4.241.277,832
470.597,661
4.241.277,117
470.604,457
4.241.277,474
470.609,285
4.241.277,117
470.609,653
4.241.272,378
470.544,939
4.241.220,498
470.519,339
4.241.192,998
470.499,839
4.241.167,998
470.474,439
4.241.121,998

Α/Α
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
470.424,999
4.240.967,498
470.373,279
4.240.849,998
470.357,899
4.240.825,998
470.284,279
4.240.735,998
470.174,689
4.240.648,998
470.132,159
4.240.596,998
470.113,499
4.240.562,998
470.087,689
4.240.491,498
470.077,809
4.240.414,998
470.088,439
4.240.321,998
470.112,499
4.240.213,498
470.303,089
4.239.672,998
470.350,589
4.239.481,998
470.381,601
4.239.425,629
470.418,969
4.239.308,998
470.443,791
4.239.257,919
470.444,139
4.239.254,761
470.451,037
4.239.244,187
470.446,016
4.239.233,099
470.455,673
4.239.233,467
470.538,372
4.239.063,289
470.545,981
4.239.050,291
470.561,227
4.239.027,928
470.562,458
4.239.017,977
470.567,216
4.238.991,362
470.568,753
4.238.956,355
470.566,887
4.238.906,607
470.565,454
4.238.855,066
470.563,233
4.238.835,541
470.562,749
4.238.787,331
470.547,758
4.238.787,373
470.509,413
4.238.787,181
470.480,446
4.238.790,605
470.456,068
4.238.801,108
470.434,812
4.238.806,523
470.407,442
4.238.808,867
470.372,175
4.238.801,785
470.344,085
4.238.801,685
470.334,921
4.238.801,653
470.309,770
4.238.803,552
470.294,263
4.238.804,723
470.273,598
4.238.799,646
470.248,278
4.238.795,191
470.242,653
4.238.795,893
470.208,201
4.238.802,073
470.206,323
4.238.802,303
470.176,093
4.238.762,705
470.171,021
4.238.754,851
470.160,296
4.238.739,076
470.134,636
4.238.728,200
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ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Α/Α
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
470.101,152
4.238.723,521
470.077,970
4.238.757,203
469.977,600
4.238.687,031
469.955,695
4.238.670,377
469.930,812
4.238.652,474
469.910,426
4.238.640,538
469.888,089
4.238.633,761
469.874,964
4.238.630,779
469.859,077
4.238.620,512
469.851,809
4.238.610,315
469.854,338
4.238.608,513
469.851,043
4.238.603,192
469.837,482
4.238.583,303
469.818,193
4.238.556,769
469.803,343
4.238.535,611
469.778,690
4.238.505,511
469.764,866
4.238.490,531
469.736,010
4.238.466,007
469.704,067
4.238.445,081
469.680,508
4.238.433,515
469.667,363
4.238.430,016
469.655,932
4.238.430,016
469.643,526
4.238.432,246
469.625,220
4.238.438,540
469.614,486
4.238.443,557
469.597,874
4.238.453,326
469.578,915
4.238.466,006
469.557,133
4.238.480,955
469.540,126
4.238.492,103
469.519,635
4.238.506,037
469.500,499
4.238.519,594
469.487,800
4.238.528,521
469.475,254
4.238.534,234
469.461,872
4.238.537,857
469.452,253
4.238.538,832
469.438,453
4.238.539,390
469.421,885
4.238.540,532
469.399,116
4.238.532,543
469.360,813
4.238.541,991
469.337,479
4.238.538,737
469.333,004
4.238.537,877
469.265,223
4.238.516,551
469.176,450
4.238.522,210
469.068,034
4.238.590,186
468.997,190
4.238.571,163
468.991,980
4.238.591,096
468.966,182
4.238.584,353
468.932,721
4.238.576,307
468.907,400
4.238.624,907
468.828,604
4.238.643,773

Α/Α
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
468.821,691
4.238.640,816
468.821,589
4.238.640,918
468.816,132
4.238.650,917
468.808,251
4.238.663,038
468.804,755
4.238.676,707
468.799,602
4.238.694,130
468.796,106
4.238.708,404
468.788,679
4.238.725,373
468.783,806
4.238.738,759
468.770,469
4.238.757,394
468.761,678
4.238.767,242
468.749,076
4.238.781,683
468.740,285
4.238.794,561
468.723,461
4.238.814,560
468.712,236
4.238.826,244
468.693,896
4.238.841,698
468.664,741
4.238.867,529
468.651,554
4.238.878,892
468.649,640
4.238.880,472
468.700,388
4.238.960,565
468.713,860
4.238.978,568
468.677,805
4.239.005,547
468.592,257
4.239.058,914
468.596,335
4.239.065,869
468.480,849
4.239.136,315
468.649,187
4.239.104,977
468.837,902
4.239.095,738
468.890,266
4.239.095,643
468.896,362
4.239.106,765
468.910,343
4.239.131,626
468.924,422
4.239.152,065
468.938,812
4.239.171,070
468.941,348
4.239.185,207
468.944,879
4.239.199,848
468.947,035
4.239.220,329
468.945,148
4.239.249,703
468.943,694
4.239.285,966
468.947,292
4.239.319,078
468.954,788
4.239.361,807
468.966,793
4.239.413,069
468.972,792
4.239.429,443
468.986,192
4.239.453,270
469.020,359
4.239.516,992
469.039,957
4.239.551,043
469.064,167
4.239.593,107
468.570,838
4.239.933,517
468.555,831
4.239.948,302
468.545,385
4.239.960,487
468.510,849
4.239.992,703
468.494,304
4.240.002,111
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Α/Α
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
468.461,135
4.240.016,836
468.440,060
4.240.027,098
468.422,186
4.240.038,144
468.414,985
4.240.043,505
468.379,462
4.240.067,361
468.363,336
4.240.078,191
468.348,503
4.240.088,152
468.331,317
4.240.099,694
468.311,183
4.240.113,215
468.299,949
4.240.120,760
468.273,902
4.240.138,252
468.257,025
4.240.149,586
468.235,101
4.240.164,854
468.232,607
4.240.166,591
468.216,694
4.240.178,008
468.135,052
4.240.236,582
468.129,261
4.240.241,379
468.047,801
4.240.297,781
467.975,652
4.240.347,737
467.842,659
4.240.439,820
467.569,015
4.240.629,289
467.541,168
4.240.589,070
467.544,194
4.240.519,253
467.486,518
4.240.519,378
467.507,211
4.240.467,780
467.505,508
4.240.414,603
467.507,973
4.240.398,609
467.475,255
4.240.392,911
467.476,411
4.240.366,624
467.500,200
4.240.370,466
467.528,109
4.240.268,507
467.526,261
4.240.235,340
467.554,694
4.240.241,949
467.549,503
4.240.193,836
467.534,902
4.240.154,479
467.533,330
4.240.129,326
467.543,499
4.240.083,533
467.528,106
4.240.083,872
467.522,747
4.240.008,284
467.532,101
4.239.941,730
467.515,438
4.239.912,628
467.536,491
4.239.900,574
467.610,477
4.239.856,966
467.611,912
4.239.856,120
467.659,439
4.239.818,546
467.650,339
4.239.718,911
467.648,835
4.239.702,447
467.656,245
4.239.643,659
467.609,814
4.239.642,540
467.591,477
4.239.529,035

Α/Α
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
467.615,111
4.239.525,684
467.613,570
4.239.512,151
467.606,002
4.239.462,590
467.606,224
4.239.460,343
467.612,367
4.239.460,555
467.629,951
4.239.462,884
467.649,864
4.239.468,178
467.681,981
4.239.482,964
467.721,881
4.239.503,305
467.738,539
4.239.512,904
467.752,061
4.239.517,606
467.760,096
4.239.517,606
467.765,780
4.239.512,904
467.771,659
4.239.502,130
467.788,696
4.239.480,787
467.797,081
4.239.473,914
467.791,882
4.239.448,265
467.790,367
4.239.433,285
467.793,721
4.239.409,983
467.800,272
4.239.379,035
467.806,981
4.239.345,842
467.811,678
4.239.316,660
467.813,416
4.239.287,889
467.845,972
4.239.284,282
467.878,154
4.239.279,288
467.893,576
4.239.328,314
467.930,132
4.239.316,814
467.899,641
4.239.169,905
467.899,150
4.239.167,412
467.940,033
4.239.156,273
467.940,015
4.239.153,548
467.928,750
4.239.111,939
467.922,227
4.239.113,345
467.907,061
4.239.068,745
467.868,300
4.239.071,271
467.847,363
4.239.068,885
467.851,703
4.239.077,973
467.844,694
4.239.085,839
467.826,354
4.239.087,719
467.809,051
4.239.091,856
467.791,296
4.239.100,369
467.760,188
4.239.113,950
467.745,176
4.239.116,403
467.713,996
4.239.115,249
467.679,280
4.239.110,919
467.670,475
4.239.108,322
467.650,266
4.239.102,406
467.615,333
4.239.107,023
467.577,139
4.239.111,235
467.552,889
4.239.112,966
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ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Α/Α
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
467.528,926
4.239.118,449
467.516,512
4.239.126,962
467.502,500
4.239.138,991
467.489,290
4.239.154,357
467.458,352
4.239.192,365
467.431,062
4.239.222,183
467.410,765
4.239.232,728
467.367,180
4.239.251,037
467.354,228
4.239.253,840
467.337,269
4.239.253,173
467.304,419
4.239.259,714
467.266,693
4.239.269,746
467.246,262
4.239.278,823
467.205,872
4.239.298,486
467.186,910
4.239.306,494
467.170,752
4.239.308,630
467.141,442
4.239.310,782
467.115,670
4.239.313,184
467.103,251
4.239.315,320
467.091,716
4.239.319,620
467.062,605
4.239.336,972
467.025,165
4.239.358,120
467.009,942
4.239.368,398
467.000,995
4.239.376,407
466.996,989
4.239.383,348
466.993,250
4.239.394,427
466.988,028
4.239.411,433
466.984,155
4.239.422,645
466.972,938
4.239.444,269
466.958,630
4.239.469,676
466.949,016
4.239.491,033
466.942,041
4.239.504,555
466.930,691
4.239.511,763
466.915,067
4.239.513,365
466.905,453
4.239.516,435
466.895,437
4.239.522,041
466.885,947
4.239.528,722
466.871,399
4.239.526,782
466.851,848
4.239.524,544
466.835,534
4.239.518,366
466.806,646
4.239.501,702
466.772,222
4.239.490,630
466.740,836
4.239.479,249
466.739,105
4.239.478,485
466.736,247
4.239.471,328
466.717,184
4.239.466,664
466.708,159
4.239.445,483
466.688,311
4.239.432,860
466.671,776
4.239.434,323
466.665,562
4.239.433,499

Α/Α
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
466.647,308
4.239.428,129
466.616,446
4.239.430,311
466.572,486
4.239.434,362
466.541,615
4.239.409,691
466.511,805
4.239.388,892
466.473,231
4.239.354,868
466.441,887
4.239.329,412
466.372,657
4.239.278,061
466.351,739
4.239.256,645
466.327,365
4.239.235,611
466.311,897
4.239.222,579
466.297,876
4.239.211,708
466.280,853
4.239.206,752
466.259,840
4.239.202,337
466.227,226
4.239.202,735
466.190,415
4.239.210,701
466.146,095
4.239.213,584
466.115,426
4.239.214,667
466.096,625
4.239.209,046
466.070,081
4.239.195,592
466.037,503
4.239.177,127
466.015,874
4.239.168,978
465.983,441
4.239.165,755
465.955,298
4.239.169,832
465.937,392
4.239.179,207
465.907,051
4.239.196,896
465.871,111
4.239.209,883
465.848,875
4.239.212,457
465.835,456
4.239.210,873
465.782,803
4.239.206,252
465.754,676
4.239.201,638
465.738,541
4.239.200,207
465.725,344
4.239.206,742
465.700,911
4.239.235,202
465.677,548
4.239.259,792
465.658,273
4.239.278,072
465.639,542
4.239.304,195
465.630,207
4.239.317,351
465.595,322
4.239.364,678
465.574,082
4.239.393,955
465.561,775
4.239.397,774
465.522,437
4.239.414,865
465.482,097
4.239.440,240
465.435,600
4.239.426,966
465.407,326
4.239.420,024
465.379,547
4.239.422,008
465.354,745
4.239.429,941
465.324,486
4.239.436,387
465.295,220
4.239.446,304
465.281,331
4.239.456,716
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Α/Α
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
465.271,410
4.239.481,508
465.260,901
4.239.525,683
465.246,040
4.239.540,393
465.237,849
4.239.547,802
465.215,505
4.239.568,717
465.213,122
4.239.571,056
465.196,842
4.239.591,776
465.190,615
4.239.589,898
465.179,927
4.239.595,524
465.164,096
4.239.608,315
465.150,490
4.239.618,300
465.129,880
4.239.627,721
465.110,601
4.239.629,892
465.090,148
4.239.634,534
465.074,734
4.239.646,026
465.071,535
4.239.650,246
465.066,998
4.239.656,230
465.064,210
4.239.667,313
465.073,256
4.239.702,649
465.056,164
4.239.707,999
465.015,805
4.239.715,559
464.991,130
4.239.721,489
464.963,161
4.239.729,462
464.929,586
4.239.739,302
464.871,133
4.239.768,856
464.738,899
4.239.839,349
464.724,931
4.239.842,800
464.726,793
4.239.846,999
464.720,224
4.239.847,250
464.711,459
4.239.848,984
464.698,941
4.239.851,549
464.678,027
4.239.854,570
464.673,650
4.239.855,661
464.649,162
4.239.861,767
464.632,663
4.239.865,961
464.617,655
4.239.869,676
464.608,790
4.239.872,088
464.593,672
4.239.877,646
464.580,871
4.239.883,522
464.562,235
4.239.892,486
464.531,172
4.239.905,713
464.506,546
4.239.914,946
464.484,306
4.239.922,601
464.460,924
4.239.929,936
464.440,789
4.239.935,609
464.423,940
4.239.940,648
464.386,192
4.239.950,605
464.374,253
4.239.955,653
464.364,005
4.239.962,571
464.338,173
4.239.980,836

Α/Α
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
Χ
Ψ
464.312,106
4.240.002,106
464.264,186
4.240.039,290
464.278,559
4.240.067,380
464.401,124
4.239.999,999
464.475,436
4.239.970,501
464.515,093
4.239.963,500
464.552,531
4.239.975,999
464.569,812
4.240.011,000
464.569,125
4.240.051,000
464.545,377
4.240.208,999
464.521,688
4.240.285,501
464.485,092
4.240.441,000
464.475,061
4.240.520,500
464.473,875
4.240.560,501
464.500,096
4.240.718,001
464.516,456
4.240.892,653
464.575,751
4.240.933,001
464.615,749
4.240.930,499
464.655,281
4.240.924,500
464.729,938
4.240.895,999
464.807,718
4.240.877,999
465.071,987
4.240.857,167
465.071,987
4.240.857,167
465.278,660
4.240.666,046
465.268,915
4.240.638,990
465.381,524
4.240.606,522
465.540,692
4.240.576,220
465.726,257
4.240.574,886
465.996,951
4.240.571,639
466.223,250
4.240.560,817
466.343,438
4.240.527,267
466.359,680
4.240.561,899
466.385,666
4.240.638,738
466.421,398
4.240.686,357
466.478,785
4.240.726,400
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Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι. Δραγασακης
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Μ. - Ε. Ξενογιαννακοπούλου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθµ. 80/7/2019
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε
την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για
την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

Αλ. Χαρίτσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μ. Ζορµπά

Κ. Γαβρόγλου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γ. Σταθάκης

Μ. Καλογήρου

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ. Βίτσας

Ευκλ. Τσακαλώτος

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στ. Αραχωβίτης

Έλ.Κουντουρά

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αστ. Πιτσιόρλας

Γ. Χουλιαράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. Κατρούγκαλος

Ε. Γιαννακίδης

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αικ. Παπανάτσιου

1. Εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση
και αποκάλυψή τους. Ειδικότερα:
- Θεσπίζονται τα κατάλληλα µέτρα, διαδικασίες και
µέσα ένδικης προστασίας από την παράνοµη απόκτηση,
χρήση και αποκάλυψη εµπορικών απορρήτων, χωρίς όµως, να περιορίζεται η κινητικότητα των εργαζοµένων.
- Προβλέπεται το όργανο επιβολής των επιβαλλόµενων κυρώσεων σε κάθε πρόσωπο που δεν συµµορφώνεται µε τις ανωτέρω ρυθµίσεις, το είδος των οποίων θα εξειδικευθεί µε την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.
(άρθρο 1)
2. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εθνικό Συµβούλιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΣυΔΙ),
µε κύριο αντικείµενο το συντονισµό και τη συνεργασία
των φορέων που είναι αρµόδιοι για τη ρύθµιση, την εποπτεία, την προώθηση και την προστασία της διανοητικής,
πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται η συγκρότηση του οργάνου, η εξειδίκευση του έργου και η λειτουργία του, κ.λπ..
(άρθρο 2)
3. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 733/1987, στα εξής κατά βάση σηµεία:
- Ορίζεται ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ως αυτοχρηµατοδοτούµενος τεχνολογικός φορέας
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
- Μετατίθεται, για την 15.4.2019 και εντεύθεν, αντί από 2.5.2018 που ισχύει, η υποχρέωση κατάθεσης µε ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΒΙ των αιτήσεων για χορήγηση
κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
- Καθορίζεται το νοµικό πλαίσιο, αναφορικά µε τη δηµόσια προσφορά συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης των
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Προβλέπεται, µεταξύ άλ-
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λων, ότι στο δικαιούχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, ο
οποίος προβαίνει σε δηµόσια προσφορά αδειών εκµετάλλευσης, παρέχεται έκπτωση από το ποσό των οφειλόµενων ετήσιων τελών προστασίας του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας, το ύψος της οποίας ορίζεται, ανά περίπτωση, από το διοικητικό συµβούλιο του ΟΒΙ και πλήρης
απαλλαγή, για το χρονικό διάστηµα που ισχύει η δηµόσια προσφορά, όταν παρέχεται χωρίς αποζηµίωση σε
φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας ή σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς, που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
- Μεταβιβάζεται από το πολυµελές πρωτοδικείο στον
ΟΒΙ, η αρµοδιότητα για την παραχώρηση σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, της µη συµβατικής άδειας εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
- Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία σχετικά µε τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης του Κανονισµού (ΕΚ) 816/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L
157).
- Εισάγονται ρυθµίσεις σχετικά µε τις κοινοπραξίες
εκµετάλλευσης τεχνολογίας. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι µε κοινή υπουργική απόφαση, είναι δυνατή η σύσταση κοινοπραξίας εκµετάλλευσης τεχνολογίας ειδικού σκοπού για την αντιµετώπιση κοινωνικών αναγκών,
καθώς και η δηµιουργία χρηµατοδοτικών κεφαλαίων µε
σκοπό την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης σε
συγκεκριµένα πεδία.
(άρθρα 3-8)
4.α. Επανακαθορίζεται η διαδικασία καταβολής και έγκρισης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) και παρέχεται
η δυνατότητα και σε υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ, να αναλάβει
την πρωτοβουλία ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου
(Ε.Π.), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 3982/2011. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
- Επαναπροσδιορίζεται το καθεστώς υπολογισµού
των απαιτούµενων θέσεων στάθµευσης για τα οριζόµενα Ε.Π., Βιοµηχανικά Πάρκα (ΒΙΠΕ), κ.λπ..
- Απαλλάσσονται από τη διαδικασία προκαταρκτικής
περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης και οι επιχειρήσεις εφοδιαστικής του ν. 4302/2014.
- Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, στα διοικητικά όρια των οποίων
υφίσταται άτυπη βιοµηχανική συγκέντρωση, παρέχουν
και στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις στο χώρο της άτυπης βιοµηχανικής συγκέντρωσης (ΑΒΣ), τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχουν και στις λοιπές περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισµού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριµµάτων, ανταποδοτικά, µε τα εισπραττόµενα, δηµοτικά
τέλη. Επίσης, προβλέπεται ότι σε περίπτωση µη σύναψης σύµβασης µετά από πρόταση προς τις Υπηρεσίες
του αρµόδιου Ο.Τ.Α. για την υπογραφή σύµβασης ανάθεσης µέρους των προαναφερόµενων υπηρεσιών, στην ΕΑΝΕΠ ή στην Εταιρεία Διαχείρισης του Επιχειρηµατικού
Πάρκου (ΕΔΕΠ), τότε ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης εκδίδει διαπιστωτική απόφαση µε την οποία το
80% των καταβαλλοµένων τελών από τις επιχειρήσεις εντός του οργανωµένου υποδοχέα που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η. αποδίδεται στην ΕΑΝΕΠ ή στην ΕΔΕΠ.
Στην περίπτωση αυτή, η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ αναλαµβάνει να
παρέχει, στις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις στον χώρο
του Ε.Π. ή την ΑΒΣ, τις ως άνω ανταποδοτικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οικείου Κανονι-

σµού Λειτουργίας.
Το εναποµείναν 20% των καταβαλλοµένων τελών που
αποδίδεται στον Ο.Τ.Α., θεωρείται ανταποδοτικό τέλος
για την λειτουργία του επιχειρηµατικού πάρκου ή της
ΑΒΣ εντός των διοικητικών του ορίων.
- Συνιστάται Επιτροπή Διαβούλευσης για την εξέταση
των προτάσεων τροποποίησης υφιστάµενου κανονισµού
λειτουργίας Ε.Π..
- Απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήµατος για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση
των ακινήτων και των λοιπών εγκαταστάσεών τους, κατά
το µέρος που αντιστοιχεί στο κόστος µετεγκατάστασής
τους, και οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 του ν. 4302/2014
(επιχειρήσεις παροχής εφοδιαστικής – Logistics, κ.λπ.)
που µετεγκαθίστανται σε Ε.Π.. Αν, µέσα σε πέντε (5) έτη
από τη µετεγκατάσταση, οι ανωτέρω επιχειρήσεις πάψουν να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσα
στο επιχειρηµατικό πάρκο, υποχρεούνται σε επιστροφή
του ποσού της φοροαπαλλαγής µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. Το ποσό που αποτελεί αντικείµενο απαλλαγής
συνυπολογίζεται στο ποσό της δηµόσιας επιχορήγησης,
εφόσον η επιχορηγούµενη επιχείρηση ενταχθεί σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα που αντιστοιχεί σε ποσοστό µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε Περιφέρεια της Χώρας.
(άρθρα 9 και 10)
5.α. Χαρακτηρίζεται ως περιοχή που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης, η περιοχή άτυπης
βιοµηχανικής συγκέντρωσης του Ασωπού ποταµού, που
εκτείνεται εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας και πέριξ της Δηµοτικής Ενότητας Οινοφύτων του
Δήµου Τανάγρας του νοµού Βοιωτίας, στην οποία µπορεί
να ιδρυθεί αποκλειστικά και µόνο Επιχειρηµατικό Πάρκο
Εξυγίανσης (ΕΠΕ), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Συµµετέχει υποχρεωτικά στο µετοχικό κεφάλαιο
της ΕΑΝΕΠ του ΕΠΕ ένας τουλάχιστον από τους εξής
φορείς: (i) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (ii) Δήµος Τανάγρας, (iii) Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας» και (iv) ανώνυµη εταιρεία µε
την επωνυµία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε.».
Κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, η ανάπτυξη
και λειτουργία του ΕΠΕ µπορεί να υλοποιείται τµηµατοποιηµένα και σταδιακά, ενώ η ΕΑΝΕΠ που ιδρύεται για
την ανάπτυξη του εν λόγω επιχειρηµατικού πάρκου υποχρεούται να αυξάνει το µετοχικό της κεφάλαιο, µε την οριζόµενη διαδικασία.
Η λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των έργων υποδοµής και η κυριότητα των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων περιέρχονται στην
ΕΔΕΠ για το σύνολο του ΕΠΕ.
(άρθρo 11)
6.α. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις των
π.δ. 112 - 115/2012, καθώς και των π.δ. 1/2013 και
108/2013, όπου ρυθµίζονται θέµατα για την άσκηση διάφορων τεχνικών επαγγελµάτων (υδραυλικού, χειριστή
µηχανηµάτων τεχνικών έργων, τεχνίτη – εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης, κ.λπ.).
β. Θεωρούνται οι άδειες τεχνικών εγκαταστάσεων
καύσης που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ. 511/1977
και για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προβλεπόµενες
προϋποθέσεις, εφόσον ο ενδιαφερόµενος µεταξύ άλλων
προσκοµίσει αίτηση συνοδευόµενη από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου τετραπλάσιου από το προβλεπόµε-
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νο. Αν ο ενδιαφερόµενος αδυνατεί να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η άδεια ανακαλείται και, προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να έχει το δικαίωµα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, οφείλει να εφοδιαστεί µε τη νέα άδεια του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης καταβάλλοντας το οριζόµενο παράβολο.
(άρθρα 12-18)
7.α. Παρέχεται εφεξής η δυνατότητα επιχορήγησης από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων, εµπορικών καταστηµάτων, αγροτικών εκµεταλλεύσεων, άλλων επιχειρήσεων και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, που πλήττονται από σεισµούς. Η προβλεπόµενη επιχορήγηση για
πληµµύρες, σεισµούς και λοιπές θεοµηνίες θα καλύπτει
ζηµιές ακόµα και αν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εµπορεύµατα, κ.λπ., δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
β. Προβλέπεται ότι, η ενδικοφανής προσφυγή κατά
των αποφάσεων επιβολής διοικητικών προστίµων σε οικονοµικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασµένο, υπαίθριο και από απόσταση εµπόριο σχετικά µε
τη διακίνηση, διάθεση και παροχή στην ελληνική αγορά
προϊόντων και υπηρεσιών, ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονοµικών, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν
επιβληθεί από το ΣΔΟΕ.
(άρθρα 19-22)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του
καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης
Α.Ε. (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.), στα εξής κατά βάση σηµεία:
- Προστίθενται στους σκοπούς λειτουργίας της (i) η
δυνατότητα κάλυψης των αναγκών στέγασης των γραφείων των γενικών και ειδικών γραµµατέων, υφυπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υπουργών, στους οποίους υπάγονται οι εµπλεκόµενοι φορείς, µε το σχεδιασµό, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των αναπτυξιακών προγραµµάτων, καθώς και των αναγκών στέγασης του εποπτεύοντος την Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και των εποπτευόµενων φορέων του, (ii) η δυνατότητα υποστήριξης φορέων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για την υλοποίηση έργων χρηµατοδοτούµενων τόσο από το συγχρηµατοδοτούµενο όσο και από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ ή
άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά προγράµµατα ή άλλους πόρους, (iii) η συγκρότηση και στελέχωση
τεχνικής υπηρεσίας.
- Επανακαθορίζεται το καθεστώς των αποσπάσεων
του προσωπικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. σε φορείς εκτός των
Ειδικών Υπηρεσιών και των Κοινών Γραµµατειών των ΕΠ
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του ν. 4314/2014 και
υπηρεσιών συντονισµού, εφαρµογής ή διαχείρισης άλλων συγχρηµατοδοτούµενων ενωσιακών και διεθνών
προγραµµάτων (κατά βάση, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων).
(άρθρο 23)
2. Τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος σηµασίας, στο οποίο θα καταχωρίζονται τα δεδοµένα που αφορούν τον έλεγχο σώρευσης για την παρακολούθηση της τήρησης των αναφερόµενων Κανονισµών κρατικών ενισχύσεων ήσσονος
σηµασίας (ΕΕ).
Με κοινή υπουργική απόφαση µπορεί να καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του.
(άρθρο 24)

3. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις στο πλαίσιο του
περιορισµού επιβάρυνσης εθνικών πόρων, όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 33 του ν. 4314/2014. Ειδικότερα
µεταξύ άλλων:
- Προβλέπεται η εφαρµογή των διατάξεων των υποπαραγράφων β1 και β.2 της παρ. 3 του ν. 4314/2014 για
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και τα εποπτευόµενα από αυτούς
νοµικά πρόσωπα (ανάκτηση του συνόλου του µη επιλέξιµου ποσού ή µείωση του ορίου πληρωµών του επόµενου
οικονοµικού έτους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ), µέχρι
τη δηµιουργία του λογαριασµού παρακατάθεσης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για τις εντοπισθείσες, πριν από την έναρξη ισχύος αυτής, µη επιλέξιµες δαπάνες.
- Αποσαφηνίζεται ότι ο καταλογισµός ως αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθείσας δαπάνης επιβάλλεται
στον πραγµατικό λήπτη της επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης στον οποίο διαπιστώνεται η παρατυπία, όταν αυτή
οφείλεται σε δικές του πράξεις ή παραλείψεις και όχι
στο δικαιούχο της δράσης ή της πράξης όταν αυτός διαφέρει από τον πραγµατικό λήπτη.
- Εξειδικεύεται ο φορέας (αυτός που υλοποιεί δοµές
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών)
σε βάρος του οποίου καταλογίζεται ως αχρεωστήτως ή
παρανόµως καταβληθείσα δαπάνη για τη δράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», σε
περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του κατά την υλοποίησή
της. Από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής οι αποφάσεις δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ανάκτηση, που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του προς ψήφιση σχεδίου νόµου, σε βάρος της δικαιούχου Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ
Α.Ε.), στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, ανακαλούνται
αυτοδίκαια και παύει η διαδικασία είσπραξης των σχετικών ποσών. Στη συνέχεια, το αρµόδιο όργανο εκδίδει
νέες αποφάσεις σε βάρος των δοµών σύµφωνα µε το
προαναφερόµενα.
- Δεν οδηγούν πλέον σε ανάκτηση των σχετικών ποσών από το δικαιούχο της ενίσχυσης υπό τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις οι περιπτώσεις δηµοσιονοµικών
διορθώσεων που επιβάλλονται σε δαπάνες συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 οφειλόµενων σε ελλείψεις ή στην εσφαλµένη εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου από τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης και όχι
σε παρατυπία εκ µέρους του δικαιούχου της κρατικής ενίσχυσης.
(άρθρο 25)
4. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 4314/2014 σχετικά µε τους Ενδιάµεσους Φορείς, την
επιλογή προϊσταµένων των Ειδικών Υπηρεσιών και των
µονάδων τους, την στελέχωση Κοινών Γραµµατειών
κ.λπ.. Ειδικότερα µεταξύ άλλων:
- Αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας ή µε σύµβαση έργου προηγούµενη απασχόληση για το σύνολο του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των Κοινών
Γραµµατειών των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας της περιόδου 2014 – 2020.
- Εγκρίνεται µε υπουργική απόφαση η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας
Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης
της υλοποίησης των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών Ευ-
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ρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ). Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων εγγράφονται σε συλλογική απόφαση του
ΠΔΕ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Η αποζηµίωση για το σύνολο του προσωπικού δύναται να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ Α.Ε. και να καλύπτεται από την
Τεχνική Βοήθεια του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού ΕΟΧ
ή από εθνικούς πόρους.
- Προβλέπεται η συγκρότηση µε υπουργική απόφαση
(αντί µε κοινή υπουργική απόφαση που ισχύει σήµερα)
της επιτροπής παρακολούθησης για κάθε Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα (Ε.Π.).
(άρθρο 26)
5. Προβλέπεται η δυνατότητα ορισµού υπεύθυνου λογαριασµού ή εισηγητή για την εκκαθάριση και την πραγµατοποίηση των πληρωµών του ΠΔΕ υπαλλήλου άλλης,
εκτός της αρµόδιας για την πληρωµή, υπηρεσίας ή υπαλλήλου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που απασχολείται
µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(άρθρο 27)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
1. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του
αναπτυξιακού νόµου 4399/2016 σχετικά µε τις ιδιωτικές
επενδύσεις. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
- Εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του ανωτέρω νόµου
ως µη δικαιούχοι, οι επιχειρήσεις που κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε µετεγκατάσταση της επιχείρησης στην
οποία θα πραγµατοποιηθεί η αρχική επένδυση και για
την οποία ζητείται η ενίσχυση, ή δεν δεσµεύονται ότι
δεν θα το πράξουν µέσα σε περίοδο δύο (2) ετών µετά
την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία
ζητείται η ενίσχυση.
- Αποσαφηνίζονται περαιτέρω οι υφιστάµενες ρυθµίσεις µε τις οποίες τίθενται ανώτατα όρια παρεχόµενων
ενισχύσεων για κάθε επενδυτικό σχέδιο (5.000.000 ευρώ), για µεµονωµένη επιχείρηση (10.000.000 ευρώ), για
το σύνολο των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων (20.000.000 ευρώ). Οι περιορισµοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του προς ψήφιση σχεδίου νόµου και
για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την έκδοση της
απόφασης υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης
περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και οµάδα
δαπανών.
- Επανακαθορίζονται οι περιορισµοί ενίσχυσης που δικαιούται ο ενδιαφερόµενος ήτοι: α) η ενίσχυση να µην υπερβαίνει, κατ' έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριµένου
ποσού της φορολογικής απαλλαγής από είκοσι τοις εκατό (20%) που ισχύει σήµερα, µε εξαίρεση την περίπτωση
της µη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούµενα
φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών και β)
η ενίσχυση να µην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριµένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής από
πενήντα τοις εκατό (50%) που ισχύει σήµερα, µέχρι το
φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
- Δεν απαιτείται εφεξής η δηµοσίευση των αποφάσεων συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του επενδυτικού ν. 4399/2016 µε ισχύ από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του νόµου αυτού (22.6.2016). Η διάταξη αυτή αφορά και τις αποφάσεις συγκρότησης των συλλο-

γικών οργάνων που έχουν εκδοθεί η εκδίδονται στο
πλαίσιο εφαρµογής προγενέστερων επενδυτικών νόµων
(ν. 3908/2011 και ν. 3299/2004).
- Καθορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις υπαγωγής
των αναφερόµενων επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς
των επενδύσεων µείζονος µεγέθους, εφόσον σωρευτικά
συντρέχουν τα εξής:
• το συνολικό επιλέξιµο κόστος της επένδυσης να υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ,
από είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ που ισχύει
σήµερα,
• το επενδυτικό σχέδιο να δηµιουργεί µία (1) τουλάχιστον θέση εργασίας (από δύο (2) που ισχύει σήµερα) ανά ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ επιλέξιµου κόστους επένδυσης.
- Αυξάνεται το ανώτατο όριο της εγκρινόµενης ενίσχυσης, που παρέχεται εναλλακτικά στον φορέα της επένδυσης µε τη µορφή φορολογικής απαλλαγής, στο
ποσό των επτά εκατοµµυρίων (7.000.000) ευρώ, από πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) που ισχύει, υπό τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις.
- Καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται
στην µε αριθµ. 2/88585/0022/21.12.2012 κοινής υπουργικής απόφασης, στα µέλη του Μητρώου Αξιολογητών,
που πραγµατοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και κατά τη χρονική περίοδο από
την 1η Οκτωβρίου 2011 µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2011
(σήµερα καταβάλλονται για αυτούς που πραγµατοποίησαν αξιολογήσεις κατά την περίοδο από 30.6.2011 µέχρι
30.9.2011).
2. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται µεταβατικές
διατάξεις του ν. 4399/2016. Ειδικότερα, παρατείνεται κατά δύο (2) έτη η προθεσµία εντός της οποίας είναι δυνατή η πραγµατοποίηση ελέγχων ως προς την υπαγωγή,
την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγής λειτουργίας
επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια έως 100 kW, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
41766/26.9.2013 υ.α.
(άρθρα 28-33)
3. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τα επενδυτικά
σχέδια των ν. 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
- Προβλέπεται, η υποχρέωση υποβολής αίτησης, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας από τους Φορείς
επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
του ν. 2601/1998 και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ολοκλήρωσης ή ανάκλησης, στις αρµόδιες υπηρεσίες εφαρµογής του νόµου αυτού, µε γνωστοποίηση του βαθµού υλοποίησης του επενδυτικού έργου.
- Ορίζεται ότι, για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ, που έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011,
το ενισχυόµενο ποσό που αφορά έργα σύνδεσης µε το
Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
µειώνεται στην περίπτωση και κατά το ποσοστό συµµετοχής έτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στο κόστος κοινών έργων σύνδεσης στη βάση της εγκεκριµένης ισχύος, µε αντίστοιχη αναµόρφωση του συνολικού
ενισχυόµενου ποσού, ύστερα από αίτηση του φορέα της
επένδυσης. Ποσό ενίσχυσης που έχει καταβληθεί για τα
ως άνω επενδυτικά σχέδια επιστρέφεται κατά το ανωτέρω ποσοστό ή συµψηφίζεται µε υπολειπόµενο προς καταβολή ποσό ενίσχυσης στο φορέα, εντόκως, ύστερα από αίτησή του.
(άρθρα 34 και 35)
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4.α. Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης µε κοινή υπουργική απόφαση Ταµείων Χαρτοφυλακίου Επιχειρηµατικών
Συµµετοχών (ΤΧΕΣ). Η χρηµατοδότηση των ΤΧΕΣ πραγµατοποιείται από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ). Τα κεφάλαια των ΤΧΕΣ τοποθετούνται σε νεοϊδρυθέντα Ταµεία Επιχειρηµατικών Συµµετοχών εφεξής
«Ταµεία» (funds). Επίσης, µε κ.υ.α. καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα, όπως η επενδυτική στρατηγική του
ΤΧΕΣ, οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής του ΤΧΕΣ
στα «Ταµεία» για την επίτευξη της επενδυτικής στρατηγικής του (ΤΣ), η σύσταση της Επενδυτικής Επιτροπής
του ΤΧΕΣ. Τέλος µε κ.υ.α. καθορίζονται οι αποζηµιώσεις
των µελών της Επενδυτικής Επιτροπής για τη συµµετοχή τους σε αυτή.
β. Καταργούνται διατάξεις του ν. 4399/2016 µε τις οποίες ιδρύονται αντίστοιχοι ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί επιχειρηµατικού κινδύνου, οι οποίοι χρηµατοδοτούνται από το εθνικό ή συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος του Π.Δ.Ε..
(άρθρο 36)
5.α. Προστίθενται στις αρµοδιότητες του Κέντρου
Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) η
σύσταση και η συγκρότηση του ελληνικού συµβουλίου ανταγωνιστικότητας και η συνεργασία µε τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά εθνικά συµβούλια ανταγωνιστικότητας.
β. Διευρύνονται οι υπηρεσίες που µπορούν να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήµατα ή σε συνδεδεµένες µε αυτές και µη εγκατεστηµένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις οι αλλοδαπές εταιρείες, που εγκαθίστανται
στην Ελλάδα.
(άρθρα 37 και 38)
6.α. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης οικονοµικών
ενισχύσεων στις αναφερόµενες αλλοδαπές εταιρείες
και ηµεδαπές εταιρείες υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων προβλέπονται τα κάτωθι:
- Οι ενισχύσεις που δύναται να χορηγηθούν µε σκοπό
την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και την δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας αφορούν: (i) την πρόσληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση (µακροχρόνια άνεργοι
κ.λπ.) και ατόµων µε αναπηρία, (ii) προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, (iii) έργα έρευνας και ανάπτυξης, (iv) δαπάνες µισθολογικού κόστους, δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
- Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται µε τη µορφή επιχορήγησης και χρηµατοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται κατ’ έτος το ποσό των προαναφερόµενων ενισχύσεων συνολικά ή και κατά κατηγορία ενισχύσεων που µπορεί να χορηγηθούν κατά το έτος αυτό.
- Με υπουργική απόφαση ορίζονται ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός δηµιουργούµενων νέων θέσεων απασχόλησης συνολικά ή κατ’ έτος, τα ανώτατα όρια ενισχυόµενων δαπανών και τα ποσοστά ενίσχυσης για κάθε
κατηγορία ενισχύσεων, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις που
µπορεί να φθάνουν έως την ολική ανάκτηση της επιχορήγησης, κ.λπ..
β. Επεκτείνεται η δυνατότητα χορήγησης των παραπάνω ενισχύσεων µε τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά
την ανάπτυξη νέας δραστηριότητας και δηµιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης και σε εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών καθώς και σε
ηµεδαπές εταιρείες που παρέχουν τις οριζόµενες υπηρεσίες σε µη εγκατεστηµένες στην Ελλάδα επιχειρή-

σεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα τα κεντρικά τους
καταστήµατα ή συνδεδεµένες µε αυτές.
(άρθρο 39)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
1. Επικαιροποιούνται διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφορικά µε τον αποκλεισµό των εξωχώριων εταιρειών από τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. Συγκεκριµένα, ορίζεται ρητά η απαγόρευση σύναψης δηµόσιων
συµβάσεων µε εξωχώριες εταιρείες από φορολογικά
«µη συνεργάσιµα» κράτη καθώς και από κράτη που έχουν προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, υπό τις οριζόµενες εξαιρέσεις.
(άρθρο 40)
2. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, µέχρι δώδεκα
(12) χρόνια από τη λήξη τους, υφιστάµενων µισθώσεων
ακινήτων του Δηµοσίου και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οποίες αφορούν σε ακίνητα που βρίσκονται σε όλη την επικράτεια της χώρας, στα οποία
στεγάζονται επιχειρήσεις, αντί σε ακίνητα που βρίσκονται µόνο σε παραµεθόριους νησιωτικούς δήµους χαρακτηρισµένους ως τουριστικούς τόπους και στεγάζουν αποκλειστικά τουριστικές επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση, µεταξύ άλλων, υποβολής βιώσιµου επιχειρηµατικού πλάνου για τον εκσυγχρονισµό και την ανακαίνιση
του ακινήτου.
(άρθρο 41)
3.α. Ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε τον αριθµό των
πολιτών τρίτων χωρών (ως επενδυτών), στους οποίους
δύναται να επιτραπεί η είσοδος και διαµονή στη χώρα
µας στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου το οποίο χρηµατοδοτούν είτε οι ίδιοι, είτε
αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπούν.
β. Προστίθενται στις επενδυτικές δραστηριότητες και
η συµµετοχή άλλων µορφών Οργανισµών Εναλλακτικών
Επενδύσεων (άυλες επενδύσεις), για τις οποίες δύναται
να χορηγείται άδεια εισόδου και διαµονής σε πολίτες
τρίτων χωρών.
γ. Καταργούνται οι ρυθµίσεις που προβλέπουν, µεταξύ άλλων, ότι οι αποδοχές του Διοικητικού Διευθυντή
της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας στην Αρχή Προσφυγών καθορίζονται κατά τις κείµενες διατάξεις, στην
περίπτωση που είναι δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
(άρθρο 42)
4. Αναµορφώνονται – επικαιροποιούνται διατάξεις του
ν. 4412/2016 αναφορικά µε το καθεστώς σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. Ειδικότερα:
- Προβλέπεται ότι σε προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας
κατά τη σύναψη ή ανάθεση συµβάσεων υπόκεινται η
πρώτη σύµβαση ανεξαρτήτως αξίας αυτής, εφόσον η συνολική εκτιµώµενη αξία του Δυναµικού Συστήµατος Αγορών υπερβαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα όρια, καθώς και
κάθε επιµέρους σύµβαση, εφόσον υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.
- Θεωρούνται έγκυρες δαπάνες συµβάσεων που είχαν
γίνει µέχρι την ισχύ του υπό ψήφιση νόµου µε αναρτήσεις χρηµατικών ενταλµάτων ή άλλων παραστατικών.
- Αποστέλλονται εφεξής, για προληπτικό έλεγχο στο
Ελεγκτικό Συνέδριο οι εκτελεστικές συµβάσεις των συµφωνιών – πλαίσιο µόνο όταν η αξία τους υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.
- Παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές, ειδικά στις συµβάσεις προµηθειών, να ζητούν από τους
προσφέροντες, να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που
προσφέρουν.
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- Η άσκηση της ένστασης κατά της διαδικασίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη
ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των προβλεπόµενων ειδικών
βοηθηµάτων. Απαιτείται δε η καταβολή παραβόλου για
την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής.
- Παρατίθενται οι περιπτώσεις τροποποιητικών συµβάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται ο έλεγχος νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρότι η νοµιµότητα της
κύριας σύµβασης αυτών είχε ελεγχθεί από το συγκεκριµένο όργανο.
- Προσδιορίζεται το πλαίσιο της δικαστικής επίλυσης
διαφορών σε συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, µε την υπαγωγή των υποθέσεων αυτών στα διοικητικά εφετεία.
- Δύναται εφεξής, να επιβάλλονται ποινικές ρήτρες
και για πληµµελή άσκηση των όρων της σύµβασης.
- Δεν απαιτείται η συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης ή Παραλαβής για συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών µε εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδεται εφεξής, από τον προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας.
(άρθρο 43)
5. Αυξάνεται σε 0,07%, από 0,06% που ισχύει, η επιβαλλόµενη κράτηση επί των συναπτόµενων δηµοσίων
συµβάσεων ανεξαρτήτου ύψους αυτών (σήµερα επιβάλλεται σε συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των
2.500 ευρώ), για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων.
(άρθρο 44)
6 . Εξαιρείται η εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 περί
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
(άρθρο 45)
7. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 4497/2017 σχετικά µε τις υπαίθριες εµπορικές δραστηριότητες και τη λειτουργία των επιµελητηρίων, στα εξής
κατά βάση σηµεία:
- απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόµισης βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS καθώς
και βεβαίωσης ταµειακής µηχανής από το TAXIS, οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. και
δραστηριοποιούνται στο στάσιµο ή πλανόδιο εµπόριο,
- παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης, υπό την οριζόµενη προϋπόθεση, της θέσης που κατείχε ο παραγωγός σε ένα από τα τέκνα ή τη σύζυγό του σε περίπτωση
παύσης της δραστηριότητάς του στις λαϊκές αγορές λόγω θανάτου ή παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον (σήµερα η δυνατότητα αυτή υφίσταται αποκλειστικά και µόνο λόγω συνταξιοδότησης του παραγωγού),
- καταλαµβάνει εφεξής, το σύνολο των πωλητών που
δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εµπόριο η µείωση των
τελών λόγω ένταξης στο πρόγραµµα Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
- απαλλάσσονται από το ηµερήσιο τέλος οι παραγωγοί οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω εξάντλησης των αποθεµάτων των προϊόντων τους
που οφείλεται στην πώληση αυτών,
- εξαιρούνται τα επιµελητήρια που µετέχουν σε Εταιρείες Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), από
τους περιορισµούς των διατάξεων του άρθρου 14 του
ν. 2042/1992 σχετικά µε την αξιοποίηση µέρους του αποθεµατικού τους.
(άρθρο 46)
8.α. Μετονοµάζεται η Γενική Διεύθυνση Εφαρµογής

Κανονισµών, Υποδοµών και Ελέγχων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης σε Γενική Διεύθυνση Βιοµηχανίας και Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος και καταργείται από
17.4.2018, αντί από 17.1.2018 που ισχύει, το Τµήµα Απλοποίησης Αδειοδότησης και Εποπτείας Οικονοµικών
Δραστηριοτήτων.
β. Επανακαθορίζεται ο αριθµός των µελών (αυξάνεται
από 17 σε 18) και η σύνθεση του Συµβουλίου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής (συµµετέχει ακόµα ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο Οικονοµίας και
Ανάπτυξης).
(άρθρα 47 και 48)
9. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία αδειοδότησης για τις περιπτώσεις διαχωρισµού υφιστάµενων
βιοµηχανικών – βιοτεχνικών µονάδων, επαγγελµατικών
εργαστηρίων, µηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής
υπηρεσιών και αποθηκών.
(άρθρο 49)
10. Επεκτείνονται στο σύνολο των νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου της Κεντρικής Κυβέρνησης οι διατάξεις των άρθρων 4 (περί κατάρτισης εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας), 6 (κατάρτιση τετραετούς επιχειρησιακού σχεδίου) και 9 (κυρώσεις σε βάρος των εν λόγω
νοµικών προσώπων και των µελών των διοικητικών τους
συµβουλίων) του ν. 3429/2005.
(άρθρο 50)
11. Απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις που συνιστώνται
για τη φιλοξενία του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης» από την υποχρέωση λήψης εγγυήσεων
συµµετοχής και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 κατά την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, αντικείµενο των οποίων είναι η δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης ή/και η
προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
(άρθρο 51)
12. Επανακαθορίζονται οι θέσεις µεταξύ µονίµου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου που υπηρετεί στο Συνήγορο του Καταναλωτή.
Συγκεκριµένα, καταργούνται επτά (7) θέσεις µονίµου
προσωπικού (πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, µία (1) ΔΕ
και µία (1) ΥΕ) και συνιστώνται επτά (7) θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (δύο (2) Ειδικοί
Επιστήµονες και πέντε (5) κατηγορίας ΠΕ). (άρθρο 52)
13. Κωδικοποιούνται σε ενιαίο σύνολο ο Οργανισµός
(π.δ. 123/2012) και ο Κανονισµός λειτουργίας (π.δ.
122/2012) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και επικαιροποιούνται διατάξεις τους στα εξής κατά βάση σηµεία:
- επανακαθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση της Αρχής (αυξάνονται κατά µία (1) οι Δ/νσεις της, οριζόµενες
σε πέντε (5) από τέσσερις (4) που είναι σήµερα και κατά
τρία (3) τα τµήµατά της, οριζόµενα σε έντεκα (11) από οκτώ (8) που είναι σήµερα και προστίθεται µία (1) ακόµα
διοικητική δοµή (Τεχνική Υπηρεσία) επιπέδου Γραφείου),
- εξοµοιώνεται µε προϊστάµενο Δ/νσης, ως προς όλες
τις έννοµες συνέπειες πλην του επιδόµατος ευθύνης, ο
Νοµικός Σύµβουλος που στελεχώνει το σχετικό Γραφείο,
- παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης στην Αρχή έως τριών (3) ασκούµενων δικηγόρων,
- συνιστώνται δέκα επτά (17) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και µία (1) θέση ΠΕ διοικητικού προσωπικού και καταργείται µία (1) θέση διοικητικού προσωπικού γραµµατέων,
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- καθορίζονται τα περιγράµµατα των θέσεων προϊσταµένων της Αρχής,
- περιορίζεται σε τρία (3) έτη, από πέντε (5) που ισχύει, η θητεία του Γενικού Διευθυντή της Αρχής,
- προβλέπεται η σύσταση προσωποπαγούς θέσης, ελλείψει κενής οργανικής, σε περίπτωση που επιλεγεί ως
προϊστάµενος Δ/νσης ή Τµήµατος υπάλληλος που δεν ανήκει στην οργανική δύναµη της Αρχής,
- απολαύουν τις ίδιες εξουσίες µε εκείνες των στελεχών του ΣΔΟΕ τα στελέχη της Αρχής κατά την άσκηση
ελέγχων στις αναθέτουσες αρχές και φορείς.
(άρθρο 53)
14.α. Εξαιρούνται από τις διαδικασίες, τους όρους και
τις προϋποθέσεις που θέτει το Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας οι αποσπάσεις που διενεργούνται στη Γενική
Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
β. Ορίζεται ότι, η απόσπαση προσωπικού στην ανωτέρω Γενική Γραµµατεία πραγµατοποιείται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Ο χρόνος υπηρεσίας
των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας
στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές βαρύνουν τις
υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.
(άρθρο 54)
15.α. Χορηγούνται χρηµατικά έπαθλα, κατόπιν αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προτάσεων, από Ειδική Επιτροπή στο πλαίσιο της πολιτικής «Μένω Ελλάδα – Επιστρέφω Ελλάδα – Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης» µε
στόχο την αντιµετώπιση του φαινοµένου της διαρροής
προσώπων ειδικών δεξιοτήτων και χαρισµάτων στο εξωτερικό.
β. Τα χρηµατικά έπαθλα δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δηµόσιο. Η χρηµατοδότηση του συνολικού διανεµόµενου χρηµατικού ποσού πραγµατοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ). Το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης δεν δύναται
να υπερβαίνει το ποσό των τριών (3) εκατοµµυρίων ευρώ
κατ’ έτος.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ρυθµίζεται οποιοδήποτε σχετικό θέµα µε το ως άνω
πρόγραµµα βραβείων, όπως η διάρκεια του προγράµµατος, η διαδικασία και η συχνότητα απονοµής των βραβείων, τα κριτήρια και η διαδικασία συµµετοχής, τα κριτήρια
και η διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προτάσεων, ο καθορισµός του ύψους και του τρόπου καταβολής των χρηµατικών βραβείων καθώς και κάθε άλλη,
σχετική µε την εφαρµογή της ρύθµισης, λεπτοµέρεια.
(άρθρο 55)
16.α. Δύναται να δηµιουργούνται στα κατά τόπους Επιµελητήρια, Δοµές Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ). Σκοπός των ΔΣΕ είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων µέσω
της παροχής συµβουλών και της ενηµέρωσης και διευκόλυνσης των ενδιαφεροµένων για πάσης φύσεως επιχειρηµατικά θέµατα που αφορούν την πραγµατοποίηση και
την περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων.
β. Οι κατά τόπους ΔΣΕ συντονίζονται και εποπτεύονται στο έργο τους από την Επιτελική Δοµή Στήριξης Επιχειρήσεων (ΕΔΣΕ).
γ. Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος Δοµών Στήριξης Επιχειρήσεων πραγµατοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων
(15.000.000) ευρώ κατ’ έτος.
δ. Η µορφή της δηµιουργούµενης δοµής στήριξης, η
σύσταση και οι αρµοδιότητες της ΕΔΣΕ, ο κανονισµός,
οι όροι και κανόνες λειτουργίας της ΕΔΣΕ και των κατά
τόπους ΔΣΕ, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της κατ’ έτος χρηµατοδότησης της δοµής, τα θέµατα απασχόλησης και αµοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
(άρθρο 56)
17. Αποσαφηνίζεται το καθεστώς καταβολής της προσωπικής διαφοράς της παρ.1 του άρθρου 27 του
ν. 4354/2015 όπως ισχύει στους υπαλλήλους όλων των
οργανικών µονάδων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων
των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
(άρθρο 57)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
1.α. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», µε το διακριτικό
τίτλο «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και έδρα
τον Δήµο Λαµιέων.
β. Ορίζεται σε τριάντα (30) έτη η διάρκεια της εταιρείας µε δυνατότητα παράτασής της µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
γ. Το µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας ορίζεται σε εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες (170.000) ευρώ, διαιρεµένο σε χίλιες εφτακόσιες (1.700) ονοµαστικές µετοχές των εκατό (100) ευρώ η κάθε µία και αναλαµβάνεται
κατά το ποσό των 102.000 ευρώ από το Δήµο Λαµιέων
(ανήκουν στην αποκλειστική του κυριότητα 1.020 µετοχές), κατά το ποσό των 34.000 ευρώ από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας (ανήκουν στην αποκλειστική της κυριότητα 340 µετοχές) και κατά το ποσό των 34.000 ευρώ
από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λαµίας
(ανήκουν στην αποκλειστική του κυριότητα 340 µετοχές).
(άρθρα 58 και 61)
2. Καθορίζεται ο σκοπός ίδρυσης της ανώνυµης εταιρείας «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και το
όργανο διοίκησής της (διοικείται από πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο).
(άρθρα 59 και 60)
3. Προσδιορίζονται ως πόροι λειτουργίας της εν λόγω
ανώνυµης εταιρείας οι πρόσοδοι από την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων,
οι επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ισχύει και σήµερα η συµµετοχή του κράτους στη
λειτουργία της υπό κατάργηση ΠΕΛ), περιλαµβανοµένων και προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, που συγχρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή Διεθνείς οργανισµούς ή εθνικούς πόρους κ.λπ..
(άρθρο 62)
4. Για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσής της η ανωτέρω εταιρεία προσλαµβάνει προσωπικό µε σύµβαση
εργασίας αορίστου και ορισµένου χρόνου, µε σύµβαση
µίσθωσης έργου και έµµισθης εντολής, ενώ παρέχεται η
δυνατότητα κάλυψης της συγκεκριµένης ανάγκης και µε
προσωπικό κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4440/
2016 περί Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας. Τεχνική
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και διοικητική υποστήριξη, για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, παρέχεται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήµου Λαµιέων. (άρθρο 63)
5. Παραχωρείται από το Ελληνικό Δηµόσιο στην εν λόγω ανώνυµη εταιρεία, κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγµα
και για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, το ακίνητο
της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας (Π.Ε.Λ.) προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση. Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η ανωτέρω εταιρεία, ως απόρροια αυτής της παραχώρησης, µε τη δυνατότητα να
ενεργεί ως Κύριος Έργου και Αναθέτουσα Αρχή για την
εκπόνηση µελετών και την εκτέλεση έργων στην παραχωρηθείσα έκταση.
(άρθρο 64)
6.α. Καταργείται το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
µε την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας». Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών, ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα της
κατάργησης αυτού και προβλέπεται ότι, µέχρι τη δηµοσίευσή της συνεχίζει να διατηρεί τη νοµική του προσωπικότητα και να εκπληρώνει τους σκοπούς σύστασής του.
β. Μεταφέρονται οι σκοποί και οι αρµοδιότητες του
καταργούµενου Ν.Π.Δ.Δ. και ασκούνται εφεξής από την
ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή
Α.Ε.Ο.Τ.Α.». Μεταφέρονται επίσης, στην ανώνυµη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεµότητες που
υφίστανται κατά την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας».
γ. Περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, η κινητή περιουσία του καταργούµενου Ν.Π.Δ.Δ.
στην ανωτέρω ανώνυµη εταιρεία. Τα ταµειακά υπόλοιπα,
τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης του
καταργούµενου Ν.Π.Δ.Δ., µεταφέρονται µέσα σε δυο (2)
µήνες από την κατάργησή του, σε λογαριασµό της συνιστώµενης ανώνυµης εταιρείας και αποτελούν έσοδα αυτής.
(άρθρο 65)
7. Αναστέλλεται για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία
κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας»
η πληρωµή των οφειλόµενων, κατά την κατάργηση, υποχρεώσεών του προς το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(άρθρο 66)

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
Τίθενται µεταβατικές – τελικές διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου καθώς και ο χρόνος έναρξης των ρυθµίσεων
αυτού.
(άρθρα 67 και 68)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 3,85 εκατ. ευρώ περίπου,
σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο, από τη χορήγηση της προσωπικής διαφοράς της παρ. 1 του άρθρου 27
του ν. 4354/2015 σε όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Η δαπάνη αυτή για το
τρέχον οικονοµικό έτος υπολογίζεται στο ποσό των 5,13
εκατ. ευρώ περίπου.
(άρθρο 57)

2. Ετήσια δαπάνη ποσού 18 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο
όριο, η οποία αναλύεται σε:
- 3 εκατ. ευρώ περίπου κατ’ ανώτατο όριο, από τη χορήγηση χρηµατικών επάθλων στο πλαίσιο της πολιτικής
«Μένω Ελλάδα-Επιστρέφω Ελλάδα-Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης»,
(άρθρο 55)
- 15 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, από τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος ΔΣΕ.
(άρθρο 56)
3. Ετήσια δαπάνη ποσού 21,5 χιλ. ευρώ περίπου, από
τον επανακαθορισµό των θέσεων προσωπικού µεταξύ
µόνιµου προσωπικού και προσωπικού που υπηρετεί µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Συνήγορο του Καταναλωτή.
(άρθρο 52)
4. Δαπάνη από:
α. τη συγκρότηση και στελέχωση τεχνικής υπηρεσίας
από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.,
(άρθρο 23 παρ. 2)
β. τη δηµιουργία Πληροφοριακού Συστήµατος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος σηµασίας, στο οποίο θα καταχωρίζονται τα δεδοµένα που αφορούν τον
έλεγχο σώρευσης για την παρακολούθηση της τήρησης
των Κανονισµών Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος σηµασίας,
(άρθρο 24)
γ. την καταβολή της προβλεπόµενης στην µε αριθµ.
2/88585/0022/21.12.2012 κοινής υπουργικής απόφασης
αποζηµίωσης, στα µέλη του Μητρώου Αξιολογητών του
άρθρου 7 του π.δ. 33/2011, που πραγµατοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2011 µέχρι
τις 31 Δεκεµβρίου 2011,
(άρθρο 32 παρ. 2)
δ. την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταµείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΤΧΕΣ) για τη συµµετοχή τους σε αυτή, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της
σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.
(άρθρο 36)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από τη δυνατότητα:
α. επιχορήγησης από το Π.Δ.Ε., των βιοµηχανικών και
βιοτεχνικών µονάδων, εµπορικών καταστηµάτων, αγροτικών εκµεταλλεύσεων, άλλων επιχειρήσεων και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, σε περίπτωση που έχουν πληγεί από σεισµούς, καθώς και από την κάλυψη
ζηµιών από φυσικά αίτια, ακόµα και αν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εµπορεύµατα, κ.λπ. αυτών, δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,
(άρθρο 19)
β. κάλυψης αναγκών στέγασης των γενικών και ειδικών γραµµατέων, υφυπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υπουργών, στους οποίους υπάγονται οι εµπλεκόµενοι µε το σχεδιασµό, διαχείριση, παρακολούθηση
και έλεγχο των αναπτυξιακών προγραµµάτων φορείς,
καθώς και τις ανάγκες στέγασης του εποπτεύοντος την
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
των εποπτευόµενων φορέων του,
(άρθρο 23 παρ. 1)
γ. καταβολής της αποζηµίωσης υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), από το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε.,
(άρθρο 26)
δ. χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων στις αναφερόµενες αλλοδαπές και ηµεδαπές εταιρείες µε σκοπό την
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
(άρθρο 39)
6. Απώλεια εσόδων από την:
α. απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος
για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση των
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ακινήτων και των λοιπών εγκαταστάσεών τους, κατά το
µέρος που αντιστοιχεί στο κόστος µετεγκατάστασής
τους, των επιχειρήσεων παροχής εφοδιαστικής που µετεγκαθίστανται σε Ε.Π.,
(άρθρο 10)
β. παραχώρηση του ακινήτου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας (Π.Ε.Λ.) από το Ελληνικό Δηµόσιο στην ανωτέρω ανώνυµη εταιρεία προς αξιοποίηση, διαχείριση και
εκµετάλλευση, κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγµα, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών.
(άρθρο 64)
7. Ετήσια αύξηση των εσόδων, από τη:
α. δυνατότητα παράτασης υφιστάµενων µισθώσεων
ακινήτων του δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή φορέων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που βρίσκονται στο σύνολο
της επικράτειας της χώρας και όχι µόνο σε παραµεθόριους νησιωτικούς δήµους χαρακτηρισµένους ως τουριστικούς τόπους στα οποία στεγάζονται αµιγώς τουριστικές
επιχειρήσεις,
(άρθρο 41)
β. θέσπιση καταβολής παραβόλου για την άσκηση αίτησης ακύρωσης και την άσκηση αίτησης αναστολής κατά της διαδικασίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
(άρθρο 43)
8. Αύξηση εσόδων από την προβλεπόµενη είσπραξη
παραβόλων για τη θεώρηση αδειών τεχνικών εγκαταστάσεων καύσης, που είχαν εκδοθεί σύµφωνα µε το
π.δ. 511/1977.
(άρθρο 14)
9. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την επιστροφή
του ποσού της φοροαπαλλαγής και των νόµιµων προσαυξήσεων, των επιχειρήσεων παροχής εφοδιαστικής
που µετεγκαθίστανται σε επιχειρηµατικά πάρκα, εάν εντός πενταετίας από τη µετεγκατάστασή τους πάψουν
να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µέσα στο επιχειρηµατικό πάρκο.
(άρθρο 10)
10. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, από την υποχρέωση υποβολής από τον µισθωτή ακινήτου των ανωτέρω
φορέων βιώσιµου επιχειρηµατικού πλάνου για τον εκσυγχρονισµό και ανακαίνιση αυτού πριν τη σύναψη της
παράτασης υφιστάµενης σύµβασης µίσθωσής του.
(άρθρο 41)
11. Νοµιµοποίηση δαπανών από:
α. συµβάσεις που είχαν γίνει µέχρι την ισχύ του υπό
ψήφιση νόµου µε αναρτήσεις χρηµατικών ενταλµάτων ή
άλλων παραστατικών,
(άρθρο 43)
β. την αναδροµική ισχύ (από 1.1.2018) του ορισµού υπεύθυνου λογαριασµού ή εισηγητή εκκαθάρισης πληρωµών του Π.Δ.Ε. υπαλλήλου άλλης εκτός της αρµόδιας
για την πληρωµή υπηρεσίας.
(άρθρο 27)

ΙI. Επί του προϋπολογισµού της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (Ανεξάρτητη Αρχή επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 400 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
- 18 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή επιδόµατος
θέσης στους προϊσταµένους των νέων οργανικών µονάδων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
(άρθρο 53)
- 41 χιλ. ευρώ περίπου, από την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων των νεοσύστατων µονάδων της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
(άρθρο 53)
- 341 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση δέκα επτά
(17) θέσεων ΕΕΠ και µίας (1) θέσης διοικητικού προσω-

πικού ΠΕ κατηγορίας και της κατάργησης µίας (1) θέσης
διοικητικού προσωπικού γραµµατέων.
(άρθρο 53)
2. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 27 χιλ. ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία των νέων οργανικών µονάδων.
(άρθρο 53)
3. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από τη δυνατότητα απασχόλησης των τριών (3) ασκούµενων δικηγόρων στην
Αρχή και από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων ελλείψει κενής οργανικής, σε περίπτωση που επιλεγεί ως
προϊστάµενος Δ/νσης ή Τµήµατος υπάλληλος που δεν ανήκει στην οργανική δύναµη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
(άρθρο 53)
4. Ετήσια αύξηση των εσόδων της, από την αναπροσαρµογή του ύψους (από 0,06% σε 0,07%) της επιβαλλόµενης κράτησης καθώς και της εφαρµογής της στο
σύνολο των συµβάσεων (σήµερα περιορίζεται στις συµβάσεις µε ύψος µεγαλύτερο ή ίσο των 2.500 ευρώ), για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής.
(άρθρο 44)

ΙΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.Π.Δ.Δ, επιχορηγούµενα κατά βάση, από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
Υστέρηση εσόδων λόγω της αναστολής πληρωµών
των οφειλόµενων υποχρεώσεων του καταργηθέντος
Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» προς το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(άρθρο
66)
IV. Επί των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού (Ν.Π.Δ.Δ. – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ενδεχόµενη δαπάνη, σε περίπτωση συµµετοχής
στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ του ΕΠΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή του Δήµου Τανάγρας.
(άρθρο 11)
2. Ετήσια µείωση των εσόδων τους λόγω απαλλαγής
από το ηµερήσιο τέλος των παραγωγών που δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω εξάντλησης των αποθεµάτων των προϊόντων τους, καθώς και από την καταβολή µειωµένων τελών λόγω ένταξης στο ΚΕΑ, για το
σύνολο των πωλητών που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εµπόριο.
(άρθρο 46)
3. Ετήσια αύξηση των εσόδων από την είσπραξη ανταποδοτικών τελών που αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισµού κοινοχρήστων χώρων, κ.λπ., από τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις στην ΑΒΣ, για τη λειτουργία του επιχειρηµατικού πάρκου ή της ΑΒΣ εντός των διοικητικών του ορίων, µε ταυτόχρονη ετήσια δαπάνη λόγω παροχής των προαναφερόµενων υπηρεσιών.
(άρθρο 10)

V. Επί των προϋπολογισµών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήµου Λαµιέων (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό-φορείς Γενικής
Κυβέρνησης)
Δαπάνη ποσού 102.000 ευρώ και ποσού 34.000 ευρώ,
από την ανάληψη του Δήµου Λαµιέων και της Περιφέρει-
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ας Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα, µέρους του µετοχικού
κεφαλαίου του «Φορέα ΠΕΛ Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ», µε
αντίστοιχη αύξηση του χαρτοφυλακίου τους λόγω κατοχής αντίστοιχου ύψους ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας.
(άρθρα 58 και 61)

VI. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) – (Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούµενο από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
1. Απώλεια εσόδων από την έκπτωση ή την απαλλαγή
του δικαιούχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, ο οποίος
προβαίνει σε δηµόσια προσφορά αδειών εκµετάλλευσης, από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόµενων
ετήσιων τελών προστασίας του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για το χρονικό διάστηµα που ισχύει η δηµόσια προσφορά.
(άρθρο 4)
2. Ενδεχόµενη αύξηση των εσόδων σε περίπτωση επιβολής χρηµατικών προστίµων στους παραβάτες των
ρυθµίσεων περί εµπορικού απορρήτου.
(άρθρο 1)
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2019
Η Γενική Διευθύντρια
Ιουλία Γ. Αρµάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016
σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016)
– Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 3,85 εκατ. ευρώ περίπου, από
τη χορήγηση της προσωπικής διαφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 σε όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Η δαπάνη αυτή για το τρέχον οικονοµικό έτος υπολογίζεται στο ποσό των 5,13 εκατ. ευρώ περίπου. (άρθρο 57)
2. Ετήσια δαπάνη ποσού 18 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο
όριο, η οποία αναλύεται σε:
- 3 εκατ. ευρώ περίπου κατ’ ανώτατο όριο, από τη χορήγηση χρηµατικών επάθλων στο πλαίσιο της πολιτικής
«Μένω Ελλάδα-Επιστρέφω Ελλάδα-Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης», (άρθρο 55)
- 15 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, από τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος ΔΣΕ.
(άρθρο 56)

3. Ετήσια δαπάνη ποσού 21,5 χιλ. ευρώ περίπου, από
τον επανακαθορισµό των θέσεων προσωπικού µεταξύ
µόνιµου προσωπικού και προσωπικού που υπηρετεί µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Συνήγορο του Καταναλωτή.
(άρθρο 52)
4. Δαπάνη από τη:
α. συγκρότηση και στελέχωση τεχνικής υπηρεσίας από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.,
(άρθρο 23 παρ. 2)
β. δηµιουργία Πληροφοριακού Συστήµατος Σώρευσης
Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος σηµασίας, στο οποίο θα
καταχωρίζονται τα δεδοµένα που αφορούν τον έλεγχο
σώρευσης για την παρακολούθηση της τήρησης των Κανονισµών Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος σηµασίας,
(άρθρο 24)
γ. καταβολή της προβλεπόµενης στην µε αριθµ.
2/88585/0022/21.12.2012 κοινής υπουργικής απόφασης
αποζηµίωσης, στα µέλη του Μητρώου Αξιολογητών του
άρθρου 7 του π.δ. 33/2011, που πραγµατοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και κατά τη χρονική περίοδο από την 1 Οκτωβρίου 2011 µέχρι
τις 31 Δεκεµβρίου 2011,
(άρθρο 32 παρ. 2)
δ. καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της Επενδυτικής
Επιτροπής του Ταµείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηµατικών
Συµµετοχών (ΤΧΕΣ) για τη συµµετοχή τους σε αυτή, το
ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής
κοινής υπουργικής απόφασης.
(άρθρο 36)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από τη δυνατότητα:
α. επιχορήγησης από το Π.Δ.Ε., των βιοµηχανικών και
βιοτεχνικών µονάδων, εµπορικών καταστηµάτων, αγροτικών εκµεταλλεύσεων, άλλων επιχειρήσεων και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, σε περίπτωση που έχουν πληγεί από σεισµούς καθώς και από την κάλυψη
ζηµιών από φυσικά αίτια, ακόµα και αν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εµπορεύµατα, κ.λπ. αυτών, δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,
(άρθρο 19)
β. κάλυψης αναγκών στέγασης των γενικών και ειδικών γραµµατέων, υφυπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υπουργών, στους οποίους υπάγονται οι εµπλεκόµενοι µε το σχεδιασµό, διαχείριση, παρακολούθηση
και έλεγχο των αναπτυξιακών προγραµµάτων φορείς,
καθώς και τις ανάγκες στέγασης του εποπτεύοντος την
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
των εποπτευόµενων φορέων του,
(άρθρο 23 παρ. 1)
γ. καταβολής της αποζηµίωσης υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηµατοδοτικών Μηχανισµών Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), από το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε.,
(άρθρο 26)
δ. χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων στις αναφερόµενες αλλοδαπές και ηµεδαπές εταιρείες µε σκοπό την
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
(άρθρο 39)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
6. Απώλεια εσόδων από την:
α. απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος
για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση των
ακινήτων και των λοιπών εγκαταστάσεών τους, κατά το
µέρος που αντιστοιχεί στο κόστος µετεγκατάστασής
τους, των επιχειρήσεων παροχής εφοδιαστικής που µετεγκαθίστανται σε Ε.Π.,
(άρθρο 10)
β. παραχώρηση του ακινήτου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας (Π.Ε.Λ.) από το Ελληνικό Δηµόσιο στην ανω-
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τέρω ανώνυµη εταιρεία προς αξιοποίηση, διαχείριση και
εκµετάλλευση, κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγµα, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών.
(άρθρο 64)
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρώνονται από άλλες
πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΙI. Επί του προϋπολογισµού της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (Ανεξάρτητη Αρχή επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια δαπάνη ποσού 400 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
- 18 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή επιδόµατος
θέσης στους προϊσταµένους των νέων οργανικών µονάδων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
(άρθρο 53)
- 41 χιλ. ευρώ περίπου, από την αντιµετώπιση των λειτουργικών εξόδων των νεοσύστατων µονάδων της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
(άρθρο 53)
- 341 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση δέκα επτά
(17) θέσεων ΕΕΠ και µίας (1) θέσης διοικητικού προσωπικού ΠΕ κατηγορίας και της κατάργησης µίας (1) θέσης
διοικητικού προσωπικού γραµµατέων.
(άρθρο 53)
2. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 27 χιλ. ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία των νέων οργανικών µονάδων.
(άρθρο 53)
3. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη, από τη δυνατότητα απασχόλησης των τριών (3) ασκούµενων δικηγόρων στην
Αρχή και από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων ελλείψει κενής οργανικής, σε περίπτωση που επιλεγεί ως
προϊστάµενος Δ/νσης ή Τµήµατος υπάλληλος που δεν ανήκει στην οργανική δύναµη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
(άρθρο 53)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων.

ΙV. Επί των προϋπολογισµών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήµου Λαµιέων (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό-φορείς Γενικής
Κυβέρνησης)
Δαπάνη ποσού 102.000 ευρώ και ποσού 34.000 ευρώ,
από την ανάληψη του Δήµου Λαµιέων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα, µέρους του µετοχικού
κεφαλαίου του «Φορέα ΠΕΛ Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ».
(άρθρα 58 και 61)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ..

V. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) – (Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούµενο από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Απώλεια εσόδων από την έκπτωση ή την απαλλαγή
του δικαιούχου του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, ο οποίος
προβαίνει σε δηµόσια προσφορά αδειών εκµετάλλευσης, από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόµενων
ετήσιων τελών προστασίας του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για το χρονικό διάστηµα που ισχύει η δηµόσια προσφορά.
(άρθρο 4)
Η εν λόγω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισµού του ΟΒΙ.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι. Δραγασάκης

IΙΙ. Επί των Προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού (Ν.Π.Δ.Δ. – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ενδεχόµενη δαπάνη, σε περίπτωση συµµετοχής
στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ του ΕΠΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή του Δήµου Τανάγρας.
(άρθρο 11)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., κατά
περίπτωση.
2. Ετήσια µείωση των εσόδων τους λόγω απαλλαγής
από το ηµερήσιο τέλος των παραγωγών που δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω εξάντλησης των αποθεµάτων των προϊόντων τους, καθώς και από την καταβολή µειωµένων τελών λόγω ένταξης στο ΚΕΑ, για το
σύνολο των πωλητών που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εµπόριο.
(άρθρο 46)
Η εν λόγω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων των προϋπολογισµών των ανωτέρω
Ν.Π.Δ.Δ., κατά περίπτωση.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Α. Χαρίτσης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αστ. Πιτσιόρλας
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
«Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157
της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Το Πρώτο Μέρος του σχεδίου νόμου περιλαμβάνει:
1. Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους .
2. Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
3. Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών
εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
4. Θεσμοθέτηση ανοικτών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και καθιέρωση
της δυνατότητας σύστασης κοινοπραξιών εκμετάλλευσης τεχνολογίας.
5. Ρυθμίσεις που αφορούν τα επιχειρηματικά πάρκα και την αδειοδότηση των τεχνικών
επαγγελμάτων.
Το Δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ
2014-2020.
Το Τρίτο Μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Το Τέταρτο Μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3310/2005
Δυνατότητα παράτασης εμπορικών μισθώσεων σε ακίνητα του Δημοσίου
Τροποποίηση του ν. 4251/2014
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016
Τροποποίηση του ν. 4109/2013
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4497/2017
Θέματα Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Τροποποίηση ν. 4302/2014
Διατάξεις ν. 3325/2005
Νομικά πρόσωπα δημόσιου τομέα
Την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης
Το Συνήγορο του Καταναλωτή
Τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΑΑΔΗΣΥ
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14.
15.
16.
17.
18.

Αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
Brain Drain
Δομές στήριξης Επιχειρήσεων
Προσωπική Διαφορά Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας
Ρυθμίσεις για την ΠΕΛ
Α. ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα - Συνέπειες στην Οικονομία
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης
Ιουνίου 2016 «περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και
αποκάλυψή τους» (EEL 157 της 15.06.2016), επιδιώκεται η εναρμόνιση των εθνικών
νομοθεσιών όσον αφορά τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας από την
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων. Η εναρμόνιση αυτή
είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλισθεί ένα επαρκές και συνεκτικό επίπεδο
αστικής έννομης προστασίας από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη
εμπορικών απορρήτων στην εσωτερική αγορά και να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα
αθέμιτων πρακτικών που αποβλέπουν στην υπεξαίρεση εμπορικών απορρήτων, όπως η
κλοπή, μη επιτρεπόμενη αντιγραφή, οικονομική κατασκοπεία και παραβίαση των
υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας –φαινόμενα, τα οποία ολοένα και αυξάνονται σε
παγκόσμιο επίπεδο εκμεταλλευόμενα τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Σε σχέση με το άρθρο 2 (Εθνικό Συμβούλιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας):
Οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη ρύθμιση της διανοητικής ιδιοκτησίας στην
Ελλάδα έχουν άμεση ανάγκη συντονισμού, συνεργασίας, ανταλλαγής και κοινού
προγραμματισμού δράσεων, προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία εθνική στρατηγική και
πολιτική διανοητικής ιδιοκτησίας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η σύσταση του Εθνικού
Συμβουλίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΣυΔΙ), ενός οργάνου συντονισμού και οργάνωσης
των πολλαπλών οργανισμών και υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι για την προστασία και
προώθηση της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
Σε σχέση με το άρθρο 3, προστίθεται άρθρο 7Α στο ν. 1733/1987 σχετικά με την ηλεκτρονική
κατάθεση αιτήσεων και πληρωμή τελών για τη χορήγηση κάθε είδους τίτλων και
πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους
καταθέτες αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας να περιορίζουν εκ των υστέρων το πεδίο
προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην περίπτωση, κατά την οποία ο ΟΒΙ, μετά
από έρευνα που έχει πραγματοποιήσει σε προηγούμενες καταθέσεις/χορηγήσεις
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (τελική έκθεση έρευνας), ενημερώνει τους καταθέτες ότι το
υποβληθέν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προσκρούει σε προηγούμενες καταθέσεις άλλων
δικαιούχων.
Σε σχέση με το άρθρο 6 (Υποχρεωτική αδειοδότηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας):
Με την υποχρεωτική αδειοδότηση επιδιώκεται η αντιμετώπιση και αποτροπή των
καταχρήσεων που μπορεί να προκύψουν από την άσκηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων

224

που παρέχει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η υποχρεωτική αδειοδότηση επιτρέπει την
εκμετάλλευση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, σε
περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτός είτε δεν είναι πρόθυμος είτε αδυνατεί να
εκμεταλλευθεί την εφεύρεση που προστατεύεται με το δίπλωμα. Δεδομένων των
νομοθετικών εξελίξεων τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και λαμβάνοντας
παράλληλα υπ’ όψιν ότι το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών
εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς
μέχρι σήμερα, προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 13 και 14 του νόμου 1733/1987
(ΦΕΚ Α’ 171), η οποία επιβάλλεται για λόγους συμμόρφωσης προς τις επιταγές της
Συμφωνίας για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου
(Συμφωνία TRIPS), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο που υπεγράφη στη Γενεύη
στις 6 Δεκεμβρίου 2005, και η προσθήκη νέου άρθρου 14Α σχετικά με την υποχρεωτική
άδεια εκμετάλλευσης του Κανονισμού (ΕΚ) 816/2006 για τη χορήγηση υποχρεωτικών
αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή
φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας.
Σε σχέση με τα άρθρα 4, 5 και 8 (άδειες εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας):
Η προσθήκη νέων άρθρων σχετικά με τις άδειες και τις κοινοπραξίες εκμετάλλευσης
τεχνολογίας, κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να θεσπισθούν κίνητρα για την ανάπτυξη
συνεργασιών και εταιρικών συμπράξεων με σκοπό την ενίσχυση της ερευνητικής
δραστηριότητας και την ανάπτυξη τεχνολογιών για την αντιμετώπιση κοινωνικών
προκλήσεων. Η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και προϊόντων είναι πλέον αδύνατη χωρίς τη
συνεργασία και το διαμοιρασμό ιδεών μεταξύ των επιχειρήσεων. Στους τομείς, στους
οποίους τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι διαδεδομένα, προκειμένου να
δραστηριοποιηθεί μία επιχείρηση στην αγορά, πρέπει να αποκτήσει άδειες εκμετάλλευσης
από πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους, γεγονός που οδηγεί σε υψηλό κόστος
συναλλαγών και καθιστά δύσκολη την πρόσβαση στην τεχνολογία ειδικά για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Με τις προτεινόμενες νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν τον
τομέα της Βιομηχανίας.
Με το άρθρο 10 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τα Επιχειρηματικά Πάρκα του ν.
3982/2011 (Α΄ 143) και ειδικότερα ρύθμιση για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου
προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Με το άρθρο 11 οριοθετείται η περιοχή της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης της
περιοχής των Οινοφύτων του Ν. Βοιωτίας και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα
προκειμένου να επιτευχθεί η περιβαλλοντική και λειτουργική εξυγίανση της περιοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Με τα άρθρα 12-18 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην αδειοδότηση των τεχνικών
επαγγελμάτων.
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Μετά την έκδοση του νόμου 3982/2011 (Α’ 143) διαπιστώθηκε ότι αφενός μεν υπάρχουν
νομοτεχνικές ατέλειες στο νόμο τα οποία χρήζουν διόρθωσης και αφετέρου ότι ορισμένες
διατάξεις του νόμου χρήζουν τροποποίησης διότι καθιστούν δυσχερή και
αναποτελεσματική την εφαρμογή του. Ειδικότερα :
Αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων για τις τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες,
αυτές είναι αναγκαίες, καθώς αποτελούν επιμέρους βελτιώσεις των υφιστάμενων
διατάξεων και συμπλήρωση ελλείψεων, εντός του σκοπού και των επιμέρους στόχων που
έχουν τεθεί με το ν.3982/2011 (Α’ μέρος), ήτοι της απλοποίησης και του εκσυγχρονισμού
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, με τις
προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται ο περιορισμός σχετικά με την επανάκτηση της
ιδιότητας του μέλους εξεταστικής επιτροπής μετά την πάροδο δύο ετών, σε περίπτωση
αδυναμίας εξεύρεσης νέων μελών με τα κατάλληλα σχετικά προσόντα, προκειμένου να
διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, δίνεται η δυνατότητα
πρόσβασης στην άσκηση των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε κατόχους
τίτλων σπουδών σχολών οι οποίες καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες των σχολών που
ήδη παρέχουν πρόσβαση, αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε κατόχους
πτυχίου/απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην άσκηση της δραστηριότητας του
τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή και αντιμετωπίζεται η αδυναμία
εξέτασης δικαιολογητικών προϋπηρεσίας των ενδιαφερομένων τεχνικών επαγγελματικών
στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί αρμόδια εξεταστική επιτροπή στην οικεία τους
Περιφέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Με τα άρθρα 19-22 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην αποζημίωση των
επιχειρήσεων σε περιοχές που πλήττονται από σεισμούς, στη συμπλήρωση δραστηριότητας
των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και στον έλεγχο διακίνησης και αγοράς των προϊόντων
και στον τομέα της Εφοδιαστικής (Logistics).
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Με τις προτεινόμενες νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζονται ζητήματα σχετικά με τη
διαχείριση των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και λοιπών έργων του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ειδικότερα, προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση
πληροφοριακού συστήματος σώρευσης κρατικών
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
προκειμένου να καταστεί ευχερέστερος ο έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων από τους
κανονισμούς της ΕΕ ανωτάτων ορίων, εξειδικεύονται οι διατάξεις περί ανάκτησης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ώστε η σχετική υποχρέωση να βαρύνει μόνο τους
λήπτες των ποσών αυτών, όταν η ανάκτηση επιβάλλεται εξ αιτίας δικών τους πράξεων και
παραλείψεων, απλοποιείται και συνεπώς επιταχύνεται η διαδικασία συγκρότησης των
Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, παρέχεται η δυνατότητα
ενίσχυσης των αρμοδίων για τις πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
υπηρεσιών με το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό και ρυθμίζεται η διαδικασία
αποσπάσεων προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός τις ανάγκες των ΟΤΑ
για την έγκαιρη και σύννομη υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών
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προγραμμάτων, αφετέρου την ανάγκη εναρμόνισης με τις προβλέψεις του Εθνικού
Συστήματος Κινητικότητας και τις προβλεπόμενες από αυτό εξαιρέσεις.
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, της επάνδρωσης των εμπλεκόμενων φορέων
με εξειδικευμένο προσωπικό, της ενίσχυσης των διαδικασιών τήρησης της ενωσιακής και
εθνικής νομοθεσίας περί σώρευσης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας και της
μείωσης της γραφειοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 είναι αναγκαίες
προκειμένου να ευθυγραμμισθεί το γενικό μέρος του Ν.4399/2016 – που αποτελεί το
γενικό πλαίσιο για τα προβλεπόμενα καθεστώτα ενίσχυσης - με τον τροποποιημένο Γενικό
Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γ.Α.Κ.). Οι νέες διατάξεις
καταλαμβάνουν τόσο τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις υπαγωγής για τις οποίες δεν έχει
χορηγηθεί η ενίσχυση (ήτοι δεν έχει εκδοθεί η απόφαση υπαγωγής), όσο και τις νέες
αιτήσεις υπαγωγής που θα υποβάλλονται σε καθεστώτα του μετά την έναρξη ισχύος του
τροποποιημένου ΓΑΚ. Συνεπώς, ο τροποποιημένος Γ.Α.Κ έχει εφαρμογή και για τις αιτήσεις
υπαγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του Ν.4399/2016 για τις οποίες, μέχρι την έναρξη
εφαρμογής του για τα υφιστάμενα καθεστώτα (10-1-2018), δεν έχει εκδοθεί η σχετική
απόφαση υπαγωγής.
Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 κρίνεται απαραίτητη προκειμένου και ο ν.
4399/2016 να επιτρέπει τη μεταγραφή και ιδιωτικού μισθωτηρίου εγγράφου, με ειδική
ρύθμιση που εφαρμόζεται «παράλληλα» με το άρθρο 618 ΑΚ –δηλαδή, ως εξαίρεση, για τις
μισθώσεις των «ενισχυόμενων» επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προγενέστεροι
επενδυτικοί νόμοι προέβλεπαν τέτοια δυνατότητα μεταγραφής ιδιωτικού μισθωτηρίου
εγγράφου προς διευκόλυνση των επενδυτικών φορέων, καθώς και ότι η δυνατότητα αυτή
δεν αποτελεί πρόσκομμα για τη βιωσιμότητα της επένδυσης.
Περαιτέρω, η ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 28 κρίνεται απαραίτητη, ώστε να μην
υφίσταται αμφιβολία για το ύψος της κατ’ ανώτατο όριο παρεχόμενης ενίσχυσης για
μεμονωμένη επιχείρηση, για το σύνολο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, κατά το
ποσοστό συμμετοχής τους, ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Επιπλέον, με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 αποσαφηνίζεται, καθώς είχαν προκύψει
αμφιβολίες, ο χρόνος της ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος παράτασης της
προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και ο χρόνος υποβολής του αιτήματος
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Η ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου αυτού κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καταστήσει
ελκυστικότερο το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, καθώς μειώνονται από πέντε (5) σε
τρία (3) τα έτη, στα οποία μπορεί να γίνει η αξιοποίηση του συνόλου του κινήτρου της
φορολογικής απαλλαγής.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου 29 κρίνονται αναγκαίες για λόγους αποφυγής διοικητικού
κόστους, λόγω έκδοσης μεγάλου αριθμού πράξεων συγκρότησης θα έπρεπε να
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δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναφορικά με τα όργανα ελέγχου, τις
γνωμοδοτικές επιτροπές και τα λοιπά συλλογικά όργανα του επενδυτικού νόμου
4399/2016, όπως άλλωστε προβλεπόταν και για προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου 30 κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου να καταστήσουν
περισσότερο ελκυστικό το καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους του νόμου
4399/2016, ώστε να εκδηλωθεί και μεγαλύτερο ενδιαφέρον αντίστοιχων επενδύσεων.
Ειδικότερα, με την επιλογή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου στο κίνητρο της
φορολογικής απαλλαγής (εναλλακτικά του κινήτρου σταθεροποίησης φορολογικού
συντελεστή) θα παρέχονται ποσοστά ενίσχυσης μέχρι τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων (για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8 του νόμου 4399/2016) και με βάση
τα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 11 του ιδίου νόμου, ενώ η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις παροχής του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής
εναρμονίζονται με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις καταβολής του κινήτρου της φορολογικής
απαλλαγής.
Με τις ρυθμίσεις των άρθρων 31 και 37 αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μη συγκρότησης
συμβουλίων παραγωγικότητας, παρά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στόχος της
αξιολογούμενης ρύθμισης είναι να υπάρξει ένα γνωμοδοτικό όργανο που θα διενεργεί
μελέτες για την παραγωγικότητα στην Ελλάδα και θα αποτελεί σημείο επικοινωνίας με τις
αντίστοιχες ευρωπαϊκές αρχές. Τα συμβούλια παραγωγικότητας θα πρέπει να είναι
αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς την ανάλυση και το περιεχόμενο της ανάλυσής τους.
Μπορούν να προβαίνουν σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, αλλά δεν θα πρέπει
να μεταδίδουν μόνο ή κυρίως τις γνώμες και τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης ομάδας
ενδιαφερομένων, ενώ θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να εκπονούν οικονομικές και
στατιστικές αναλύσεις με υψηλό βαθμό ποιότητας, μεταξύ άλλων όπως αυτός ορίζεται από
την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η ανάλυση μπορεί να εκπονείται από ήδη υπάρχοντες και
διακριτούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει εξίσου υψηλή ποιότητα. Η
ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη που παρέχεται από τα συμβούλια αυτά, μεταξύ άλλων
μέσω των ετήσιων εκθέσεων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη και την
Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της διαδικασίας μακροοικονομικών
ανισορροπιών. Με βάση τα όσα αναφέρει η ΕΕ, η σύσταση των συμβουλίων αυτών,
κρίνεται απαραίτητη, καθώς η πρόσφατη κρίση έδειξε ότι τα κράτη μέλη που έχουν ως
νόμισμα το ευρώ μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην πιθανή συσσώρευση και την
αιφνίδια εκδήλωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που ενδέχεται να μεταδοθούν ως
δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ καθώς σε κράτη μέλη
εκτός της ζώνης του ευρώ και να μεταβάλουν την δομή της αγοράς των κρατών μελλών. Η
προτεινόμενη ρύθμιση δύναται να βοηθήσει στην διάγνωση των αδυναμιών του
υποδείγματος παραγωγής των ελληνικών επιχειρήσεων και ως εκ τούτου στην αξιοποίηση
αυτής της πληροφορίας για την αναβάθμιση του. Βάσει των μελετών που θα γίνουν θα
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να γίνει a priori μια μέτρηση,
αναλυτικά και ξεχωριστά, για το κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από την
προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεδομένου όμως ότι το 99.1%
του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων ανήκουν στην κατηγορία αυτή η σύσταση του εν
λόγω του συμβουλίου θα έχει σαφώς θετική επίδραση. Δεδομένου ότι το ζήτημα της
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας είναι πρωτεύων στο σύγχρονο οικονομικό
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περιβάλλον, η ανάγκη του συμβούλιου κρίνεται επιτακτική στην προσπάθεια της Ελλάδας
να βελτιωθεί η επίδοση της στου τομείς αυτούς.
Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 32 είναι απαραίτητη καθώς με αυτήν
επεκτείνεται και ευθυγραμμίζεται η εισαγόμενη με το παρόν νομοσχέδιο ευνοϊκή ρύθμιση
για την καταβολή της φορολογικής απαλλαγής και στα υπαγόμενα στον ν.3908/2011
επενδυτικά σχέδια.
Η ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 32 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
καταβληθούν στους αξιολογητές οι οφειλόμενες από διενεργηθείσες αξιολογήσεις
αποζημιώσεις, χωρίς να προκύπτουν τυχόν θέματα παραγραφής σχετικών αξιώσεων.
Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 33 είναι απαραίτητη, προκειμένου να
εναρμονιστεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στον έλεγχο τήρησης των
µακροχρόνιων υποχρεώσεων των επενδυτών µε το χρόνο υλοποίησης των απαιτούµενων
προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων, ώστε να
αποσταλούν εγκαίρως τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαπίστωση τήρησης των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων των επενδυτικών σχεδίων.
Η ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 33 είναι αναγκαία, προκειμένου να παραταθεί η
δυνατότητα σύννομης πραγματοποίησης δειγματοληπτικών ελέγχων σε επενδυτικά σχέδια
παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως 150 kW, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
41766/26.9.2013 υπουργική απόφαση.
Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 είναι απαραίτητες, προκειμένου να
διατυπωθεί και ρητώς στον νόμο ότι οι αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στις διαδικασίες
αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών
νόμων που προβλέπονται τόσο στην υπ` αριθμ. 2/88585/ 0022/21.12.2012 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (ΥΟΔΔ 592) όσο και στη με αρ. 26226/2017 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) αφορούν, μετά και τη
δημοσίευση του νόμου 4354/2015, και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με μόνους τους περιορισμούς ως
προς το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων που αναφέρονται σε αυτές. Επίσης,
προβλέπεται ότι οι αποζημιώσεις για τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων
Ελεγκτών προσαυξάνονται κατά 20% για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και κατά 60% για
τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων. Τέλος, διασαφηνίζεται η αντιμετώπιση - στη βάση των
ως άνω αποφάσεων - των μελών των Οργάνων Ελέγχων Επενδύσεων αρμοδιότητας Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που δεν
συμπεριλήφθηκαν, στην υπ’ αριθ. 26226/3-3-2017 ΚΥΑ.
Η ρύθμιση του άρθρου 34 είναι αναγκαία, προκειμένου η παρεχόμενη προς την
κανονιστικώς δρώσα διοίκηση εξουσιοδότηση να είναι πλήρης και ορισμένη, ώστε να
διευθετηθεί το ζήτημα των αιτημάτων τροποποίησης που κατατίθενται μετά την έκδοση της
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων.
Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 35 είναι απαραίτητη, προκειμένου να
ρυθμιστούν οριστικά τα εκκρεμή επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν.2601/1998 και τα οποία, λόγω της παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος από την
υπαγωγή τους, βάσει των δεδομένων της κοινής πείρας, πιθανολογούνται αδρανή.
Η ρύθμιση της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 35 είναι απαραίτητη,
προκειμένου να ρυθμιστεί το πρώτον η περίπτωση κατά την οποία ενισχυόμενο ή
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ενισχυθέν ποσό για έργα Σύνδεσης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας επικαλύπτεται από τη συμμετοχή έτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στο
κόστος κοινών έργων Σύνδεσης, προκειμένου να αποφευχθεί η ενίσχυση ποσών στο μέτρο
που δεν τα επωμίζεται αποκλειστικά ο Φορέας του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου.
Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 35 είναι αναγκαίες,
προκειμένου να ρυθμιστεί η διαδικασία επιστροφής τυχόν καταβληθέντος υπερβάλλοντος
ποσού και να επεκταθεί ρητώς η εφαρμογή του π.δ. 33/2011 και στα επενδυτικά σχέδια
του ν.3299/2004.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου 36 κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα
ίδρυσης ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών επιχειρηματικού κινδύνου «Ταμείων
Συμμετοχών» (Fund of Funds), στη βάση της συμμετοχής δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπό
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, με το ίδιο επίπεδο κινδύνου και
οφελών, δυνατότητα που δεν προβλεπόταν υπό την ισχύ των άρθρων 59-61 του
ν.4399/2016.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Οι ρυθμίσεις των προτεινόμενων άρθρων 38 και 39 κρίνονται απαραίτητες, καθώς στην
παρούσα συγκυρία δεδομένων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας (υψηλού
επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό με σχετικά χαμηλό μισθολογικό κόστος, χαμηλό κόστος
ακινήτων, γεωπολιτική θέση, καλό επίπεδο και ασφάλεια του περιβάλλοντος διαβίωσης
κλιματολογικές συνθήκες) υπάρχει περιθώριο για προσέλκυση επιχειρήσεων που θα
εγκατασταθούν στην Ελλάδα για τη δημιουργία Μονάδων Παροχής Κοινών Υπηρεσιών στο
πλαίσιο. Με τις παρούσες ρυθμίσεις διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής και συμπληρώνεται
το εν λόγω καθεστώς ώστε να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό έναντι άλλων χωρών και
ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που
αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Στόχος είναι η δημιουργία ενός
ανταγωνιστικού έναντι άλλων χωρών και ανταποκρινόμενου στις ανάγκες της αγοράς
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα στον τομέα αυτό.
2. Καταλληλότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Με το προτεινόμενο άρθρο 1 πραγματοποιείται η ενσωμάτωση των υποχρεωτικών
διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/943 με την προσθήκη νέων άρθρων 22Α–22Κ στο ν.
1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία» (ΦΕΚ Α’ 171).
Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, διαδικασιών
και μέσων ένδικης προστασίας από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη
εμπορικών απορρήτων, και η εισαγωγή ενός συστήματος προστασίας της τεχνογνωσίας και
των επιχειρηματικών πληροφοριών που είναι κρίσιμη στην Ελλάδα με δεδομένο ότι η
διατήρηση απορρήτων επιχειρηματικών πληροφοριών αποτελεί βασικό μέσο προστασίας
των ελληνικών επιχειρήσεων. Το σύστημα αυτό εμπεριέχει ειδικές εξαιρέσεις που
επιτρέπουν τη διασφάλιση τόσο των εργασιακών δικαιωμάτων, όσο και τη δυνατότητα να
πραγματοποιούνται αποκαλύψεις εμπορικών απορρήτων για λόγους δημοσίου
συμφέροντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
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Η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας του άρθρου 2 είναι κατάλληλη
προκειμένου να διαμορφωθεί μια ενιαία εθνική πολιτική για τη διανοητική ιδιοκτησία στην
Ελλάδα με χαρακτηριστικά που να προσιδιάζουν στους στόχους και στο χαρακτήρα του
εγχώριου συστήματος καινοτομίας. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιλύεται ένα
σημαντικό ζήτημα στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, επιτρέποντας το
συντονισμό των δράσεων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που
πραγματοποιούνται από μία σειρά υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
Η προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζει την αυτοτέλεια, αλλά ενισχύει το συντονισμό των
εμπλεκομένων μερών.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 3 αναγνωρίζει τον ΟΒΙ ως αυτοχρηματοδοτούμενο
φορέα και προβλέπει εξουσιοδοτική διάταξη με την οποία ορίζεται ότι ο καθορισμός των
όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών, των τεχνικών προδιαγραφών και κάθε άλλου
σχετικού θέματος με την ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων και πληρωμή τελών για τη
χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και των
τρόπων καταβολής των σχετικών τελών και των ημερομηνιών των πληρωμών, γίνεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 4 και 5 αντιμετωπίζουν με κατάλληλο τρόπο
αφενός την ανάγκη προς συμμόρφωση στις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 2290/1995
(ΦΕΚ Α’ 28), με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (Συμφωνία TRIPS), και αφετέρου προκειμένου να
επιτευχθεί η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης μη συμβατικών
αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η τροποποίηση του άρθρου 14 του
νόμου 1733/1987 (ΦΕΚ Α’171) αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός συστήματος υπαγωγής
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε καθεστώς υποχρεωτικής αδειοδότησης προς εξυπηρέτηση
επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συντρέχουν ιδίως όταν τα προϊόντα ή
οι μέθοδοι, που προστατεύονται με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, διατίθενται στο κοινό σε
ανεπαρκή ποσότητα, ποιότητα ή σε ασυνήθιστα υψηλές τιμές, σε περιπτώσεις πρακτικών
που αντιβαίνουν στον ανταγωνισμό, καθώς και όταν υφίσταται ανάγκη συμμόρφωσης με
πρότυπα (standards), τα οποία εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Η προσθήκη νέου
άρθρου 14Α αποσκοπεί στην εξειδίκευση και συγκεντρωτική κωδικοποίηση του
ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, και δη του Κανονισμού (ΕΚ) 816/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών
εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή
φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα
δημόσιας υγείας.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 4 κρίνεται κατάλληλη προκειμένου να δημιουργηθεί
μία ανοικτή στο κοινό «τράπεζα» αδειών εκμετάλλευσης που θα έχει ως αποτέλεσμα την
προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας και την προαγωγή της τεχνολογικής εξέλιξης
και καινοτομίας, και αφετέρου προκειμένου να γίνεται καταγραφή των συμβατικών αδειών
εκμετάλλευσης που παραχωρούνται βάσει των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 12, με τις οποίες παρέχεται έκπτωση από το ποσό των οφειλόμενων ετήσιων τελών
προστασίας σε όσους δικαιούχους συναινούν στην παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης
των διπλωμάτων τους. Η προσθήκη νέου άρθρου σχετικά με τις ανοικτές άδειες
εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κρίνεται αναγκαία για τη διευκόλυνση και
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επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του
κόστους συναλλαγών και την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, καθώς και
για την παροχή κινήτρων για συνεργασία και διαμοιρασμό της γνώσης μεταξύ των
επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση της ανοικτής καινοτομίας και την ενίσχυση της
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η προσθήκη νέου άρθρου σχετικά με τις
κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας αποσκοπεί στη διευκόλυνση και ενθάρρυνση της
σύστασης κοινοπραξιών με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικά επιθυμητών τεχνολογιών και την
ενίσχυση της τεχνολογικής προόδου, καθώς και στην παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη
εταιρικών συμπράξεων και συνεργασιών και τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων
(clusters) επί τη βάσει της από κοινού εκμετάλλευσης της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η
προτεινόμενη διάταξη κρίνεται, επίσης, αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η
συμμόρφωση των συμφωνιών για τη σύσταση και λειτουργία των κοινοπραξιών αυτών με
το δίκαιο ανταγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 αντιμετωπίζονται κατάλληλα οι
ανάγκες που έχουν προκύψει από την ανάπτυξη των επιχειρηματικών πάρκων και
επιλύονται ιδίως ζητήματα καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και διαπίστωσης της
ολοκλήρωσης των έργων υποδομής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 11 αντιμετωπίζει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο το
μείζονος εθνικής σημασίας ζήτημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης του Ασωπού ποταμού
και της οικονομικής υποβάθμισης της περιοχής με την ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου
εξυγίανσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 12-18 αντιμετωπίζονται κατάλληλα
δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει στην αγορά εργασίας και ειδικότερα στον τομέα των
τεχνικών επαγγελμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Με το άρθρο 19 αντιμετωπίζεται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο το ζήτημα μη καταβολής
επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από σεισμό.
Με τα άρθρα 20 και 21 ρυθμίζονται κατάλληλα τα ζητήματα που αφορούν στον
εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των ελέγχων στη διακίνηση και
αγορά των προϊόντων.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Οι ανωτέρω ανάγκες αντιμετωπίζονται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο με τις σχετικές
νομοθετικές διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Η΄ και Θ΄
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Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι άμεσης εφαρμογής και δεν απαιτείται η έκδοση
δευτερογενούς δικαίου, με την εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 34 και 36 για τις
οποίες απαιτείται έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο το ζήτημα
των εξωχώριων εταιρειών, καθώς και τα ζητήματα των εμπορικών μισθώσεων του
Δημοσίου, της χορήγησης άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς πολίτες που πραγματοποιούν
επενδύσεις στην Ελλάδα, των διαφημίσεων του Δημοσίου και του υπαίθριου εμπορίου.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

3. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Η εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ αναμένεται να έχει τις
κάτωθι συνέπειες:
Την αποτελεσματική προστασία των επιχειρήσεων από την παράνομη απόκτηση, χρήση και
αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων.
Την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς έρευνας και καινοτομίας.
Τη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας ενιαίας εθνικής πολιτικής για τη διανοητική ιδιοκτησία
στην Ελλάδα.
Την κατά τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίηση των εφευρέσεων, που προστατεύονται με
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προς όφελος της ερευνητικής και παραγωγικής κοινότητας και
του κοινωνικού συνόλου εν γένει.
Την προαγωγή και τόνωση της τεχνολογικής καινοτομίας προς όφελος τόσο εκείνων που
παράγουν, όσο και εκείνων που χρησιμοποιούν τεχνολογικές γνώσεις, διασφαλίζοντας
ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Τη διαμόρφωση ενός σαφούς και αξιόπιστου πλαισίου αναφοράς ανταποκρινόμενου στις
σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες και ικανού να προσελκύσει επενδύσεις στον
κλάδο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας.
Τη συμβολή στην επίλυση προβλημάτων δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζουν οι λιγότερο
ανεπτυγμένες και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στη βελτίωση της πρόσβασης σε
ασφαλή, αποτελεσματικά και προσιτά από οικονομική άποψη φάρμακα.
Τη δημιουργία συνθηκών διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού.
Την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας μέσω της μείωσης του κόστους
συναλλαγών και της διευκόλυνσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης.
Την προώθηση της ανοικτής καινοτομίας.
Την ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Τη συμβολή στην εφαρμογή προτύπων (standards) που ευνοούν τον ανταγωνισμό.
Την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη εταιρικών συμπράξεων και συνεργασιών και τη
δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters) επί τη βάσει της από κοινού εκμετάλλευσης
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Την επιτάχυνση της πρόσβασης στην τεχνολογία και τη διευκόλυνση της έρευνας &
ανάπτυξης.
Την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας και διαμοιρασμού ιδεών μεταξύ των
επιχειρήσεων, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την προαγωγή της έρευνας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
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Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ΄ αναμένεται να επιδράσουν θετικά στην
κοινωνία και τους πολίτες καθόσον διευκολύνουν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών
πάρκων και την ανάπτυξη της οικονομίας.
Η περιβαλλοντική και λειτουργική εξυγίανση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στην
περιοχή των Οινοφύτων και πέριξ του Ασωπού ποταμού αναμένεται να επιδράσουν θετικά
στην κοινωνία και τους πολίτες λόγω της αναβάθμισης της περιοχής, της προστασίας της
δημόσιας υγείας και της αναβάθμισης της ζωής των πολιτών (Κεφάλαιο Δ΄).
Οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ε’ έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την ομαλή μετάβαση από το
παλαιό στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των τεχνικών επαγγελματικών
δραστηριοτήτων και τη δημιουργία νομικού πλαισίου που ικανοποιεί τις αρχές της ίσης
μεταχείρισης και αποκαθιστά την πληρότητα της διοικητικής ροής των αδειοδοτικών
διαδικασιών.
Με το άρθρο 19 συμπεριλαμβάνονται στις θεομηνίες και οι σεισμοί, που είχαν εξαιρεθεί
από τις διατάξεις του νόμου αυτού και προβλέπεται συνεπώς η δυνατότητα επιχορήγησης,
που συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από σεισμό με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν
λόγω διάταξης.
Με το άρθρο 21 εξασφαλίζεται έτι περισσότερο η προστασία του καταναλωτή και η
ορθότητα των συναλλαγών στην αγορά καυσίμου με πρόβλεψη διενέργειας ελέγχου των
πρατηρίων υγρών καυσίμων με ειδικά μετασκευασμένο αυτοκινούμενο όχημα. Επιπλέον,
διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων και ο προσδιορισμός της ταυτότητας του
ελεγχόμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού
θέσης (GPS), δεν αμφισβητούνται για οποιονδήποτε λόγο και προσβάλλονται μόνο για
λόγους πλαστότητας.
Η επιτάχυνση της εκτέλεσης των δημοσίων έργων και ο εξορθολογισμός των προβλέψεων
περί ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ζ΄
επιδρά θετικά στην κοινωνία και στους πολίτες τόσο δια της χρήσης / λειτουργίας των
έργων αυτών καθ’ αυτών, όσο και δια της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνικού δημοσίου.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Η΄:
α) ευθυγραμμίζεται το εθνικό δίκαιο με το δίκαιο της ΕΕ και, πιο συγκεκριμένα, με τον
τροποποιημένο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Γ.Α.Κ.), ώστε να μην υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα παράτυπης κρατικής ενίσχυσης και
ενδεχόμενης επιστροφής της από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων.
β) διευκολύνονται οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων στην υλοποίηση και ολοκλήρωσή
τους, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα μεταγραφής και ιδιωτικού μισθωτηρίου εγγράφου,
κατ’ επιτρεπτή εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 618 ΑΚ.
γ) αποσαφηνίζονται τα ανώτατα ύψη παρεχόμενων ενισχύσεων σε συνδεδεμένες
επιχειρήσεις, καθώς και ο χρόνος της ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος παράτασης της
προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου καθώς και του αντίστοιχου για την
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ασφάλεια
δικαίου των φορέων των επενδύσεων και διασφαλίζεται παράλληλα το δημόσιο συμφέρον.
δ) επιταχύνεται η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, καθώς
δεν απαιτείται η δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων συγκρότησης των οργάνων στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, παράλληλα όμως διασφαλίζεται η πρόσβαση στην
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πληροφορία και η διαφάνεια της διοικητικής δράσης, καθώς οι αποφάσεις αυτές
αναρτώνται διαδικτυακά στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
ε) επέρχονται ευνοϊκές συνέπειες για τις επενδυτικές προτάσεις που κατατίθενται στο
πλαίσιο των επενδύσεων μείζονος μεγέθους, καθώς αυξάνονται τα ποσοστά ενίσχυσης
μέχρι τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ενώ παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια
δικαίου, καθώς εναρμονίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις παροχής του κινήτρου
της φορολογικής απαλλαγής με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις καταβολής του κινήτρου της
φορολογικής απαλλαγής.
στ) βελτιώνεται το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσω της ταχύτερης διεκπεραίωσης
εκκρεμοτήτων που απασχολούν τους επενδυτές και τη Διοίκηση από προηγούμενους
αναπτυξιακούς νόμους.
ζ) διασαφηνίζονται οι τρόποι με τους οποίους θα διαπιστώνεται η υλοποίηση του 50% του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η διαδικασία πιστοποίησης των δηλωθεισών, με την
υπεύθυνη δήλωση, δαπανών και το αυτοδίκαιο της παράτασης ολοκλήρωσης, ώστε να
είναι δυνατή η χορήγηση της δυνατότητας ολοκλήρωσης της επένδυσης μέχρι 30 Ιουνίου
2019 για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν. 3299/2004. Επίσης, δίδεται η
δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 για τα επενδυτικά
σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν. 3908/2011. Επιτυγχάνεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η
ολοκλήρωση εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ενώ διασφαλίζεται ταυτόχρονα και το
δημόσιο συμφέρον.
η) επέρχονται ευνοϊκές συνέπειες για τους φορείς επενδυτικών σχεδίων προηγούμενων
αναπτυξιακών νόμων, καθώς παρέχεται η δυνατότητα καταβολής απευθείας του 50% της
προβλεπόμενης επιχορήγησης με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του
επενδυτικού κόστους, ενώ παράλληλα επεκτείνεται και ευθυγραμμίζεται η εισαγόμενη με
το παρόν νομοσχέδιο ευνοϊκή ρύθμιση για την καταβολή της φορολογικής απαλλαγής και
στα υπαγόμενα στον ν.3908/2011 επενδυτικά σχέδια, καθιστώντας την υλοποίηση των
σχεδίων αυτών ευχερέστερη.
θ) δημιουργούν ευνοϊκά αποτελέσματα για τους υποκείμενους στην υποχρέωση τήρησης
των μακροχρόνιων υποχρεώσεων επενδυτές, ενώ παράλληλα ενισχύει τη σαφήνεια του
νομοθετικού πλαισίου, καθώς εναρμονίζει το υφιστάμενο πλαίσιο όσον αφορά στον έλεγχο
τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων των επενδυτών µε το χρόνο υλοποίησης των
απαιτούµενων προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων.
ι) εμπεδώνεται το αίσθημα λογοδοσίας των φορέων των επενδυτικών σχεδίων, καθώς
παρατείνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης δειγματοληπτικών ελέγχων σε επενδυτικά
σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως 150 kW, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 41766/26.9.2013 υπουργική απόφαση.
ια) διευκολύνεται η καταβολή των αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες
αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών
νόμων, αφ’ ετέρου δε, επιδιώκεται η ταχύτερη διενέργεια των διαδικασιών ελέγχου και
αξιολόγησης, καθώς οι συμμετέχοντες σε αυτές θα αμείβονται εντός ευλόγου χρόνου.
ιβ) ενισχύεται η νομική ασφάλεια και η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με την
ευχερέστερη ολοκλήρωση σχεδίων ως συνέπεια του καθορισμού της διαδικασίας, των
όρων και των προϋποθέσεων εξέτασης αιτημάτων τροποποίησης που κατατίθενται μετά
την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των
επενδυτικών σχεδίων.

235

ιγ) διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, καθώς ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία
ενισχυόμενο ή ενισχυθέν ποσό για έργα Σύνδεσης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας επικαλύπτεται από τη συμμετοχή έτερου παραγωγού ηλεκτρικής
ενέργειας στο κόστος κοινών έργων Σύνδεσης, προκειμένου να αποφευχθεί η ενίσχυση
ποσών στο μέτρο που δεν τα επωμίζεται αποκλειστικά ο Φορέας του υπαχθέντος
επενδυτικού σχεδίου.
ιδ) βελτιώνεται το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσω της ταχύτερης διεκπεραίωσης
εκκρεμοτήτων που απασχολούν τους επενδυτές και τη Διοίκηση από αρκετά παλαιούς
αναπτυξιακούς νόμους.
ιε) επέρχονται ευνοϊκά αποτελέσματα για τους υποκείμενους σε επιστροφή καταβληθέντων
σε αυτούς ποσών, καθώς . Παράλληλα δε, καθιερώνουν ρητά τη διαδικασία επιστροφής
τυχόν καταβληθέντος υπερβάλλοντος ποσού με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του
π.δ. 33/2011 και στον ν. 3299/2004.
ιστ) τονώνεται η εθνική οικονομία μέσω της δυνατότητας ίδρυσης ενδιάμεσων
χρηματοπιστωτικών οργανισμών επιχειρηματικού κινδύνου «Ταμείων Συμμετοχών» (Fund
of Funds), που θα χρηματοδοτήσουν δευτερογενώς τους κλάδους της οικονομίας που
αποτελούν τη στόχευση και του ν. 4399/2016.
Οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Θ΄ επιφέρουν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού
λόγω των χορηγούμενων ενισχύσεων, η οποία ωστόσο αναμένεται να υπερκαλυφθεί από
τα φορολογικά έσοδα που θα προκύψουν άμεσα και έμμεσα. Επίσης, με την προσέλκυση
νέων επιχειρήσεων για εγκατάσταση στην Ελλάδα Κέντρων Παροχής Κοινών Υπηρεσιών
αναμένεται να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός θέσεων απασχόλησης και ειδικότερα
νέων θέσεων απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης με κοινωνικό αντίκτυπο στο θέμα της
ενεργείας, να προκύψουν φορολογικά έσοδα, μόχλευση της οικονομίας και λοιπά
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εθνική οικονομία και ανάπτυξη.
Με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ι΄:
α) αυξάνεται η διαφάνεια στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για τους φορείς του
δημόσιου τομέα.
β) Η θεσμοθέτηση των νέων ρυθμίσεων θα αποδώσει άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα
οφέλη, δεδομένου ότι στοχεύει στην αύξηση της εισροής ξένων κεφαλαίων στη χώρα, τα
οποία θα επενδύονται σε τομείς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, τόνωση και μόχλευση
μέσω σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων της εθνικής οικονομίας.
Εξάλλου, από τις εν λόγω διατάξεις δεν θα υπάρξει επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού. Αντιθέτως, δεδομένου ότι για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών
διαμονής πενταετούς διάρκειας είναι υποχρεωτική η καταβολή βάσει του νόμου
παραβόλου, δημιουργούνται πρόσθετα έσοδα των οποίων το ύψος εξαρτάται από την
αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των αιτήσεων που θα υποβληθούν λόγω των
θεσμοθετούμενων νέων ρυθμίσεων.
4. Συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον
Οι ρυθμίσεις των Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ για τα επιχειρηματικά πάρκα και την οριοθέτηση της
άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης των Οινοφύτων έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στο
περιβάλλον. Ειδικά η ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης στην ευρύτερη
περιοχή του Ασωπού ποταμού αναμένεται να επιλύσει χρόνια προβλήματα ρύπανσης και
υποβάθμισης της περιοχής και προσβολής της δημόσιας υγείας.
5. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και στην απονομή Δικαιοσύνης
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Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου, βελτιώνεται η νομοτεχνική
διατύπωση και διασαφηνίζονται κρίσιμες έννοιες σε μια σειρά από διατάξεις της
βιομηχανικής νομοθεσίας, των αναπτυξιακών νόμων, ενώ παράλληλα βελτιώνονται και
επιταχύνονται διοικητικές διαδικασίες. Ο εξορθολογισμός του κανονιστικού πλαισίου για
την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αναμένεται ότι θα συμβάλει θετικά στη
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και στην απονομή Δικαιοσύνης, απαλλάσσοντας
αμφότερες από περιττό φόρτο εργασίας οφειλόμενο σε διχογνωμίες και αμφισβητήσεις
διοικητικών πράξεων. Θετικές συνέπειες για τη Δημόσια Διοίκηση αναμένονται και από τη
θεσμοθέτηση απλών και σαφών διαδικασιών τόσο για την ενίσχυση των οικονομικών
υπηρεσιών όσο και για την απόσπαση εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού της ΜΟΔ
ΑΕ σε τρίτους φορείς. Επιπλέον, η υποχρεωτική τήρηση και χρήση πληροφοριακού
συστήματος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας διευκολύνει την Δημόσια
Διοίκηση για τον έλεγχο των σχετικών ορίων. Τέλος, διευκρινίζονται θέματα άσκησης
ενδικοφανών προσφυγών κατά διοικητικών πράξεων επιβολής κυρώσεων από το θεσμικό
πλαίσιο των κανόνων διακίνησης και αγοράς προϊόντων.
6. Αρμοδιότητα
Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
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.
Προηγούμενες Ρυθμίσεις
ν. 1733/1987 (Α΄171), ν. 3982/2011 (Α΄ 143), ν. 2459/1997 (Α΄ 17), ν. 4177/2013 (Α΄ 173), ν.
4302/2014 (Α΄ 225), ν. 3614/2007, ν. 4314/2014, ν. 999/1979 (Α΄293), α.ν. 351/1968 (Α΄75),
ν. 4399/2016 (Α΄117), α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), ν. 3310/2005 (Α΄ 30), ν. 4013/2011 (Α΄204), ν.
4242/2014 (Α΄ 50), ν. 4251/2014 (Α΄ 80), ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ν. 4497/2017 (Α΄ 171), ν.
3325/2005 (Α΄ 68), ν. 4442/2016 (Α΄ 230), ν. 4512/2018 (Α΄ 5), π.δ. 147/2017 (Α΄ 192), π.δ.
112, 113, 114/2012 (Α΄ 197, 198, 199, 200), π.δ. 1/2013 (Α΄ 3), π.δ. 108/2013 (Α΄ 141).
8. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Έλαβαν χώρα συνεργασίες με τα Υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υποδομών και Μεταφορών, Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης, ΜΟΔ ΑΕ. Έλαβε χώρα συνεργασία των
αρμοδίων υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης. Ειδικότερα η διάταξη για τη σώρευση κρατικών ενισχύσεων συντάχθηκε σε
συνεργασία με την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών
και οι διατάξεις περί ανακτήσεων με συντάχθηκαν σε συνεργασία με την Επιτροπή
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του Υπουργείου Οικονομικών. Η διάταξη για τη
μετατόπιση των δικτύων συντάχθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και
Δικτύων.
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
I. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3310/2005
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Με το άρθρο 40 αντιμετωπίζεται το ζήτημα ότι δεν υφίσταται πλέον σε κοινοτικό αλλά και
εθνικό επίπεδο η έννοια της εξωχώριας εταιρείας αλλά αυτή των εταιρειών από μη
συνεργάσιμα κράτη και εταιρείες από κράτη με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι να παρέχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων σε εταιρείες που δεν προέρχονται από μη συνεργάσιμά
κράτη αλλά με κράτη με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
II. Δυνατότητα παράτασης εμπορικών μισθώσεων σε ακίνητα του Δημοσίου.
1. Γενική Αξιολόγηση
1.1. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη»
Με τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) ρυθμίστηκε
το ζήτημα της παράτασης συμβάσεων εμπορικής μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του
Δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στα οποία στεγάζονται τουριστικές
επιχειρήσεις. Με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89), η δυνατότητα
παράτασης των εμπορικών αυτών μισθώσεων περιορίστηκε μόνο σε παραμεθόριους
νησιωτικούς τόπους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως τουριστικοί τόποι. Η συρρίκνωση του
πεδίου εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και η συνακόλουθη εξάλειψη της δυνατότητας
παράτασης μισθώσεων που αφορούν ακίνητα που δεν βρίσκονται σε παραμεθόριες
περιοχές, έχει οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα, όπως η αδυναμία ένταξης στον
αναπτυξιακό νόμο, η συρρίκνωση του ενδιαφέροντος επένδυσης σε έργα ανακαίνισης και
εν γένει αναβάθμισης των κτιρίων και των υποδομών τους, ακόμη δε και σε διακοπή της
λειτουργιάς ορισμένων επιχειρήσεων, με την συνακόλουθη απώλεια θέσεων εργασίας και
εσόδων για το Δημόσιο.
1.2. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά ίδιας λόγους για ίδιας οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι προσήκουσα και αναγκαία, καθώς επαναφέρει τη
δυνατότητα παράτασης των μισθώσεων, δίχως γεωγραφικό περιορισμό, διευρύνει το πεδίο
εφαρμογής στο σύνολο των εμπορικών μισθώσεων που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 (Α΄ 30),
ενώ συγχρόνως διασφαλίζει κατ’ απόλυτο τρόπο τα συμφέροντα του Δημοσίου ως
ιδιοκτήτη - εκμισθωτή. Επίσης με την προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζεται η εφαρμογή των
ανωτέρω και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι άλλωστε εντάσσονται στον
δημόσιο τομέα.
1.3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά ίδιας αναμενόμενες συνέπειες κάθε ίδιας «ίδιας
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και
ίδιας πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για
μακροπρόθεσμη εμπορική αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου με ουσιαστική αναβάθμισή
τους, επιφέροντας θετικά αποτελέσματα για την οικονομία και την αγορά εργασίας.
1.4. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
«άλλης διάταξης»
Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκάστου εκμισθωτή - φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

III. Τροποποίηση του ν. 4251/2014
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Το καθεστώς χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που πραγματοποιούν
επενδύσεις (golden visa) εφαρμόζεται από πολλά κράτη και αποτελεί εξελισσόμενο
εργαλείο πολιτικής για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Δεδομένου ότι το ισχύον σήμερα
σχετικό καθεστώς στην Ελλάδα έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τη διεθνή
πρακτική, απαιτείται συμπλήρωση αυτού ώστε η χώρα μας να είναι ανταγωνιστική. Με
ρύθμιση του άρθρου 43 διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου καθεστώτος με
προσθήκη και άυλων επενδύσεων στις επενδυτικές δραστηριότητες για τις οποίες δύναται
να χορηγείται άδεια εισόδου και διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη
τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, το εμφανιζόμενο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και
τη σχετική πρακτική άλλων κρατών και αίρονται περιορισμοί ως προς τον αριθμό των
επενδυτών και τη νομική μορφή αυτών που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση της
επένδυσης. Προκειμένου να διαμορφωθεί για την χώρα μας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
με στόχο την αύξηση της εισροής ξένων κεφαλαίων που επενδύονται στην εθνική
οικονομία.
IV. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016
1. Αναγκαιότητα και Συνέπειες στην Οικονομία
Οι διατάξεις κρίνονται αναγκαίες δεδομένου ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες ανάθεσης,
προβλέπεται πιο ελαφρύ καθεστώς για κάποιες διαδικασίες και ενοποιείται το
δικαιοδοτικό πλαίσιο για όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
2. Καταλληλότητα
Η ανωτέρω ανάγκη αντιμετωπίζεται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο με τις εν λόγω
νομοθετικές διατάξεις.
3. Συνέπειες στην κοινωνία και τους πολίτες
Οι προαναφερθείσες διαταξεις αναμένεται να έχουν θετική συνέπεια στην οικονομία στην
κοινωνία και στις επιχειρήσεις.
4. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση + απονομή δικαιοσύνης
Ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και αποφεύγεται η δημιουργία προβλημάτων ως προς την
ερμηνεία και εφαρμογή των τροποποιούμενων διατάξεων.
5. Συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον
Δεν προκύπτει ξεχωριστής σημασίας επίδραση στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
6. Αρμοδιότητα
Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
7. Τήρηση κανόνων ΚΕΝΕ
Κατά τη σύνταξη της παρούσας τροπολογίας τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και οι κανόνες καλής νομοθετικής
πρακτικής.
8. Προηγούμενες ρυθμίσεις
ν. 4412/2016
9. Διαφάνεια – κοινωνική συμμετοχή
Έγιναν επαφές μεταξύ των συναρμοδίων υπηρεσιών καθώς και με φορείς
V. Τροποποίηση ν. 4109/2013
Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος που
διέπει τη Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε. όσον αφορά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 και, γενικότερα
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την εφαρμογή των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και
προμηθειών, από τις οποίες και η ως άνω εταιρία εξαιρείται, δεδομένου ότι δεν εμπίπτει
στην έννοια της «αναθέτουσας αρχής», όπως αυτή ορίζεται από τον Ν.4412/2016. Η εν
λόγω νομοθετική αποσαφήνιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μπορεί η Δ.Ε.Θ.HELEXPO Α.Ε. να λειτουργήσει κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και να επιβιώσει
στην ανταγωνιστική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται.
VI. Τροποποίηση ν. 4497/2017
1. Αναγκαιότητα και Συνέπειες στην Οικονομία
Η διάταξη κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις για την
ενιαία εφαρμογή του ν.4497/17.
2. Καταλληλότητα
Η ανωτέρω ανάγκη αντιμετωπίζεται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο με την εν λόγω
νομοθετική διάταξη.
3. Συνέπειες στην κοινωνία και τους πολίτες
Η προαναφερθείσα αναμενόμενη θετική συνέπεια στην οικονομία έχει άμεσο θετικό
αντίκτυπο στην κοινωνία και στους πολίτες.
4. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση + απονομή δικαιοσύνης
Η προαναφερθείσα αναμενόμενη θετική συνέπεια στην οικονομία έχει άμεσο θετικό
αντίκτυπο στην κοινωνία και στους πολίτες. Ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και
αποφεύγεται η δημιουργία προβλημάτων ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των
τροποποιούμενων διατάξεων.
5. Συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον
Δεν προκύπτει ξεχωριστής σημασίας επίδραση στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
6. Αρμοδιότητα
Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
7. Τήρηση κανόνων ΚΕΝΕ
Κατά τη σύνταξη της παρούσας τροπολογίας τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και οι κανόνες καλής νομοθετικής
πρακτικής.
8. Προηγούμενες ρυθμίσεις
ν. 4497/17
9. Διαφάνεια – κοινωνική συμμετοχή
Έγιναν επαφές μεταξύ των συναρμοδίων υπηρεσιών καθώς και με φορείς
VII. Θέματα Οργανισμού Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Με το άρθρο 47 ρυθμίζονται θέματα του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης (ΠΔ 147/2017, Α΄192) ως προς τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας.
VIII. Τροποποίηση ν. 4302/2014
Με το άρθρο 48 διευκρινίζονται θέματα της σύνθεσης του Συμβουλίου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής αναφορικά με τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
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IX. Διατάξεις ν. 3325/2005
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διευκρινίζεται ρητά ότι μονάδες που προκύπτουν από τον
διαχωρισμό ενιαίας επιχείρησης δεν θεωρούνται «νέες» κατά την έννοια του άρθρου 17 Ν.
3325/2005 και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις που αυτό καθιερώνει για
την εκεί ορισμένη εδαφική περιφέρεια, υπό την επιφύλαξη της διατήρησης ίδιου βαθμού
όχλησης.
Περαιτέρω, με ισχύ για όλη την επικράτεια, ρυθμίζονται ζητήματα αδειοδότησης των
προκυπτουσών από τον διαχωρισμό μονάδων, και συγκεκριμένα ορίζεται ότι: α) η
εγκατάσταση της διαχωριζόμενης επιχείρησης καλύπτει τις προκύπτουσες μονάδες σε
επίπεδο χωροθέτησης, β) η αδειοδότηση της λειτουργίας τους διενεργείται κατά
τροποποίηση της διοικητικής πράξης που αφορούσε στη λειτουργία της διαχωριζόμενης
μονάδας, σύμφωνα με τον οικείο αδειοδοτικό τύπο, γ) οι περιβαλλοντικοί όροι της ενιαίας
διαχωριζόμενης μονάδας διατηρούνται σε δεσμευτική ισχύ και για τις επιμέρους, με
υποχρέωση αυτών να λάβουν νέες σχετικές εγκρίσεις μετά την ημερολογιακή λήξη των
όρων αυτών, δ) ανάλογη κάλυψη προβλέπεται και για λοιπά πιστοποιητικά και εγκρίσεις
που αφορούν στη διαχωριζόμενη μονάδα.
Ως γενική αποτίμηση, θα μπορούσε να λεχθεί ότι, κατ’ αναλογία προς τη μεταβολή φορέα,
εισάγεται εν τοις πράγμασι (και όχι ονομαστικά) μία αυτοτελής κατηγορία τροποποίησης
αδειών, αυτή λόγω «διαχωρισμού επιχείρησης», με υποχρέωση των προκυπτουσών
μονάδων να συμμορφώνονται με το πλαίσιο που διείπε τη διαχωριζόμενη μονάδα.
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Στο ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο προέβλεπε μεν τον διαχωρισμό μονάδων, πλην όμως
απλώς παρέπεμπε στις γενικές διατάξεις, είχε εμφιλοχωρήσει ερμηνευτική αμφιβολία για
το κατά πόσον οι προκύπτουσες μονάδες συνεπεία τέτοιου διαχωρισμού ενέπιπταν στις
απαγορεύσεις του άρθρου 17 Ν. 3325/2005. Με την προωθούμενη ρύθμιση, η αμφιβολία
αυτή αίρεται υπέρ της μη υπαγωγής στην απαγόρευση, όπως επιβάλλει η ασφάλεια των
συναλλαγών, αλλά και ο σεβασμός του σκοπού της απαγόρευσης, δεδομένου ότι δεν
επέρχεται περιβαλλοντική ή άλλη επιβάρυνση. Κατά το μέτρο αυτό, το περιεχόμενο της
διάταξης αποτυπώνει και την κρατούσα ερμηνευτική πρακτική της Διοίκησης.
Περαιτέρω, με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται να απλοποιηθεί η τελείωση της
αδειοδοτικής διαδικασίας των προκυπτουσών μετά από διαχωρισμό μονάδων, η οποία
συχνότατα προσέκρουε στη δικαιολογημένη - ελλείψει ρητού νο μικού θεμελίου διστακτικότητα της Διοίκησης να κατοχυρώσει αδειοδοτικά την ήδη αδειοδοτημένη
πραγματική κατάσταση της διαχωριζόμενης μονάδας (χωροθέτηση, υποδομές,
εγκαταστάσεις, κτηριολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, βαθμός όχλησης) στις
προκύπτουσες μετά τον διαχωρισμό μονάδες. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα συνήθεις
εταιρικοί μετασχηματισμοί που οδηγούσαν στη δημιουργία χωριστών εκμεταλλεύσεων από
αρχική ενιαία μονάδα να παραμένουν εκτεθειμένοι σε σοβαρά αδειοδοτικά προβλήματα,
μολονότι το συναλλακτικό αποτέλεσμα ήταν κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά
ισοδύναμο προς το ήδη αδειοδοτημένο.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
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επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων.
Με την προωθούμενη ρύθμιση θεραπεύεται το πρόβλημα αυτό, δεδομένου ότι η Διοίκηση
έχει πλέον ρητή νομική βάση να προβεί σε αδειοδοτικές ενέργειες, που ήδη
υπαγορεύονταν από τη γενική αρχή της νομιμότητας και γίνονταν ερμηνευτικά δεκτές στην
κρατούσα διοικητική πρακτική. Κατά τον τρόπο αυτό, εμπεδώνεται η ασφάλεια τόσο της
διοικητικής όσο και της συναλλακτικής πράξης και διευκολύνεται ο επενδυτικός
σχεδιασμός του σκοπούμενου διαχωρισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, η σκοπούμενη βελτίωση δεν είναι δεκτική εξειδικευμένης
ποσοτικοποίησης, παρόλο που είναι αναμφίβολο ότι θα συντμηθούν χρόνοι αναμονής και
θα μειωθεί το γραφειοκρατικό βάρος. Συνιστά, ωστόσο, μια ποιοτική βελτίωση για όλους
τους εμπλεκόμενους, δηλαδή την αδειοδοτούσα Διοίκηση και τους αδειοδοτούμενους
φορείς.
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.
Αναφέρθηκε ότι η ρύθμιση αποκαθιστά πρωτίστως την ασφάλεια της ίδιας της διοικητικής
πρακτικής. Ταυτόχρονα, διευκολύνει το σύνολο των υποκειμένων της μεταποιητικής
δραστηριότητας, όπως αυτά ήδη προσδιορίζονται στη νομοθετημένη (και τροποποιούμενη)
διάταξη της παρ.7 του Ν. 3325/2005 (βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες, επαγγελματικά
εργαστήρια, μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών και αποθήκες) και το
σύνολο των επαγγελματιών-συμβούλων τους (δικηγόροι, μηχανικοί κλπ).
2. Καταλληλότητα
2.1.
Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου
ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικό σημεία των προσπαθειών αυτών.
Η ίδια η τροποποιούμενη διάταξη (παρ. 7 του Ν. 3325/2005, όπως αυτή εισήχθη) είχε
εντοπίσει το ζήτημα του διαχωρισμού, πλην όμως-όπως ήδη προαναφέρθηκε-δεν εισήγαγε
καθεστώς με ερμηνευτική ασφάλεια. Η σκοπούμενη ρύθμιση διευκρινίζει τις ερμηνευτικές
αμφιβολίες και εξειδικεύει τις πρακτικές συνέπειες. Σημειωτέον ότι η λογική της συνέχισης
της κάλυψης των επιμέρους μονάδων από προϋπάρχουσες εγκρίσεις της διαχωριζόμενης
(π.χ. για τους περιβαλλοντικούς όρους) περιεχόταν και σε Εγκυκλίους της Διοίκησης
(10071/455/17.5.2006) υπό προηγούμενα νομοθετικά καθεστώτα.
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
Δεν έχει εξεταστεί η διεθνής νομοθετική ή διοικητική πρακτική. Το ζήτημα δεν θεωρείται
πρόσφορο αντικείμενο συγκριτικής επισκόπησης, διότι είναι εξαιρετικά εντοπισμένο και
πρέπει να εναρμονίζεται με το λοιπό νομοθετικό πλαίσιο ή να συναρτάται με τη διοικητική
πρακτική του νομοθετούντος Κράτους.
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.
Δεν έχει προβλεφθεί νομοθετική εξουσιοδότηση προς τη Διοίκηση. Αν παρολ’ αυτά κριθεί
σκόπιμο, η Διοίκηση μπορεί να αξιοποιήσει βάσεις νομοθετικής εξουσιοδότησης για τον
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προσδιορισμό των δικαιολογητικών και άλλων διαδικασιών για την αρχική αδειοδότηση
των επιχειρήσεων (βλ. σχετικά άρθρο 19 παρ. 8 ν. 3982/2011). Ενδέχεται, επίσης, να
καταστεί αναγκαία η έκδοση εσωτερικής Εγκυκλίου για την εφαρμογή της διάταξης.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Περιγράφηκαν παραπάνω οι θετικές συνέπειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων που
προκύπτουν από τον διαχωρισμό, και ιδιαίτερα η διευκόλυνση του σχεδιασμού του
διαχωρισμού και η επενδυτική ασφάλεια ως προς τους χρόνους και το καθεστώς
λειτουργίας των επιμέρους μονάδων.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Οι συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο ταυτίζονται με αυτές που αφορούν στις εμπλεκόμενες
κατηγορίες επιχειρήσεων και στις επαγγελματικές ομάδες που τις υποστηρίζουν
συμβουλευτικά.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η προωθούμενη ρύθμιση κινείται εντός των ορίων του «περιβαλλοντικού ισοδύναμου» του
διαχωρισμού, δηλαδή βαθμού όχλησης όχι υψηλότερου αθροιστικά από αυτόν που
προέκυπτε από τη λειτουργία της ενιαίας διαχωριζόμενης μονάδας. Το ισοδύναμο αυτό
τίθεται ως όρος, για να μην ισχύσει η απαγόρευση του άρθρου 17 Ν. 3325/2005, και
διασφαλίζεται από την αναγραφή στις τροποποιημένες άδειες λειτουργίας των επιμέρους
μονάδων της υποχρέωσης να συμμορφώνονται αυτές με την ΑΕΠΟ της διαχωριζόμενης
μονάδας, χωρίς να εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 περί
τροποποίησης της ΑΕΠΟ.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Όπως περιγράφηκε, η ρύθμιση παρέχει στη Διοίκηση ρητό νομικό θεμέλιο να προβεί σε
αδειοδότηση με βάση διαμορφωμένη (και ήδη αδειοδοτημένη) πραγματική κατάσταση,
κατ’ αναλογία προς τη μεταβολή φορέα.
7. Νομιμότητα
Η ρύθμιση κινείται εντός των ορίων της γενικής αρμοδιότητας και δεν εγείρει ζητήματα
συμβατότητας με διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος.
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας.
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης.
Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου/ Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση.
Αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες που ορίζονται από τις ήδη κείμενες γενικές διατάξεις.
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Έχουν τηρηθεί, οι αρχές της καλής νομοθέτησης όπως καθορίζονται στο ν. 4048/2012 και οι
βασικοί νομοτεχνικοί κανόνες κατά τη διαμόρφωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων που
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περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών ενσωμάτωσης της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των αρχών της καλής νομοθέτησης και στο συγκεκριμένο
σχέδιο νόμου έγινε χρήση των μέσων αυτής, όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 5 Ν.4048/2012
(Α’ 34).
X. Ρυθμίσεις νομικών προσώπων δημόσιου τομέα
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία
την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το πρόβλημα είναι ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα έχουν πολλές και διαφορετικές
διατάξεις για την εποπτεία, την εσωτερική οργάνωσή τους και τη λογοδοσία τους.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι να διευκολυνθεί η διαφάνεια μέσω της
εναρμόνισης της εποπτεία, την εσωτερική οργάνωσή τους και τη λογοδοσία τους.
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.
Τους φορείς του δημόσιου τομέα.
2. Καταλληλόλητα
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
Υπήρχε ο 3429/2005 για τις ΔΕΚΟ
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιές κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση.
Τις επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα
3.2. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση.
Δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία
γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά.
Θα αυξηθεί η διαφάνεια, η εσωτερική οργάνωση και η λογοδοσία των φορέων του
δημόσιου τομέα.
5. Αρμοδιότητα
5.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση
της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας.
Υπεύθυνος φορέας είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομικών
και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
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5.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του επισπεύδοντος
υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης.
Με το Υπουργείο Οικονομικών
5.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση.
Διεύθυνση Αγοράς στη ΓΓΕκΠΚ
6. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
6.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη της
προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.).
Τηρήθηκαν οι νομοτεχνικοί κανόνες.
6.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη
ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την
προτεινόμενη.
Τροποποιεί διατάξεις του 3429/2005.



XI. Διάταξη για πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης
1. Αναγκαιότητα
Οι εταιρίες αυτές, στις οποίες ανατίθεται ο τιμητικός θεσμός της εκπροσώπησης της χώρας
ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και η εκτέλεση του εγκεκριμένου καλλιτεχνικού
τους προγράμματος, συστήνονται εκ του νόμου, ήτοι κατά την παρ. 2 του άρθρου 107 του
ν. 3852/2010, ως δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμου και
Κοινοτήτων και υπάγονται αυτοδίκαια στο καθεστώς του ν. 4412/2016 περί δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμήθειων και υπηρεσιών και ως εκ τούτου ακολουθούν τις σχετικές
διαδικασίες για την ανάθεση των έργων.
Παρά την ύπαρξη εξαιρέσεων στην διαδικασία ανάθεσης, όταν πρόκειται για εκτέλεση
έργου καλλιτεχνικού με στοιχεία μοναδικότητας, εντούτοις η πρακτική έχει αποδείξει ότι η
πλήρωση της υποχρέωσης για την λήψη εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης είναι
ιδιαίτερα προβληματική και συχνά αδύνατη, με αποτέλεσμα την διακινδύνευση της
εκτέλεσης του καλλιτεχνικού προγράμματος, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την αρμόδια
Ευρωπαϊκή επιτροπή.
Εν προκειμένω, η πόλη της Ελευσίνας, στην οποία έχει ανατεθεί η εκπροσώπηση της χώρας
ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021, έχει ιδρύσει την εταιρεία
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας 2021 και τον διακριτικό
τίτλο ELEUSIS 2021, υπό το καθεστώς του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
και διεκπεραιώνει το σχετικό καλλιτεχνικό έργο, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στην
υποψηφιότητά της ήδη από τον Φεβρουάριο 2017, χρονικό σημείο απονομής του τίτλου.
Πάρα ταύτα, από την μέχρι σήμερα υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος της
ανωτέρω εταιρίας, έχουν παρατηρηθεί τα εξής:
ως επί το πλείστον, τα έργα καλλιτεχνικού περιεχομένου που περιλαμβάνονται στον
προγραμματισμό της εταιρείας μας παρουσιάζουν μοναδικότητα τόσο ως έργα τέχνης όσο
και ως καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν υποχρεωτική η ανάθεσή
τους σε καλλιτέχνες που πληρούν πολύ συγκεκριμένα κριτήρια,
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η μεγάλη πλειονότητα των καλλιτεχνών-δημιουργών δεν διαθέτει την οικονομική
δυνατότητα εκδόσεως εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, με αποτέλεσμα να
υφίσταται αντικειμενικό κώλυμα στην ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων,
με βάση τον φάκελο ανάθεσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, η εταιρεία μας είναι
υποχρεωμένη να υλοποιήσει αφενός μεν συγκεκριμένα έργα και δράσεις αφετέρου σε
πάρα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα,
με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται σοβαρότατα προβλήματα στην ανάθεση συμβάσεων
πέραν των 20.000€, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την εκτέλεση των έργων και εκδηλώσεων
καλλιτεχνικού περιεχομένου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, σύμφωνα με το ορισθέν
χρονοδιάγραμμα.
2. Καταλληλότητα
Δεδομένου ότι μετά την ψήφιση του ν. 4412/2016 καμία άλλη πόλη δεν έιχε αναλάβει τον
ανωτέρω θεσμό δεν έχει αντιμετωπιστεί στο παρελθόν παρόμοιο πρόβλημα.
Οι προηγούμενες πόλεις της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας διεγήγαγαν τις
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με άλλο θεσμικό καθεστώς για το οποίο δεν απαιτείτο η
κατάθεση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
Κατά την πρόσφατη αυτοψία για τον έλεγχο της πορείας των έργων από το
εξουσιοδοτημένο κλιμάκιο του Θεσμού της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας,
συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα και μας διαβεβαίωσαν ότι στις λοιπές χώρες οι οποίες
ανέλαβαν κατά τα προηγούμενα έτη τον συγκεκριμένο θεσμό, δεν υπήρχε ο εν λόγω
περιορισμός της υποχρεωτικής κατάθεσης εγγυήσεων καλής εκτέλεσης για τα έργα
καλλιτεχνικού περιεχομένου.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Η υποχρέωση λήψης εγγυήσεων συμμετοχής (σύμφωνα με την παρ. 1 εδ α΄ του άρθρου 72
του νόμου 4412/2016) και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με την παρ. 1 εδ β΄ του
άρθρου 72 του νόμου 4412/2016) θέτει σε άμεσο κίνδυνο την εκτέλεση των έργων και
εκδηλώσεων καλλιτεχνικού περιεχομένου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, σύμφωνα
με το ορισθέν χρονοδιάγραμμα, γεγονός το οποίο θα επιφέρει τεράστια οικονομική ζημία
τόσο στην εταιρεία Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας 2021
όσο και στον οικείο Δήμο Ελευσίνας και την τοπική αγορά.
Επιπλέον προκαλείται ζημία του Ελληνικού Δημοσίου από την απώλεια εσόδων φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών από τις ματαιωθείσες εκδηλώσεις.
Τέλος είναι προφανές ότι νέοι καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες, παντός είδους
αδυνατούν να συμμετέχουν και πολύ περισσότερο να αναλάβουν έργα από την άνω
εταιρία και έτσι οδηγούνται στον οικονομικό αποκλεισμό.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
η ανάδειξη πόλεων της χώρας ως Πολιτιστικές Πρωτεύουσας της Ευρώπης αποτελεί
ιδιαίτερα τιμητικό τίτλο για την χώρα.
ο σκοπός της δράσης των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης είναι και η προώθηση
της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης και η προστασία και η προαγωγή της
πολιτισμικής πολυμορφίας (απόφαση 445/2014/ΕΕ 16η Απριλίου 2014 σκέψη 3), στόχοι οι
οποίοι επιτελούνται με την επαύξηση της συμμετοχής καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο.
η πρακτική εφαρμογή έχει αποδείξει πως η εφαρμογή των όρων των διατάξεων του ν.
4412/2016 και ιδίως των όρων του άρθρου 72 περί υποχρέωσης λήψης εγγυήσεων
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συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, δημιουργεί ουσιώδη και αξεπέραστα εμπόδια στην
συμμετοχή καλλιτεχνών.
η επιτυχής ολοκλήρωση του πολιτιστικού προγράμματος είναι ιδιαίτερης σημασίας για την
προώθηση των πολιτιστικών αξιών της χώρας και την εν γένει προβολή της σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο.
η επιμονή της διοίκησης, στην περίπτωση των ΠΠΕ, στην προσκόμιση εγγυητικών
επιστολών για την ανάθεση συμβάσεων καλλιτεχνικού περιεχομένου με στοιχεία
μοναδικότητας, ήτοι την εκτέλεση του αμιγώς καλλιτεχνικού προγράμματος, οδηγεί ήδη
στην αλλοίωση του περιεχομένου του καλλιτεχνικού προγράμματος και την χειροτέρευση
της καλλιτεχνικής ποιότητας του, όπως αυτή ερμηνεύεται γνήσια από τα σχετικά
ευρωπαϊκά όργανα.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η υλοποίηση των έργων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2021 θα οδηγήσει στην
αξιοποίηση, διαμόρφωση και ανάδειξη όλων των φυσικών χώρων της πόλης της Ελευσίνας,
οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων που έχει ήδη ξεκινήσει και
υλοποιείται.
Επιπρόσθετα είναι προφανής η τεράστια αξία που θα αναδείξει στο πολιτιστικό περιβάλλον
της Ελευσίνας αλλά και της Ελλάδος γενικότερα η επιτυχής διεξαγωγή του θεσμού της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει πλείστες καλλιτεχνικές και
πολιτιστικές δράσεις και παρεμβάσεις.
Η επαπειλούμενη ματαίωση των εν λόγω καλλιτεχνικών εκδηλώσεων λόγω της
διαπιστωθείσας αδυναμίας των καλλιτεχνών να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα έχει καταστροφικές συνέπειες και το πολιστικό και
φυσικό περιβάλλον της Ελευσίνας.
6. Νομιμότητα
Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι απόλυτα σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις του
Συντάγματος.
7. Αρμοδιότητα
Συναρμόδια Υπουργεία είναι το Υπουργείο Πολιτισμού ως εποπτεύον Υπουργείο του
θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, το Υπουργείο Εσωτερικών, δεδομένου ότι η
Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνα 2021 αποτελεί δημοτική επιχείρηση του άρθρου 265
του Κ.Δ.Κ. και το Υπουργείο Οικονομικών.
8. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Έχουν τηρηθεί οι νομοτεχνικοί κανόνες σύμφωνα με το Εγχειρίδιο της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής ΚΕΝΕ.
XII. Διατάξεις σχετικές με το Συνήγορο του Καταναλωτή
1. Αναγκαιότητα - Συνέπειες στην Οικονομία
Η διάταξη κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι είναι απαραίτητη για την ανακατανομή
υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή
«Συνήγορος του Καταναλωτή», και την παράλληλη δημιουργία κενών οργανικών θέσεων
επιστημονικού προσωπικού που θα επιτρέψουν την εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου
18 του ν. 4440/2016.
2. Καταλληλότητα
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Η ανωτέρω ανάγκη αντιμετωπίζεται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο με την εν λόγω
νομοθετική διάταξη.
3. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Η προαναφερθείσα αναμενόμενη θετική συνέπεια στην οικονομία έχει άμεσο θετικό
αντίκτυπο στην κοινωνία και στους πολίτες.
4. Συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον
Δεν προκύπτει ξεχωριστής σημασίας επίδραση στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
5. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και στην απονομή Δικαιοσύνης
Δεν προκύπτει ξεχωριστής σημασίας επίδραση στη Δημόσια Διοίκηση και στην απονομή
Δικαιοσύνης.
6. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
7. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων
Κατά τη σύνταξη της παρούσας τροπολογίας τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και οι κανόνες καλής νομοθετικής πρακτικής.
XIII. Οργανισμός και Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΑΑΔΗΣΥ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Είχε παρατηρηθεί ότι η υφιστάμενη δομή της ΕΑΑΔΗΣΥ δημιουργεί ζητήματα επικαλύψεως
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και διευθύνσεων της. Επίσης η
συγκέντρωση στην ίδια Διεύθυνση των δομών ελέγχου και συντονισμού δημιουργούσε
ζητήματα αξιολογικής ουδετερότητας του ελέγχου και δεν διασφάλιζε την
αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων. Επιπλέον, στο διάστημα από την
θέσπιση των προηγουμένων κανονισμών (2012) έχει μεταβληθεί τόσο η νομοθεσία για την
στελέχωση των υπηρεσιών όσο και η γενικότερη νομοθεσία για την επιλογή προϊσταμένων
οργανικών μονάδων.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων.
Με την προωθούμενη ρύθμιση θεραπεύεται το πρόβλημα αυτό, δεδομένου ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ
πλέον αποκτά πλήρως ανταποκρονόμενο στις ανάγκες της οργανόγραμμα, ενώ
διασφαλίζεται η στελέχωση της και η επιχειρησιακή της ικανότητα.
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.
Αναφέρθηκε ότι η ρύθμιση αποκαθιστά πρωτίστως την διοικητική αποτελεσματικότητα της
ΕΑΑΔΗΣΥ και συνεπώς διευκολύνει το έργο των αναθετουσών αρχών και φορέων
αναβαθμίζοντας συνολικά τους αποδέκτες του συστήματος αναθέσεως δημοσίων
συμβάσεων.
2. Καταλληλότητα
2.1.
Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου
ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικό σημεία των προσπαθειών αυτών.
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Οι αντικαθιστώμενες διατάξεις είχαν αντιμετωπίσει τα σχετικά θέματα, πλην όμως-όπως
ήδη προαναφέρθηκε-έχουν ξεπεραστεί από νομοθετικές εξελίξεις και ιδίως την θέσπιση
των νόμων 4412-4413/2016.
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
Δεν υπάρχει αντίστοιχη διεθνής νομοθετική ή διοικητική πρακτική. Το ζήτημα δεν
θεωρείται πρόσφορο αντικείμενο συγκριτικής επισκόπησης, διότι είναι εξαιρετικά
εντοπισμένο και πρέπει να εναρμονίζεται με το λοιπό νομοθετικό πλαίσιο ή να συναρτάται
με τη διοικητική πρακτική του νομοθετούντος Κράτους.
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.
Δεν υφίσταται εξουσιοδότηση - Πλήρης ρύθμιση
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Περιγράφηκαν παραπάνω οι θετικές συνέπειες στη λειτουργία των αναθετουσών αρχών και
φορέων.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Οι συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο ταυτίζονται με αυτές που αφορούν στις αναθέτουσες
αρχές και στους αναθέτοντες φορείς που η ΕΑΑΔΗΣΥ υποστηρίζει συμβουλευτικά και
ελέγχει.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Ουδέτερη ρύθμιση.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη άσκηση αρμοδιοτήτων της ΕΑΑΔΗΣΥ
7. Νομιμότητα
Η ρύθμιση κινείται εντός των ορίων της γενικής αρμοδιότητας της ΕΑΑΔΗΣΥ και δεν εγείρει
ζητήματα συμβατότητας με διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος.
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας.
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
8.4. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης.
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.
8.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση.
Αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες της ΕΑΑΔΗΣΥ.
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Έχουν τηρηθεί, οι αρχές της καλής νομοθέτησης όπως καθορίζονται στο ν. 4048/2012 και οι
βασικοί νομοτεχνικοί κανόνες κατά τη διαμόρφωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών ενσωμάτωσης της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής.
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10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των αρχών της καλής νομοθέτησης και στο συγκεκριμένο
σχέδιο νόμου έγινε χρήση των μέσων αυτής, όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 5 Ν.4048/2012
(Α’ 34).
XIV. Αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων
1. Αναγκαιότητα - Συνέπειες στην Οικονομία
Η ρύθμιση του άρθρου 54 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες
υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων,
ενόψει της ανάγκης για ουσιαστική στήριξη των επενδύσεων και για επιτάχυνση της
διεκπεραίωσης εκκρεμουσών υποθέσεων.
2. Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει κατάλληλα την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, που
καλύπτονται εξάλλου από τους αποσπασμένους στον φορέα. Για την εφαρμογή της
απαιτείται η έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
3. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Η εφαρμογή της διάταξης αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες για το επενδυτικό κοινό,
συμβάλλοντας στην επιτάχυνση των διαδικασιών των αναπτυξιακών νόμων.
XV. Brain Drain
1. Αναγκαιότητα - Συνέπειες στην Οικονομία
Η ρύθμιση του παρόντος άρθρου κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση του φαινομένου
της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) στο εξωτερικό, θεσμοθετώντας για πρώτη φορά
στην Ελλάδα χρηματικά έπαθλα για την επιβράβευση δικτύων επιστημονικού-ερευνητικού
δυναμικού και συνεργατικών πρωτοβουλιών για παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος ή
υπηρεσίας στα οποία συμμετέχουν και Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής πολίτες που ζουν
και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Ο θεσμός αυτός αναμένεται να έχει θετικές
συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
2. Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει κατάλληλα το ζήτημα της διαρροής εξειδικευμένου
ανθρώπινου δυναμικού, καθώς ενθαρρύνει τη διασύνδεσή του με την ελληνική οικονομία.
Για την εφαρμογή της απαιτείται η έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
3. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Η εφαρμογή της διάταξης αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες για το εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, καθώς και για την ελληνική
οικονομία και κοινωνία εν γένει που αναμένεται να επωφεληθεί από την ενίσχυση των
δεσμών με το δυναμικό αυτό.
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XVI. Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων
1. Αναγκαιότητα - Συνέπειες στην Οικονομία
Η ρύθμιση του παρόντος άρθρου κρίνεται αναγκαία για την ουσιαστική και συστηματική
ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με δημόσιες πρωτοβουλίες που
αναπτύσσονται προς όφελός της μέσα από την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
2. Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει κατάλληλα το ζήτημα της ουσιαστικής στήριξης της
επιχειρηματικότητας μέσα από τη δημιουργία ενός δίκτυο υποστήριξης στα κατά τόπους
Επιμελητήρια που θα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και
των κοινωνικών εταίρων και θα λειτουργεί ως κοινοπραξία με σαφώς προσδιορισμένους
ρόλους για τα μέλη της. Για την εφαρμογή της απαιτείται η έκδοση σχετικών υπουργικών
αποφάσεων.
3. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Η εφαρμογή της διάταξης και το δίκτυο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας που
συστήνεται με αυτήν αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες για το επιχειρηματικό κοινό και
ιδίως για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς και για την ελληνική οικονομία στο
σύνολό της.
XVIΙ. Προσωπική Διαφορά Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας
Γενική Αξιολόγηση
Α. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε
μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 καλείται να αντιμετωπίσει την μισθολογική
διαφοροποίηση υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατ’ εφαρμογή της
συνταγματικής αρχής της ισότητας, με δεδομένο ότι πρόκειται για υπαλλήλους οι οποίοι
παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα.
Β. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη»
είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Η παρούσα διάταξη είναι το μέσο με το οποίο θα γεφυρωθεί η ανισότητα που
δημιουργήθηκε λόγω της διαφορετικής προέλευσης των υπαλλήλων και της συγχώνευσης
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταβάλλοντας την
προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτή
διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226) και η οποία προέκυψε από την εφαρμογή του άρθρου 57 ν. 2324/1995 (Α’ 146)
όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 2873/2000 (Α' 285)
και διατηρήθηκε σε ισχύ με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), από
την 1.09.2018 σε όλους τους υπαλλήλους όλων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί έως και 31.12.2018.
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Γ. 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
Η επιχειρούμενη ρύθμιση θα έχει ως αποτέλεσμα την άρση των αδικαιολόγητων
μισθολογικών διαφοροποιήσεων στον χώρο εργασίας μεταξύ υπαλλήλων που ασκούν
παρόμοια καθήκοντα και θα φέρει ως αποτέλεσμα καλύτερο κλίμα εργασίας και αύξηση
της παραγωγικότητας.
Δ. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε «της
διάταξης».
Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της διάταξης είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών και η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.

XVIII Σύσταση Φορέα Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και
Εγκαταστάσεων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας
1.

Αναγκαιότητα

1.1.
Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας (ΠΕΛ) είχε ιδρυθεί με το Ν.214/1975 (Α’ 259) ως Νοµικό
Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε έδρα τη Λαµία και σκοπό την διοργάνωση της ετήσιας
πανελλήνιας έκθεσης για την προβολή και προώθηση πάσης φύσεων γεωργικών
µηχανηµάτων, την παρουσίαση της προόδου της εκµηχάνισης της γεωργίας και των
γεωργικών βιοµηχανιών και την δηµιουργία κινήτρων παραγωγικής δραστηριότητας. Με το
άρθρο 105 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) τροποποιήθηκε ο ως άνω νόμος με στόχο τον
εκσυγχρονισμό του σκοπού λειτουργίας της. Ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη, καθώς
αφενός μεν εξακολούθησε να είναι προβληματικό το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της
έκθεσης, αφετέρου δε η κακοδιαχείριση προηγούμενων διοικήσεων είχε ως αποτέλεσμα τη
συσσώρευση τεράστιων χρεών με συνέπεια τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της
ΠΕΛ να αδυνατεί ουσιαστικά να ασκήσει τη δραστηριότητά της. Το Υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης, ξεκίνησε την προσπάθεια εξυγίανσης του νομικού προσώπου με τη
διενέργεια οικονομικού ελέγχου εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, της οποίας το
πόρισμα κοινοποιήθηκε και στον αρμόδιο εισαγγελέα για την διαπίστωση πιθανών
ποινικών αδικημάτων από τα μέλη των προηγούμενων διοικήσεων και την άσκηση τυχόν
ποινικών διώξεων. Σύμφωνα με το πόρισμα του ελέγχου, κανένας όρος του κατ’ εφαρμογήν
δημόσιου λογιστικού δεν τηρούνταν για χρόνια. Παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου για
την αποκατάσταση της λειτουργίας του ΔΣ της ΠΕΛ κατέστη συνεπώς σαφές ότι η συνέχιση
λειτουργίας της ΠΕΛ με την ισχύουσα μορφή της ήταν νομικά και οικονομικά ιδιαίτερα
δυσχερής.
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1.2.
Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ιδρύεται ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ με μετόχους
το Δήμο Λαμιέων, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Λαμίας. Τόσο η επιλογή της νομικής μορφής του νεοσυστηνόμενου νομικού
προσώπου, όσο και η επιλογή του Δήμου Λαμιέων ως κυρίου μετόχου, ο οποίος είναι ο
εγγύτερος φορέας στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων και την προαγωγή των σκοπών
της έκθεσης διασφαλίζουν ότι το νέο νομικό πρόσωπο θα μπορέσει πράγματι να
εκπληρώσει τους σκοπούς του.
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 αξιολογούμενη ρύθμιση επηρεάζει θετικά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και ιδίως τις κοινωνικές και οικονομικές μονάδες π[ου
δραστηριοποιούνται στην αγροτική παραγωγή καθώς και στο εμπόριο καινοτόμων
προιόντων και μηχανημάτων του αγροτοδιατροφικού τομέα.
2.

Καταλληλότητα

2.1.
Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικό σημεία των προσπαθειών αυτών.
Η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας (ΠΕΛ) η οποία είχε ιδρυθεί με το Ν.214/1975 (Α’ 259), ο
οποίος τροποποιήθηκε με το Ν. 4314/2014 ως Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου
απέτυχε να εκπληρώσει το σκοπό της.
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
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.
Άρθρο 7 παρ.3: Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί παραχώρησης από το Ελληνικό
Δημόσιο, κατά χρήση του ακινήτου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (Π.Ε.Λ.)
Άρθρο 8 παρ. 5: Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μέσα
σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου για τη συγκρότηση επταμελούς
επιτροπής για τη διενέργεια καταγραφής: α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και
υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», β) της κατάστασης πάσης φύσεως
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έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και γ) απογραφής των κινητών, τα οποία περιέρχονται
στην κυριότητα της ανώνυμης εταιρείας Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α..
Άρθρο 8 παρ. 6: Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών που
εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την κατάργηση του ΝΠΔΔ «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας»,
ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης αυτού και ιδίως όσα αναφέρονται
στον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
εξυπηρέτηση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων αυτού από την ανώνυμης εταιρείας
Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
3.

Συνέπειες στην Οικονομία

Η υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής οικονομίας. Η διοργάνωση ετήσιας Πανελλήνιας
Έκθεσης, η ανάπτυξη δράσεων με φορείς και οργανώσεις με στόχο την προώθηση της
τοπικής και περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, η αξιοποίηση των κτιρίων με στόχο να
αποτελέσει ο νέος φορέας πόλο έλξης δράσεων έρευνας και καινοτομίας – συνεδρίων σε
συνεργασία με το πανεπιστημιακά ιδρύματα και τους επαγγελματικούς φορείς της
περιοχής, η υποστήριξη των τοπικών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της
ευρύτερης περιοχής ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών
με διεθνείς φορείς και η παροχή ενημέρωσης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η
παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής
υπηρεσίας προς τις τοπικές επιχειρήσεις δύνανται να επιδράσουν σημαντικά στη
γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.
4.

Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες

Η ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και της προώθησης των
αγροτικών προϊόντων και η εν γένει τόνωση της τοπικής οικονομίας αποτελεί σημαντικό
κοινωνικό όφελος για την τοπική κοινωνία και τους πολίτες της περιφέρειας.
5.

Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

Ουδέτερη ρύθμιση.
6.

Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης

Ουδέτερη ρύθμιση.
7.

Νομιμότητα

Η ρύθμιση κινείται εντός των ορίων της γενικής αρμοδιότητας και δεν εγείρει ζητήματα
συμβατότητας με διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος.
8.

Αρμοδιότητα

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση
της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας.
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
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8.2.
Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης.
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.
Δήμος Λαμιέων
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
8.3.
Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση.
Αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες που ορίζονται από τις ήδη κείμενες γενικές διατάξεις.
9.

Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση

Έχουν τηρηθεί, οι αρχές της καλής νομοθέτησης όπως καθορίζονται στο ν. 4048/2012 και οι
βασικοί νομοτεχνικοί κανόνες κατά τη διαμόρφωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών ενσωμάτωσης της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής.
10.

Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των αρχών της καλής νομοθέτησης και στο συγκεκριμένο
σχέδιο νόμου έγινε χρήση των μέσων αυτής, όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 5 του
Ν.4048/2012 (Α’ 34).

