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Άρθρο 1
Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων 

Εσόδων - Σκοπός

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νοµι-
κή προσωπικότητα µε την επωνυµία Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), µε
σκοπό τον προσδιορισµό, τη βεβαίωση και την είσπραξη
των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δηµοσίων ε-
σόδων, που άπτονται του πεδίου των αρµοδιοτήτων της.

2. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοι-
κητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται
σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατι-
κούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκει-
ται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στον Κανονισµό της Βουλής και τη διαδικασία του άρ-
θρου 4 του παρόντος νόµου.

3. Η έδρα της Αρχής είναι στην Αθήνα. Ειδικές Αποκε-
ντρωµένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής
µπορεί να συστήνονται και να λειτουργούν και εκτός της
έδρας αυτής. 

4. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής καταργείται
η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονοµικών, καθώς και η θέση του Γενικού Γραµµατέα
που προΐσταται αυτής.

Άρθρο 2
Αρµοδιότητες της Αρχής

1. Η Αρχή ασκεί όλες τις αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών, που προβλέπονται, κατά την ηµεροµη-
νία έναρξης λειτουργίας της, στις διατάξεις της Υποπα-
ραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη
της κείµενης νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων και
των κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονοµικών,
του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικο-
νοµικών, καθώς και τις αρµοδιότητες που της ανατίθε-
νται µε τον παρόντα νόµο και µε οποιαδήποτε άλλη γενι-
κή ή ειδική διάταξη.

2. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) τον προσδιορισµό, τη βεβαίωση και την είσπραξη

των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και
την είσπραξη λοιπών δηµοσίων εσόδων,
β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της

βεβαίωσης και της είσπραξης των δηµοσίων εσόδων και
της εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας για την είσπρα-
ξη δηµοσίων εσόδων,
γ) τη λήψη και την εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων

για την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία των
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της,
στους τοµείς της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής,
του λαθρεµπορίου, της φορολογικής απάτης και της πα-
ραοικονοµίας, της εφαρµογής των διατάξεων της φορο-
λογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, της βεβαίωσης και
είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιµότητας των
δηµοσίων εσόδων,
δ) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων,

οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛ΄, 22 Μαΐου 2016,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων 
και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις



εν γένει στην ερµηνεία και στην εφαρµογή των διατάξε-
ων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νοµοθε-
σίας που σχετίζεται µε τους τοµείς αρµοδιότητάς της,
ε) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, ο-

δηγιών, ατοµικών διοικητικών πράξεων και λοιπών διοι-
κητικών εγγράφων που αφορούν σε θέµατα οργάνωσης
υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως πόρων
της,
στ) τη λήψη και την εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων

για την προστασία της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλο-
ντος και των συµφερόντων των καταναλωτών, καθώς και
για την συµβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας της
χηµικής βιοµηχανίας και την παροχή σχετικής επιστηµο-
νικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνοµικές και λοι-
πές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες,
ζ) το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό των

δράσεων όλων των υπηρεσιών της και την κατάρτιση
στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης,
η) την κατάρτιση των επιµέρους επιχειρησιακών σχε-

δίων φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων
αρµοδιότητάς της και τον προγραµµατισµό ελέγχων για
τη διαπίστωση της εφαρµογής της φορολογικής, τελω-
νειακής και λοιπής νοµοθεσίας αρµοδιότητάς της. Επί-
σης, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των αιτηµάτων
ελέγχου που υποβάλλονται από άλλους φορείς,
θ) τον εντοπισµό φαινοµένων φοροδιαφυγής, λαθρε-

µπορίου, φορολογικής απάτης, παραεµπορίου και παρα-
οικονοµίας και τον καταλογισµό της διαφεύγουσας φο-
ρολογητέας ύλης,
ι) τον εντοπισµό φαινοµένων διαφθοράς, αδιαφανών

διαδικασιών, αναποτελεσµατικότητας, χαµηλής παραγω-
γικότητας και ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
και µη τήρησης της νοµιµότητας που τυχόν παρατηρού-
νται στη λειτουργία και στη δράση των φορολογικών, τε-
λωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της,
ια) την εποπτεία και το συντονισµό των ελεγκτικών

φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών που
υπάγονται σε αυτήν, καθώς και την αξιολόγηση και τον
έλεγχο των αποτελεσµάτων της δράσης τους σε σχέση
µε την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί µε βάση
τον επιχειρησιακό σχεδιασµό ελέγχων και τα προγράµ-
µατα επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει η Αρ-
χή,
ιβ) την εισήγηση νοµοθετικών διατάξεων και µέτρων

για την ενίσχυση της φορολογικής και τελωνειακής συµ-
µόρφωσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση
και την επιτάχυνση της εισπραξιµότητας των δηµοσίων
εσόδων,
ιγ) τη διατύπωση απλής γνώµης για σχέδια νόµων που

ρυθµίζουν ζητήµατα εµπίπτοντα στο πεδίο των αρµοδιο-
τήτων της
ιδ) το συντονισµό και τη συνεργασία µε άλλους φορείς

και αρχές στα πλαίσια της άσκησης των ανωτέρω αρµο-
διοτήτων.
ιε) την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού

των δαπανών της,
ιστ) την κατάρτιση και εκτέλεση προγράµµατος προ-

µηθειών για την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, ε-
ξαιρουµένης της προµήθειας κεντρικού εξοπλισµού πλη-
ροφορικής και του συστηµικού λογισµικού πληροφορι-
κής που απαιτείται για τη χρήση του, που εκτελείται από
την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών,

σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ε-
κάστοτε ισχύουσα Συµφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης.
Η προµήθεια περιφερειακού τερµατικού εξοπλισµού και
του λογισµικού που τον συνοδεύει γίνεται από την Αρχή
σύµφωνα µε τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που
καθορίζει η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµι-
κών και δύναται να διενεργείται από αυτήν κατόπιν αιτή-
µατος του Διοικητή της Αρχής,
ιζ) την κατάρτιση συµβάσεων για τα έργα της Αρχής,
ιη) την εποπτεία των φορέων που λειτουργούν στην

Αρχή και τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιοποίηση
των ειδικών λογαριασµών που αφορούν την Αρχή ή λει-
τουργίες αυτής. Ως φορείς και ειδικοί λογαριασµοί νοού-
νται ο Ειδικός Λογαριασµός Τελωνείων, η αρµοδιότητα
παρακολούθησης και αξιοποίησης του οποίου µεταβιβά-
σθηκε στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων µε την
υπ’ αριθµ. Δ6Α 1145867/2013 ΑΥΟ (Β΄ 2417) και το Ειδι-
κό Ταµείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης
– Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α.) η αρµοδιότητα ε-
ποπτείας του οποίου µεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραµ-
µατέα Δηµοσίων Εσόδων µε την υπ’ αριθµ. Δ6Α
1015213/2013 ΑΥΟ (Β΄ 130), καθώς και κάθε άλλος ειδι-
κός λογαριασµός ή φορέας του οποίου η διαχείριση ή ε-
ποπτεία, αντίστοιχα, τυχόν ανατεθεί στην Αρχή στο µέλ-
λον,
ιθ) την ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση, λει-

τουργία και χρήση του λογισµικού εφαρµογών των πλη-
ροφοριακών συστηµάτων ή την προµήθειά του, που είναι
απαραίτητη για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική ά-
σκηση των αρµοδιοτήτων της και την ασφάλεια και δια-
χείριση των δεδοµένων που προέρχονται από τις δρα-
στηριότητές της, όπως ιδίως λογισµικού εφαρµογών που
υποστηρίζουν τις κύριες αρµοδιότητες των Φορολογι-
κών και των Τελωνειακών υπηρεσιών και του Γενικού Χη-
µείου του Κράτους,
κ) την παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρε-

σιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις, τους φορείς του
δηµόσιου τοµέα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη
µείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των δια-
δικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και
διαφάνειας,
κα) τον καθορισµό της τεχνολογικής στρατηγικής της,

ως προς το σχεδιασµό και την ανάπτυξη εφαρµογών και
των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
κβ) κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη στο

πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων της.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ή του

καθ’ ύλην αρµόδιου Aναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουρ-
γού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, δύνανται να µεταβιβάζονται και να
περιέρχονται στην Αρχή περαιτέρω αρµοδιότητες που
κατά την κείµενη νοµοθεσία ασκούνται από τον Υπουργό
Οικονοµικών ή τον αρµόδιο Aναπληρωτή Υπουργό ή Υ-
φυπουργό Οικονοµικών ή τους Προϊσταµένους των ορ-
γανικών µονάδων του Υπουργείου Οικονοµικών και κεί-
νται εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων της Αρχής. Οι
αρµοδιότητες αυτές ασκούνται από τον Διοικητή της Αρ-
χής, ο οποίος µπορεί να τις µεταβιβάζει σε υφιστάµενα
όργανα της Αρχής ή να εξουσιοδοτεί αυτά, κατά τα ειδι-
κότερα οριζόµενα στο άρθρο 14 του παρόντος.

4. Οι αρµοδιότητες που περιέρχονται στην Αρχή ή στα
όργανα αυτής, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, καθώς και
αυτές που έχουν ήδη µεταβιβασθεί στη Γενική Γραµµα-
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τεία Δηµοσίων Εσόδων και κείνται εντός του πεδίου των
αρµοδιοτήτων της Αρχής, δεν µπορούν να αναµεταβιβα-
σθούν στον Υπουργό Οικονοµικών ή στον Aναπληρωτή
Υπουργό ή στον Υφυπουργό Οικονοµικών ή σε άλλα κυ-
βερνητικά όργανα µε µεταγενέστερη κανονιστική διοικη-
τική πράξη.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Άρθρο 3
Λειτουργική ανεξαρτησία

Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Ε-
µπειρογνώµονας και ο Διοικητής κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη
συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο
ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή
άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δηµόσιο ή ιδιωτικό ορ-
γανισµό. Ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκη-
σης, ο Εµπειρογνώµονας και ο Διοικητής απολαµβάνουν
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Άρθρο 4
Σχέσεις µε τη Βουλή και διοικητικές αρχές

Τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, συµπεριλαµβανο-
µένου του Προέδρου, καθώς και ο Διοικητής της Αρχής,
µετά από αίτηµα διαρκούς ή άλλης Επιτροπής της Βου-
λής, ή κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας, καταθέτουν ε-
νώπιον της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βου-
λής, σύµφωνα µε το άρθρο 138Α σε συνδυασµό µε το
άρθρο 41Α του Κανονισµού αυτής, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν στις αρµοδιότητες της Αρχής.
Η Αρχή συνεργάζεται µε τις διοικητικές αρχές που α-

σκούν αρµοδιότητες σε συγκεκριµένους τοµείς της εθνι-
κής οικονοµίας και παρέχει τη συνδροµή της, εφόσον
της ζητηθεί, στις εν λόγω αρχές, στο πλαίσιο άσκησης
των αρµοδιοτήτων της.

Άρθρο 5
Σχέσεις µε τον Υπουργό Οικονοµικών 
και λοιπούς κυβερνητικούς φορείς

1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή επο-
πτεία από τον Υπουργό Οικονοµικών.

2. Ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να υποβάλει στρα-
τηγικές προτάσεις και να παρέχει στρατηγικές οδηγίες
στην Αρχή σχετικά µε το στρατηγικό σχεδιασµό για την
υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε ζητήµατα που
άπτονται των αρµοδιοτήτων της Αρχής και σε εξαιρετι-
κές περιστάσεις. Οι στρατηγικές οδηγίες και οι προτά-
σεις δεν µπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά και λει-
τουργικά ζητήµατα της Αρχής ή σε θέµατα του προσωπι-
κού αυτής. 

3. Η Αρχή ενηµερώνει περιοδικά τον Υπουργό Οικονο-
µικών, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
20 του παρόντος νόµου. Ο Υπουργός δεν δύναται, για
συγκεκριµένες υποθέσεις ή περιπτώσεις, να υποβάλει
προς την Αρχή αίτηµα παροχής πληροφοριών ή να παρά-
σχει δεσµευτικές οδηγίες, του παρέχονται όµως υπο-
χρεωτικά από αυτήν συγκεντρωτικά στοιχεία που απαι-
τούνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. 

4. Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού Οικονοµι-

κών µε τον Διοικητή της Αρχής, σχετικά µε την εφαρµο-
γή της φορολογικής πολιτικής, το ζήτηµα παραπέµπεται
από τον Υπουργό Οικονοµικών στο Συµβούλιο Διοίκησης
της Αρχής. 

5. Η Αρχή, µέσω του Διοικητή της, εισηγείται στον Υ-
πουργό Οικονοµικών νοµοθετικές διατάξεις για ζητήµα-
τα που εµπίπτουν στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της. 

6. Πριν από την υποβολή προς ψήφιση στη Βουλή νο-
µοθετικών διατάξεων για ζητήµατα φορολογικής και τε-
λωνειακής πολιτικής, καθώς και της εφαρµογής τους, ο
Υπουργός Οικονοµικών τις γνωστοποιεί στην Αρχή. Η
Αρχή εντός τριάντα (30) ηµερών από το χρόνο που έλα-
βε γνώση διατυπώνει γνώµη επ’ αυτών, η οποία σε κάθε
περίπτωση δεν είναι δεσµευτική για τον Υπουργό Οικο-
νοµικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προ-
θεσµίας αυτής θεωρείται ότι η Αρχή έχει διατυπώσει
γνώµη σύµφωνη προς το περιεχόµενο των νοµοθετικών
διατάξεων. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η ως άνω προθε-
σµία συντέµνεται σε δέκα (10) ηµέρες, ενώ σε περιπτώ-
σεις κατεπείγοντος σε τρεις (3) ηµέρες.

7. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και για
τη νοµοθετική πρωτοβουλία λοιπών Υπουργείων, όταν α-
φορούν ζητήµατα εµπίπτοντα στο πεδίο αρµοδιοτήτων
της Αρχής. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις υποβάλλο-
νται προς την Αρχή για τη διατύπωση γνώµης µέσω του
Υπουργού Οικονοµικών, τηρουµένης της ως άνω διαδι-
κασίας.

8. Πριν από την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων και
εγκυκλίων που αφορούν εν γένει στην ερµηνεία και στην
εφαρµογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνει-
ακής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας που άπτεται των
αρµοδιοτήτων του Γενικού Χηµείου του Κράτους, η Αρχή
τις γνωστοποιεί στον Υπουργό Οικονοµικών για παροχή
απόψεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν είναι δε-
σµευτικές για την Αρχή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Οργανισµός και Εσωτερικοί Κανονισµοί της Αρχής

1. Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρ-
χής, ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους και των οργα-
νικών θέσεων του προσωπικού αυτής, τα προσόντα διο-
ρισµού στους κλάδους και στις ειδικότητες, οι κλάδοι α-
πό τους οποίους προέρχονται οι προϊστάµενοι των ορ-
γανικών µονάδων αυτής, καθώς και η κατανοµή των ορ-
γανικών θέσεων του µονίµου και µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου προσωπικού της Αρχής ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα ρυθµίζονται από τον Οργανισµό
της Αρχής.

2. Η λειτουργία της Αρχής ρυθµίζεται από Εσωτερι-
κούς Κανονισµούς, στους οποίους περιλαµβάνονται:
α) ο Κανονισµός Λειτουργίας αυτής, µε τον οποίο κα-

θορίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και άσκησης
των αρµοδιοτήτων της Αρχής, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, και
β) επιµέρους Εσωτερικοί Κανονισµοί µε τους οποίους

καθορίζονται τα καθήκοντα του προσωπικού των υπηρε-
σιών της και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.

3. Ο Οργανισµός και οι Εσωτερικοί Κανονισµοί εκδίδο-
νται µε αποφάσεις του Διοικητή, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 9. 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 7
Όργανα Διοίκησης της Αρχής

Τα όργανα Διοίκησης της Αρχής είναι το Συµβούλιο Δι-
οίκησης και ο Διοικητής.

Άρθρο 8
Συµβούλιο Διοίκησης

1. Το Συµβούλιο Διοίκησης είναι πενταµελές, αποτε-
λούµενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόµη τακτι-
κά µέλη, τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Διοί-
κησης συµµετέχει ο Διοικητής της Αρχής ως εκ της ιδιό-
τητάς του, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

2. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης ορί-
ζεται πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, δύο (2) από τα
πέντε (5) µέλη κληρώνονται αµέσως µετά από τη λήψη
της απόφασης επιλογής τους και διορίζονται για θητεία
τριών (3) ετών, άλλα δύο (2) για θητεία τεσσάρων (4) ε-
τών και ένα (1) µέλος για θητεία πέντε (5) ετών, αντί-
στοιχα. Αν ανανεωθεί η θητεία µέλους που σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο διορίστηκε για περιορισµένη θη-
τεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

3. Κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της Αρ-
χής, στο Συµβούλιο Διοίκησης θα παρέχει εξειδικευµέ-
νες συµβουλευτικές υπηρεσίες, σε ζητήµατα βέλτιστων
διεθνών πρακτικών, Εµπειρογνώµονας µε εµπειρία σε
ζητήµατα φορολογικής διοίκησης που έχει αποκτηθεί
στο εξωτερικό. Ο Εµπειρογνώµονας, ο οποίος δύναται
να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Διοί-
κησης χωρίς δικαίωµα ψήφου, έχει τα ίδια δικαιώµατα
πρόσβασης στα έγγραφα και στοιχεία της αρχής µε τα
µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης, καθώς και τις ίδιες υπο-
χρεώσεις. Κατόπιν πρότασης του Συµβουλίου Διοίκησης,
ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται, µε απόφασή του που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να πα-
ρατείνει το ανωτέρω χρονικό διάστηµα έως πέντε (5) α-
κόµη έτη. 

4. Το Συµβούλιο Διοίκησης, κατά την εκτέλεση των κα-
θηκόντων του, έχει την υποχρέωση να υπηρετεί µε συνέ-
πεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκεί τις αρµοδιό-
τητες που του ανατίθενται από τον παρόντα νόµο και α-
πό την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία, µε γνώµονα την ε-
πίτευξη των στόχων αυτής και την αποτελεσµατική και
αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής.

5. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης,
καθώς και ο Εµπειρογνώµονας, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρ-
χές της αντικειµενικότητας και αµεροληψίας. 

6. Οι αποδοχές του Προέδρου, των µελών του Συµβου-
λίου Διοίκησης και του Εµπειρογνώµονα καθορίζονται
στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) ανά συνε-
δρίαση και σε κάθε περίπτωση δεν µπορούν να υπερβαί-
νουν ετησίως το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδο-
χών Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου. 

7. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης
είναι πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, υψηλής επιστηµονι-

κής συγκρότησης και επαγγελµατικής εµπειρίας σε το-
µείς που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες της Αρχής ή /
και του Συµβουλίου Διοίκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να
διαθέτουν: 
α) πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. νοµικής ή οικονοµικής κα-

τεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή θετικών επιστη-
µών ή δηµόσιας διοίκησης ή ισότιµο τίτλο σπουδών σχο-
λών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτή-
των. Ιδιαίτερο προσόν κατά την επιλογή θεωρούνται οι
µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού Α.Ε.Ι. ή α-
ναγνωρισµένου ισότιµου της αλλοδαπής ή η αποφοίτηση
από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που αποδεικνύουν την επιστηµονι-
κή εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρ-
χής ή / και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου Διοίκησης
γνωστικά αντικείµενα,
β) επαγγελµατική εµπειρία σε συναφή προς τους σκο-

πούς της Αρχής ή / και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου
Διοίκησης αντικείµενα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, 
γ) άριστη γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και

ιδίως της αγγλικής,
δ) ισχυρό ιστορικό φορολογικής συµµόρφωσης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισµού

τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αι-
τήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισµού. 

8. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να µην έχουν κώλυµα
διορισµού κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), είτε κατά το χρόνο λήξης της προ-
θεσµίας υποβολής των αιτήσεων είτε κατά το χρόνο του
διορισµού, επιπλέον:
α) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρε-

σίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµόσιου
τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της ορι-
στικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργα-
σίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητά
τους.
β) Να µην έχουν αποκλεισθεί από αρµόδια αρχή από

την άσκηση ενός επαγγέλµατος ή να µην τους έχει απα-
γορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους
οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχι-
κού παραπτώµατος.
γ) Να µη συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας

µε την Αρχή.
Τα ίδια ως άνω κωλύµατα συντρέχουν και για τον Ε-

µπειρογνώµονα κατά το χρόνο έναρξης της σχέσης του
µε την Αρχή.

9. Για την αντικατάσταση του Προέδρου ή άλλου µέ-
λους κατά τη διάρκεια της θητείας του Συµβουλίου, οι υ-
ποψήφιοι δεν µπορεί να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αί-
µατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού ή κατιό-
ντες σε ευθεία γραµµή του Προέδρου ή άλλου µέλους
του Συµβουλίου ή του Διοικητή.

10. Δεν µπορεί να διοριστεί Πρόεδρος ή µέλος του
Συµβουλίου Διοίκησης ή Εµπειρογνώµονας πρόσωπο, το
οποίο είναι ή έχει διατελέσει µέλος του Ελληνικού ή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτε-
λεστικών οργάνων πολιτικού κόµµατος, κατά την τρέ-
χουσα ή την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή
έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες
ως άνω περιόδους.

11. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης
δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και
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δεν αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δηµοσίου λει-
τουργήµατος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποι-
αδήποτε θέση του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των επι-
χειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ.
ή δηµοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικη-
τική πράξη ή ως µέτοχος. Κατά τη διάρκεια της θητείας
τους δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έµµισθο ή
άµισθο λειτούργηµα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική
δραστηριότητα που δεν συµβιβάζεται µε την ιδιότητα ή
τα καθήκοντα µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης της Αρ-
χής. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ή να
έχουν οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε εταιρεία ή επιχεί-
ρηση, εκ της οποίας µπορεί να προκληθεί σύγκρουση
συµφερόντων. Δεν συνιστά για αυτούς ασυµβίβαστο η ά-
σκηση καθηκόντων µέλους Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, µε κα-
θεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης και η άσκηση
καθηκόντων µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους.

Άρθρο 9
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Διοίκησης

Το Συµβούλιο Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιό-
τητες:

1. Ως προς τις δραστηριότητες της Αρχής, το Συµβού-
λιο Διοίκησης:
α) Παρέχει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για το

στρατηγικό σχεδιασµό της Αρχής.
β) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για το στρατηγικό

και επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής, καθώς και για την
ετήσια έκθεση απολογισµού και προγραµµατισµού των
δραστηριοτήτων της Αρχής.

2. Ως προς τα ζητήµατα προσωπικού της Αρχής, το
Συµβούλιο Διοίκησης:
α) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του κατά το σχεδιασµό

της πολιτικής προσωπικού της Αρχής και παρακολουθεί
την εφαρµογή αυτής.
β) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την ανάπτυξη

και την εφαρµογή µεθοδολογιών και ειδικότερων συστη-
µάτων προαγωγών, βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέ-
λιξης του προσωπικού της Αρχής.
γ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την ανάπτυξη

και την εφαρµογή µεθοδολογιών και ειδικότερων συστη-
µάτων ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης του προσω-
πικού της Αρχής.
δ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την ανάπτυξη

και την εφαρµογή µεθοδολογιών και ειδικότερου συστή-
µατος µισθολογικού καθεστώτος και επιπλέον ανταµοι-
βής (bonus) του προσωπικού της Αρχής.
ε) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τις προϋποθέ-

σεις και τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού στην Αρχή.
στ) Εισηγείται προς το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρ-

ρύθµισης της Δηµόσιας Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ και των
Ο.Τ.Α., την αύξηση του καθοριζόµενου ορίου οργανικών
θέσεων µόνιµου προσωπικού της Αρχής.
ζ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τη σύσταση ή

κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των
κλάδων, ειδικοτήτων και κατηγοριών. 
η) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τη µεταφορά

κενών οργανικών θέσεων από κατηγορία σε κατηγορία ή

από κλάδο ή ειδικότητα σε άλλο κλάδο ή σε άλλη ειδικό-
τητα, καθώς και για τον καθορισµό ή ανακαθορισµό των
προσόντων διορισµού σε κλάδους και σε ειδικότητες.
θ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τον καθορισµό

ή ανακαθορισµό των οργανικών θέσεων προσωπικού,
µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα µεταξύ των υπηρεσιών
της Αρχής.
ι) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τον καθορισµό ή

ανακαθορισµό του αριθµού των θέσεων των Ελεγκτών
Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων
του Κράτους και των οργανικών µονάδων όλων των επι-
πέδων, στις οποίες κατανέµονται οι θέσεις αυτές, καθώς
και για την κατανοµή ή ανακατανοµή τους σε υπηρεσια-
κές µονάδες.

3. Ως προς τα οργανωτικά ζητήµατα της Αρχής, το
Συµβούλιο Διοίκησης:
α) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τους Εσωτερι-

κούς Κανονισµούς της Αρχής. 
β) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την κατάρτιση

του Οργανισµού της Αρχής, καθώς και για την τροποποί-
ηση αυτού, σε περιπτώσεις σηµαντικών οργανωτικών
αλλαγών, όπως είναι η σύσταση, η συγχώνευση, η µετα-
τροπή επιπέδου, η κατάργηση και η αναστολή λειτουρ-
γίας υπηρεσιών, επιπέδου Γενικών Διευθύνσεων ή Διευ-
θύνσεων των Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωµένων και
Περιφερειακών Υπηρεσιών, καθώς και των Περιφερεια-
κών Υπηρεσιών που αποτελούν Αυτοτελείς Υπηρεσίες
της Αρχής, ανεξαρτήτως επιπέδου, καθώς και ο καθορι-
σµός των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι
Προϊστάµενοι των προαναφερθεισών υπηρεσιών και πα-
ρακολουθεί την υλοποίηση των ανωτέρω οργανωτικών
αλλαγών.
γ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την πολιτική

της Αρχής σε θέµατα διοικητικών διαδικασιών. 
4. Ως προς τον Διοικητή της Αρχής, το Συµβούλιο Διοί-

κησης:
α) Κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψη-

φίους για τη θέση του Διοικητή και υποβάλει σχετική
πρόταση στον Υπουργό Οικονοµικών.
β) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για τη συµβατότη-

τα του συµβολαίου απόδοσης µε τους τεθέντες στόχους
στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και παρακο-
λουθεί την εκτέλεση του συµβολαίου απόδοσης του Δι-
οικητή.

5. Ως προς τον προϋπολογισµό της Αρχής, το Συµβού-
λιο Διοίκησης:
α) Παρέχει γνώµη στο Διοικητή της Αρχής επί του σχε-

δίου προϋπολογισµού της, πριν την υποβολή του στο
ΓΛΚ.
β) Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προϋπο-

λογισµού της Αρχής, δια της υποβολής σε αυτό εκθέσε-
ων από το Διοικητή.
γ) Ελέγχει και αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα δαπα-

νών, για έργα παροχής υπηρεσιών ή για προµήθειες ει-
δών καθαρής αξίας άνω των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ. 
δ) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την ένταξη έρ-

γων στο Π.Δ.Ε. και στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών.
6. Το Συµβούλιο Διοίκησης δεν δύναται να ζητά και να

έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε συγκε-
κριµένες υποθέσεις ή περιπτώσεις φορολογούµενων. 
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Άρθρο 10
Διαδικασία επιλογής και διορισµός 

Συµβουλίου Διοίκησης

1. Η επιλογή των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης, γί-
νεται µε ανοικτό διαγωνισµό. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 3861/2010 (Α΄
112), καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης του ανοικτού
διαγωνισµού, η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής
της επόµενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετι-
κό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

2. Η επιλογή των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης γί-
νεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής, η οποία θα α-
παρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόε-
δρο, β) τον Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισµού
του Κράτους στη Βουλή, γ) τον Γενικό Γραµµατέα Δηµο-
σιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, δ)
τον Πρόεδρο του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, ε) ένα
µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού  (Δ.Ε.Π.)
που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών και
στ) αποκλειστικά για τα πρώτα επτά (7) έτη λειτουργίας
της Αρχής, δύο εκπροσώπους που υποδεικνύονται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των επι-
κρατέστερων υποψηφίων, µε βάση προκαθορισµένα και
αντικειµενικά κριτήρια, ο οποίος αποτελείται από διπλά-
σιο αριθµό υποψηφίων από τον αριθµό των σχετικών θέ-
σεων και υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονοµικών. Σε
περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από το δι-
πλάσιο αριθµό των θέσεων, περιλαµβάνονται όλοι οι υ-
ποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο. 

4. Ο Υπουργός Οικονοµικών επιλέγει από τον ανωτέ-
ρω κατάλογο, ισάριθµους µε τις προς πλήρωση θέσεις ε-
πικρατέστερους υποψηφίους, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βου-
λής για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύµφωνα µε
τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής. Σε
περίπτωση που η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας δεν
εγκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες υ-
ποψηφίους, ο Υπουργός Οικονοµικών προτείνει εναλλα-
κτικούς υποψηφίους από τον κατάλογο των επικρατέ-
στερων υποψηφίων της παραγράφου 3. Τα µέλη του
Συµβουλίου Διοίκησης διορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως.

5. Ο Εµπειρογνώµονας ορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, βάσει καταλόγου τριών (3) υπο-
ψηφίων, τον οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 11
Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση µελών του 

Συµβουλίου Διοίκησης και του Εµπειρογνώµονα

1. Μέλος του Συµβουλίου Διοίκησης, περιλαµβανοµέ-
νου του Προέδρου, παύεται από το αξίωµά του µε πράξη
του Υπουργικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογηµένη
εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών, για τους εξής λό-
γους:
α) Για αδυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω

κωλύµατος, νόσου ή αναπηρίας σωµατικής ή πνευµατι-
κής που διαρκεί για περισσότερους από τρεις συνεχόµε-

νους µήνες ή αν δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά του
για τρεις συνεχόµενους µήνες για οποιονδήποτε άλλο
λόγο, χωρίς την άδεια του Συµβουλίου Διοίκησης.
β) Για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση των

καθηκόντων του. Σπουδαίο λόγο συνιστά η αποκάλυψη
εµπιστευτικών θεµάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά
την άσκηση των καθηκόντων του ή κατάχρηση της θέσης
του για ίδιο, προσωπικό ή εµπορικό όφελος.
γ) Αν παραπεµφθεί αµετάκλητα στο ακροατήριο για α-

δίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δη-
µοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου,
σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 149 του ν. 3528/2007.
δ) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης του σε

αυτοδίκαιη αργία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
103 παρ. 1 του ν. 3528/2007. 
ε) Αν δεν προβεί στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις,

περί σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 35 του παρόντος νόµου.
στ) Αν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρµόδια αρχή α-

πό την άσκηση ενός επαγγέλµατος ή του έχει απαγο-
ρευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους ο-
ποιουδήποτε δηµόσιου νοµικού προσώπου, λόγω σοβα-
ρού πειθαρχικού παραπτώµατος.
ζ) Αν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχι-

στείας µέχρι δευτέρου βαθµού ή κατιών σε ευθεία γραµ-
µή του Προέδρου ή άλλου µέλους του Συµβουλίου Διοί-
κησης.
η) Αν εκλεγεί µέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευ-

ρωκοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών
οργάνων πολιτικού κόµµατος ή αν ανακηρυχθεί υποψή-
φιος Βουλευτής.

2. Ο Πρόεδρος ή µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης που
έχει παυθεί από το αξίωµά του, δύναται να προσβάλει µε
προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την
απόφαση περί παύσεώς του.

3. Μέλος του Συµβουλίου Διοίκησης, συµπεριλαµβα-
νοµένου του Προέδρου, που προτίθεται να παραιτηθεί α-
πό το αξίωµά του, ενηµερώνει σχετικά τον Υπουργό Οι-
κονοµικών και το Συµβούλιο Διοίκησης, τουλάχιστον
τρεις µήνες πριν από την παραίτησή του. Η παραίτηση γί-
νεται αποδεκτή µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και στην περί-
πτωση του Εµπειρογνώµονα.

5. α) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου
ή µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης, λόγω θανάτου, πα-
ραίτησης ή παύσης, διορίζεται νέος Πρόεδρος ή µέλος,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος
νόµου, εντός δύο µηνών από την κένωση της θέσης, για
το υπόλοιπο της θητείας. Μέχρι το διορισµό νέου Προέ-
δρου ή µέλους, η λειτουργία του Συµβουλίου Διοίκησης
δεν διακόπτεται. Για το διάστηµα µέχρι το διορισµό νέου
Προέδρου ορίζεται αναπληρωτής αυτού από τα υπολει-
πόµενα µέλη µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης.
β) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Εµπειρογνώ-

µονα για τους ίδιους ως άνω λόγους, ορίζεται νέος Ε-
µπειρογνώµονας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 10, εντός δύο µηνών από την κέ-
νωση της θέσης, για το υπόλοιπο της θητείας.

6. Η διαδικασία για το διορισµό νέου Προέδρου ή µέ-
λους του Συµβουλίου Διοίκησης ή για τον ορισµό του Ε-
µπειρογνώµονα ολοκληρώνεται πριν από την εκπνοή της
θητείας του Προέδρου ή του µέλους ή του Εµπειρογνώ-
µονα, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10.
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7. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για
το διορισµό νέου Προέδρου ή µέλους κατά τα ανωτέρω,
η θητεία του απερχόµενου Προέδρου ή µελών παρατεί-
νεται αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων.

Άρθρο 12
Συνεδριάσεις του Συµβουλίου Διοίκησης, εκλογή 

Προέδρου και λήψη αποφάσεων

1. Το Συµβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει τουλάχιστον
µία (1) φορά το µήνα τακτικώς και εκτάκτως όποτε χρει-
αστεί, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην ο-
ποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.
Στην πρόσκληση περιλαµβάνονται τα θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Διοίκησης υ-
ποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση εκτάκτως, αν το
ζητήσουν δύο (2) µέλη.

2. Κατά την πρώτη του συνεδρίαση, καθώς και σε κάθε
περίπτωση αλλαγής µέλους του, το Συµβούλιο Διοίκη-
σης συγκροτείται σε σώµα, εκλέγει τον Πρόεδρό του και
ορίζει το µέλος που αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά την
απουσία του. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Προέ-
δρου, σχετικά µε τη σύγκληση των συνεδριάσεων του
Συµβουλίου Διοίκησης, τη διεξαγωγή αυτών και τη λήψη
αποφάσεων καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό
της Αρχής.
Για τις συνεδριάσεις της παρούσας παραγράφου απαι-

τείται πλήρης απαρτία. Οι σχετικές αποφάσεις αναρτώ-
νται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρ-
θρων 1 έως 6 του ν. 3861/2010.

3. Το Συµβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει νόµιµα εφόσον
παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του. Οι απο-
φάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων µελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Ο Πρόε-
δρος µπορεί να καλεί να παραστούν κατά τη συζήτηση
ειδικών θεµάτων και µέλη του προσωπικού της Αρχής ή
τρίτοι, εκπρόσωποι του Δηµοσίου ή αλλοδαπών αρχών,
δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων και επαγγελµατικών ορ-
γανώσεων, καθώς και εµπειρογνώµονες. Χρέη γραµµα-
τέα ασκεί µέλος του προσωπικού της Αρχής που ορίζε-
ται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης, µε τον ανα-
πληρωτή του. 

4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συµβουλίου Δι-
οίκησης τηρούνται από τον γραµµατέα και υπογράφο-
νται από όλα τα συµµετέχοντα µέλη.

5. Κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στη λειτουργία του
Συµβουλίου Διοίκησης ρυθµίζεται µε τον Εσωτερικό Κα-
νονισµό της Αρχής.

Άρθρο 13
Διοικητής

1. Στην Αρχή συνιστάται θέση Διοικητή, ο οποίος τελεί
σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 
Η θητεία του Διοικητή ορίζεται πενταετής και µπορεί

να ανανεωθεί µόνο µία φορά µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλί-
ου Διοίκησης, µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των
µελών του.

2. Ο Διοικητής είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, υ-
ψηλής επιστηµονικής συγκρότησης και επαγγελµατικής
εµπειρίας σε τοµείς που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότη-
τες της Αρχής και ειδικά στους τοµείς του φορολογικού

ή τελωνειακού δικαίου ή των δηµόσιων οικονοµικών. Οι
υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιµο τίτλο σπουδών σχολών της

αλλοδαπής. Ιδιαίτερο προσόν κατά την επιλογή θεωρού-
νται οι µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού
Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένου ισότιµου της αλλοδαπής, που
αποδεικνύουν την επιστηµονική εξειδίκευση σε συναφή
προς τους σκοπούς της Αρχής γνωστικά αντικείµενα.
β) Σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον δέ-

κα (10) ετών, σε συναφή προς τις αρµοδιότητες της Αρ-
χής αντικείµενα.
γ) Σηµαντική διοικητική εµπειρία, σε θέσεις ευθύνης,

σε διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, κατάρτιση στρατηγι-
κών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων,
στοχοθεσία, συντονισµό οµάδων και παρακολούθηση ε-
πίτευξης στόχων.
δ) Άριστη γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας, ι-

δίως της αγγλικής. 
ε) Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συµµόρφωσης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισµού

τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αι-
τήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισµού.

3. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να µην έχουν κώλυµα
διορισµού κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του
ν. 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορι-
σµού, επιπλέον:
α) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρε-

σίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµόσιου
τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της ορι-
στικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργα-
σίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητά
τους.
β) Να µην έχουν αποκλεισθεί από αρµόδια αρχή από

την άσκηση ενός επαγγέλµατος ή να µην τους έχει απα-
γορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους
οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχι-
κού παραπτώµατος.

4. Ο Διοικητής δεν µπορεί να είναι σύζυγος ή συγγε-
νής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού ή
κατιών σε ευθεία γραµµή του Προέδρου ή άλλου µέλους
του Συµβουλίου.

5. Δεν µπορεί να διοριστεί Διοικητής πρόσωπο, το ο-
ποίο είναι ή έχει διατελέσει µέλος του Ελληνικού ή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτε-
λεστικών οργάνων πολιτικού κόµµατος, κατά την τρέ-
χουσα ή την προηγούµενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή
έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες
ως άνω περιόδους.

6. α) Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητή ανα-
στέλλεται η άσκηση έµµισθου ή άµισθου δηµόσιου λει-
τουργήµατος, η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέ-
ση του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των επιχειρήσεών
τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δηµοσίων
επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ο-
ρίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή
ως µέτοχος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατι-
κή δραστηριότητα. Ο Διοικητής οφείλει, πριν από την α-
νάληψη των καθηκόντων του, να παύσει οποιαδήποτε
έννοµη σχέση µε επιχείρηση/εταιρεία/νοµική οντότητα,
από την οποία µπορεί να προκληθεί σύγκρουση συµφε-
ρόντων. 
β) Σε περίπτωση που ο Διοικητής είναι µόνιµος δηµό-
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σιος υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός φορέων του Δη-
µοσίου, µε τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στην
οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισµό του.

7. Ο Διοικητής µε την ανάληψη των καθηκόντων του,
υπογράφει συµβόλαιο απόδοσης µε τον Υπουργό Οικο-
νοµικών, το οποίο καθορίζει τις υποχρεώσεις του, τη
σχέση εργασίας του, την αµοιβή για τις υπηρεσίες του,
και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, οι οποίοι
πρέπει να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του,
όπως επίσης και σε ετήσια βάση. Στο συµβόλαιο µπορεί
να προβλέπεται ετήσια ειδική ανταµοιβή (bonus) του Δι-
οικητή σε περίπτωση υπέρβασης των ετήσιων στόχων
που τίθενται στο συµβόλαιο απόδοσής του ή επίτευξης
των βασικών δεικτών απόδοσης της φορολογικής διοίκη-
σης που προβλέπονται σε αυτό.

8. Κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης, οι κάθε
είδους αποδοχές του Διοικητή, τακτικές ή πρόσθετες,
για όλο το διάστηµα της θητείας του, καθορίζονται κατό-
πιν πρότασης του Συµβουλίου Διοίκησης, µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και δεν µπορούν να υπερβαί-
νουν το σύνολο των αποδοχών του Προέδρου του Αρεί-
ου Πάγου, ούτε να υπολείπονται του συνόλου των απο-
δοχών Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.

9. Ο χρόνος της θητείας του Διοικητή, λογίζεται ως
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για κάθε έννοµη συνέ-
πεια.

Άρθρο 14
Αρµοδιότητες Διοικητή

1. Όλες οι αρµοδιότητες της Αρχής που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο ή σε άλλες διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας ασκούνται από τον Διοικητή της, πλην αυ-
τών που ρητώς ορίζεται ότι ασκούνται από το Συµβούλιο
Διοίκησης.

2. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διοικητής, ενδεικτικά και όχι πε-
ριοριστικά:
α) Εισηγείται στο Συµβούλιο Διοίκησης για όλα τα θέ-

µατα αρµοδιότητάς του.
β) Διαµορφώνει και επικαιροποιεί τον µακροπρόθεσµο

στρατηγικό σχεδιασµό της Αρχής. Επίσης, καταρτίζει και
αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησιακό
σχέδιο της Αρχής και καθορίζει τους ποιοτικούς και πο-
σοτικούς στόχους και τα κριτήρια αξιολόγησης των ορ-
γανικών µονάδων αυτής, καθώς και των προϊσταµένων
αυτών και του προσωπικού τους.
γ) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών νοµοθετικές

ρυθµίσεις σε ζητήµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές
του, καθώς και την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τις
οποίες ο Υπουργός εξακολουθεί να έχει αρµοδιότητα.
δ) Εισηγείται για την υποβολή πρότασης για την έκδο-

ση προεδρικών διαταγµάτων συναφών µε τις αρµοδιότη-
τες της Αρχής.
ε) Υποβάλλει απαντήσεις της Αρχής, για ερωτήσεις, ε-

περωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές, καθώς
και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευτών, προς την
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, για την
υποβοήθηση της άσκησης των κοινοβουλευτικών αρµο-
διοτήτων.
στ) Λαµβάνει µέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας

και την καταπολέµηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες
που υπάγονται στην Αρχή, συµπεριλαµβανοµένης και
της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης και ενώ-
πιον των αρµόδιων Πειθαρχικών Συµβουλίων.

ζ) Αποφασίζει για τη συµµετοχή της Αρχής σε Οµάδες
Εργασίας ή Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διε-
θνών Οργανισµών µε αντικείµενο που άπτεται αµιγώς
των αρµοδιοτήτων της και ορίζει τα πρόσωπα που συµ-
µετέχουν σε αυτές εκ µέρους της.
η) Εποπτεύει τους φορείς που λειτουργούν στην Αρχή

και διαχειρίζεται και παρακολουθεί τους ειδικούς λογα-
ριασµούς που αφορούν την Αρχή ή λειτουργίες αυτής.

3. Ως προς το προσωπικό της Αρχής, ο Διοικητής, εν-
δεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) Επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταµένους των ορ-

γανικών µονάδων κάθε επιπέδου της Αρχής και αποφα-
σίζει την πρόωρη λήξη της θητείας τους και την απαλλα-
γή ή µετακίνησή τους.
β) Οργανώνει και υλοποιεί προγράµµατα εκπαίδευσης,

µετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού που
υπάγεται στις οργανικές µονάδες της Αρχής.
γ) Αποφασίζει για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια

πρόσληψης προσωπικού στην Αρχή και για την υποβολή
στους αρµόδιους φορείς και στο Α.Σ.Ε.Π. των αντίστοι-
χων αιτηµάτων για τις σχετικές προκηρύξεις, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις.
δ) Καθορίζει τον αριθµό θέσεων αποφοίτων των Τε-

χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ιν-
στιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) για την
πραγµατοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υ-
πηρεσίες της Αρχής.
ε) Καθορίζει ή ανακαθορίζει ειδικό σύστηµα προαγω-

γών και βαθµολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υ-
παλλήλων της Αρχής.
στ) Καθορίζει ειδικό µισθολογικό καθεστώς και ειδικό-

τερο σύστηµα επιπλέον ανταµοιβής (bonus) για το προ-
σωπικό της Αρχής.
ζ) Καθορίζει ή ανακαθορίζει µεθοδολογίες και ειδικό-

τερα συστήµατα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης
του προσωπικού της Αρχής. 
η) Καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία και τα όργανα ε-

λέγχου της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια αξιολό-
γησης των υπαλλήλων της Αρχής, τον τρόπο, τη διαδικα-
σία, τα όργανα αξιολόγησης αυτών και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια εφαρµογής του συνόλου της διαδικασίας. 
θ) Καθορίζει, µε αποφάσεις του που δηµοσιεύονται

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: i) τα απαιτούµενα
τυπικά προσόντα των υποψηφίων Ελεγκτών Βεβαίωσης
και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους
(Ελεγκτών), όπως τίτλοι σπουδών, πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.,
µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι και τη συνάφεια αυ-
τών µε το αντικείµενο της θέσης εργασίας, τη γνώση ξέ-
νης γλώσσας, τη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ii) τα
ουσιαστικά προσόντα αυτών, όπως εξειδίκευση και
προηγούµενη εµπειρία, iii) το είδος, το χρόνο και τον
τρόπο της εκπαίδευσης, καθώς και τη βαθµολογία αυτής
που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος για να θεωρηθεί ότι
την έχει περαιώσει µε επιτυχία, η οποία αποτελεί απα-
ραίτητο προσόν κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα
ή τους πίνακες επιτυχόντων, iv) τους συντελεστές βαρύ-
τητας των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπο-
ψηφίων, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδι-
κασία, τα κριτήρια επιλογής, την αξιολόγηση, την επιλο-
γή αυτών και την κατάρτιση του πίνακα ή των πινάκων ε-
πιτυχόντων, v) τη διάρκεια της θητείας των Ελεγκτών,
τους λόγους απαλλαγής από τη θέση και κινητικότητας
αυτών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που σχετίζεται µε τη
θητεία και την αξιολόγησή τους. 
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4. Ως προς τα οργανωτικά θέµατα της Αρχής, ο Διοικη-
τής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) Διασφαλίζει ότι το πρόγραµµα και οι δραστηριότη-

τες των επί µέρους οργανικών µονάδων και υπηρεσιών
της Αρχής συµβαδίζουν µε το στρατηγικό και επιχειρη-
σιακό σχέδιο και τους τεθέντες στόχους, και, επίσης, ε-
λέγχει και εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες της Αρ-
χής.
β) Μεταφέρει ανθρώπινους, οικονοµικούς και λειτουρ-

γικούς πόρους, καθώς και υλικοτεχνικό εξοπλισµό µετα-
ξύ των οργανικών µονάδων της Αρχής. Σε περίπτωση
µεταφοράς εξοπλισµού πληροφορικής ενηµερώνεται η
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και προ-
βαίνει στην εγκατάσταση για τη διασφάλιση της λει-
τουργίας της υποδοµής.
γ) Προτείνει στον Υπουργό Οικονοµικών και στον Υ-

πουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύστα-
ση ή κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού όλων
των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων.
δ) Με αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµε-

ρίδα της Κυβερνήσεως, συστήνει ή συγχωνεύει Υπηρε-
σιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια στην Αρχή, καθώς και
Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης, και καθορίζει τα ειδικό-
τερα θέµατα λειτουργίας τους, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
ε) Με αποφάσεις του συστήνει, συγκροτεί και ορίζει

τον Πρόεδρο, τα µέλη, τον εισηγητή και τον γραµµατέα
των συλλογικών οργάνων της Αρχής, όπως Συµβουλίων,
Επιτροπών, Οµάδων Εργασίας ή Έργου και Υπηρεσιακών
και Πειθαρχικών Συµβουλίων.
στ) Υποδεικνύει εκπροσώπους της Αρχής σε συλλογι-

κά όργανα του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλων Υ-
πουργείων και Φορέων.
ζ) Ανασυγκροτεί συλλογικά όργανα της Αρχής (επι-

τροπές, συµβούλια, οµάδες εργασίας ή έργου) µε απο-
φάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, σε περίπτωση που προκύψει:
αα) µεταβολή στον τίτλο ή στην οργάνωση των οργα-

νικών µονάδων της Αρχής, από τις οποίες προβλέπεται
για τη νόµιµη συγκρότησή τους η συµµετοχή υπαλλή-
λου, ως προέδρου, συντονιστή, µέλους, εισηγητή ή
γραµµατέα,
ββ) µεταβολή στον τίτλο ή στην οργάνωση Γενικών ή

Ειδικών Γραµµατειών ή Υπηρεσιών του Υπουργείου Οι-
κονοµικών ή άλλων Υπουργείων, µέλη των οποίων συ-
γκροτούν τα συλλογικά όργανα της Αρχής.
Όπου για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικού οργάνου

της Αρχής προβλέπεται η συµµετοχή Προϊσταµένου Γε-
νικής Διεύθυνσης αυτής, ως προέδρου, συντονιστή ή µέ-
λους και δεν υφίσταται ή ελλείπει αυτός, µε απόφαση
του Διοικητή ορίζεται στη θέση του και µέχρι την πλήρω-
ση της θέσης αυτού στη Γενική Διεύθυνση, ένας προϊ-
στάµενος Διεύθυνσης ή υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυν-
σης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής.
η) Εκδίδει αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορι-

σµού µελών επιτροπών, µεταξύ άλλων για θέµατα προ-
µηθειών και οµάδων εργασίας αρµοδιότητας της Αρχής. 
θ) Με αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµε-

ρίδα της Κυβερνήσεως: 
αα) Καθορίζει ή ανακαθορίζει την εσωτερική διάρθρω-

ση των Υπηρεσιών της Αρχής και  συστήνει ή  καταργεί ή
συγχωνεύει οργανικές µονάδες αυτής, κάθε επιπέδου ή

αναστέλλει τη λειτουργία τους ή  µετατρέπει το επίπεδο
αυτών, καθώς και τους κλάδους από τους οποίους προ-
έρχονται οι Προϊστάµενοι αυτών. 
Σε όποιες από τις περιπτώσεις του προηγούµενου ε-

δαφίου κρίνεται αναγκαίο, µε τις ίδιες ή όµοιες αποφά-
σεις, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος µεταφοράς,
παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των υποθέσεων,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα.
ββ) Καθορίζει ή ανακαθορίζει την κατά τόπον και την

καθ’ ύλην αρµοδιότητα των Υπηρεσιών της Αρχής, την
περαιτέρω εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων τους, την έ-
δρα και τον τίτλο αυτών, καθώς και την ηµεροµηνία έ-
ναρξης ή παύσης λειτουργίας τους, καθώς και ορίζει
ποιά πρόσωπα θεωρούνται φορολογούµενοι µεγάλου
πλούτου ή τις µεγάλες επιχειρήσεις.
γγ) Εκδίδει και τροποποιεί τον Οργανισµό και τους Ε-

σωτερικούς Κανονισµούς της Αρχής, καθώς και την περι-
γραφή των θέσεων εργασίας των Υπηρεσιών αυτής, µέ-
σω της κατάρτισης περιγραµµάτων εργασίας.
δδ) Καθορίζει ή ανακαθορίζει τις ηµέρες και ώρες ει-

σόδου του κοινού στις υπηρεσίες της Αρχής, χωρίς να α-
παιτείται η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις ε-
ξουσιοδότηση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης, και κατά παρέκκλιση νοµοθετικών
διατάξεων που ορίζουν την χωρίς κανένα χρονικό ή άλ-
λο περιορισµό είσοδο µελών συγκεκριµένων επαγγελ-
µατικών οµάδων στα δηµόσια καταστήµατα, κάθε εργά-
σιµη ηµέρα και ώρα, καθώς και το ωράριο εργασίας των
Υπηρεσιών της Αρχής που λειτουργούν σε φυλακές ερ-
γασίας (βάρδιες).
εε) Καθορίζει ή ανακαθορίζει τις οργανικές θέσεις

προσωπικού, µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα µεταξύ
των υπηρεσιών της Αρχής. Επίσης, καθορίζει ή ανακαθο-
ρίζει τον αριθµό των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης
και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους,
κατανέµει ή ανακατανέµει τις θέσεις αυτές σε υπηρεσια-
κές µονάδες και καθορίζει ή ανακαθορίζει τις οργανικές
µονάδες όλων των επιπέδων, στις οποίες κατανέµονται
αυτές. 
στστ) Μεταφέρει κενές οργανικές θέσεις προσωπικού

από κατηγορία σε κατηγορία ή από κλάδο ή ειδικότητα
σε άλλο κλάδο ή σε άλλη ειδικότητα, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, καθώς και καθορίζει ή ανακαθορίζει
τα προσόντα διορισµού σε κλάδους και σε ειδικότητες.
ι) Αποφασίζει για θέµατα στέγασης και µεταστέγασης

των Υπηρεσιών της Αρχής και παρέχει σχετικές εγκρί-
σεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί στέγα-
σης Δηµοσίων Υπηρεσιών. 

5. Ο Διοικητής ασκεί και κάθε άλλη υφιστάµενη κατά
την έναρξη ισχύος της Αρχής αρµοδιότητα του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµι-
κών.

6. α) Με αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, ο Διοικητής της Αρχής δύνα-
ται να µεταβιβάζει στους Προϊσταµένους όλων των ορ-
γανικών µονάδων της Αρχής, τις αναγκαίες αρµοδιότη-
τες ή να εξουσιοδοτεί αυτούς να υπογράφουν «Με εντο-
λή Διοικητή» πράξεις ή έγγραφα, προκειµένου αυτοί να
ανταποκριθούν στους στόχους που τους τίθενται. 
β) Επίσης, ο Διοικητής της Αρχής, δύναται µε αποφά-

σεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, να µεταβιβάζει αρµοδιότητες, να αναθέτει κα-
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θήκοντα ή να εξουσιοδοτεί, κατ’ εφαρµογή των διατάξε-
ων του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), καθώς και
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Α΄
90), οι οποίες ισχύουν και για την Αρχή και τον Διοικητή
αυτής. 
Η κατά το προηγούµενο εδάφιο µεταβίβαση αρµοδιό-

τητας, ανάθεση καθήκοντος ή εξουσιοδότηση υπογρα-
φής µπορεί να αφορά σε περισσότερα του ενός όργανα
της Αρχής.
Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής

από τα όργανα στα οποία µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα ή
τα οποία εξουσιοδοτούνται από τον Διοικητή, σε ιεραρ-
χικά υφιστάµενα όργανα αυτών, στις περιπτώσεις που
αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου
της παρούσας υποπαραγράφου.
Στην περίπτωση που η ως άνω περαιτέρω εξουσιοδό-

τηση παρέχεται από όργανο στο οποίο: αα) είχε µεταβι-
βασθεί η αρµοδιότητα, το εξουσιοδοτούµενο όργανο υ-
πογράφει µε εντολή του οργάνου που του παρείχε την ε-
ξουσιοδότηση ή ββ) είχε παρασχεθεί η εξουσιοδότηση υ-
πογραφής, το εξουσιοδοτούµενο όργανο υπογράφει
«Με Εντολή Διοικητή». 
γ) Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις υποπαραγρά-

φους α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου δύνανται να
τροποποιούνται εν όλω ή εν µέρει από το ίδιο θεσµικό
όργανο, ανεξαρτήτως αλλαγής του προσώπου που τις ε-
ξέδωσε. Επίσης, ο Διοικητής µπορεί να τροποποιεί εν ό-
λω ή εν µέρει τις αποφάσεις για µεταβίβαση αρµοδιοτή-
των, ανάθεση καθηκόντων ή εξουσιοδότηση υπογραφής
που είχαν εκδοθεί από τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και εξακολουθούν να ι-
σχύουν.

Άρθρο 15
Διαδικασία επιλογής και διορισµός Διοικητή

1. Η επιλογή του Διοικητή γίνεται µε ανοικτό διαγωνι-
σµό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτά-
ται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
1 έως 6 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), καθορίζεται η διαδι-
κασία προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού, η γραµµα-
τειακή υποστήριξη της Επιτροπής της επόµενης παρα-
γράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την ε-
φαρµογή της παρούσας παραγράφου.

2. Η επιλογή των Υποψηφίων γίνεται από την ανεξάρ-
τητη Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 10 του παρόντος
νόµου.

3. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των τεσ-
σάρων (4) επικρατέστερων υποψηφίων, µε βάση προκα-
θορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, ο οποίος υποβάλ-
λεται στο Συµβούλιο Διοίκησης. Σε περίπτωση που οι υ-
ποψήφιοι είναι λιγότεροι από τέσσερις (4), περιλαµβάνο-
νται όλοι οι υποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο. 

4. Το Συµβούλιο Διοίκησης κατατάσσει τους δύο (2) ε-
πικρατέστερους υποψηφίους µε σειρά προτεραιότητας
και υποβάλλει σχετική πρόταση στον Υπουργό Οικονοµι-
κών. Ο Υπουργός Οικονοµικών επιλέγει τον Διοικητή, ο
οποίος διορίζεται µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία αναφέ-
ρονται οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη για την ε-
πιλογή αυτή.

Άρθρο 16
Παύση, παραίτηση, αναπλήρωση Διοικητή

1. Όταν συντρέχουν αναµφισβήτητα πραγµατικά περι-
στατικά που συνιστούν λόγο παύσης του Διοικητή πριν
από τη λήξη της θητείας του, το Συµβούλιο Διοίκησης υ-
ποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία, προτείνοντας αι-
τιολογηµένα την πρόωρη παύση του στον Υπουργό Οι-
κονοµικών. Ο Υπουργός Οικονοµικών, µετά την πρόταση
του Συµβουλίου Διοίκησης, εισηγείται αιτιολογηµένα
την πρόωρη παύση στο Υπουργικό Συµβούλιο. Το Υπουρ-
γικό Συµβούλιο εκδίδει πράξη, η οποία περιλαµβάνει την
αιτιολογηµένη εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών και
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως. Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται οποτεδήποτε να
ζητήσει τη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης για το εάν
συντρέχουν πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν λό-
γο πρόωρης παύσης του Διοικητή. Ο Διοικητής παύεται
πρόωρα για τους εξής λόγους:
α) Για αδυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω

κωλύµατος, νόσου ή αναπηρίας σωµατικής ή πνευµατι-
κής που διαρκεί για περισσότερους από τρεις συνεχόµε-
νους µήνες ή αν δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά του
για τρεις συνεχόµενους µήνες για οποιονδήποτε άλλο
λόγο, χωρίς την άδεια του Συµβουλίου Διοίκησης.
β) Για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση των κα-

θηκόντων του, όπως ιδίως η αποκάλυψη εµπιστευτικών
θεµάτων για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση
των καθηκόντων του ή κατάχρηση της θέσης του για ί-
διο, προσωπικό ή εµπορικό όφελος.
γ) Αν παραπεµφθεί αµετάκλητα στο ακροατήριο για α-

δίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δη-
µοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου,
σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 149 του ν. 3528/2007.
δ) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης του σε

αυτοδίκαιη αργία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
103 παρ. 1 του ν. 3528/2007. 
ε) Αν δεν προβεί στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις,

περί σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 35 του παρόντος νόµου.
στ) Αν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρµόδια αρχή α-

πό την άσκηση ενός επαγγέλµατος ή του έχει απαγο-
ρευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταµένου ή στελέχους ο-
ποιουδήποτε δηµόσιου νοµικού προσώπου, λόγω σοβα-
ρού πειθαρχικού παραπτώµατος.
ζ) Αν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχι-

στείας µέχρι δευτέρου βαθµού ή κατιών σε ευθεία γραµ-
µή του Προέδρου ή άλλου µέλους του Συµβουλίου Διοί-
κησης.
η) Αν εκλεγεί µέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευ-

ρωκοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών
οργάνων πολιτικού κόµµατος ή αν ανακηρυχθεί υποψή-
φιος Βουλευτής.
θ) Σε περίπτωση προφανούς απόκλισης από την επί-

τευξη των τεθέντων στο συµβόλαιο απόδοσής του ποιο-
τικών και ποσοτικών στόχων, µετά από τη συµπλήρωση
δύο ετών από την τοποθέτησή του.

2. Ο Διοικητής που έχει παυθεί από το αξίωµά του, δύ-
ναται να προσβάλει µε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας την απόφαση περί παύσεώς του.

3. Ο Διοικητής όταν προτίθεται να παραιτηθεί από το
αξίωµά του, ενηµερώνει σχετικά τον Υπουργό Οικονοµι-
κών και το Συµβούλιο Διοίκησης, τουλάχιστον τρεις µή-
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νες πριν από την παραίτησή του. Η παραίτηση γίνεται α-
ποδεκτή µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διοικητή, λό-
γω θανάτου, παραίτησης ή παύσης, διορίζεται νέος Διοι-
κητής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 του πα-
ρόντος νόµου, εντός δύο µηνών από την κένωση της θέ-
σης.

5. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλογής του Διοικητή
µετά από τη λήξη της θητείας του ή σε περίπτωση πρόω-
ρης λήξης της θητείας αυτού ή σε περίπτωση προσωρι-
νής αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, µε από-
φαση του Συµβουλίου Διοίκησης ορίζεται ένας από τους
προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής ως ανα-
πληρωτής για το χρονικό διάστηµα από τη λήξη της θη-
τείας του µέχρι το διορισµό του διαδόχου του ή για όσο
διάστηµα ο Διοικητής τελεί σε προσωρινή αδυναµία ε-
κτέλεσης των καθηκόντων του. Σε περίπτωση που ο ορι-
σθείς ως αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθή-
κοντά του ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει να εκτελεί
αυτά, µε όµοια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής ένας
από τους προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης της Αρ-
χής, µέχρι το διορισµό του νέου Διοικητή της Αρχής ή
την ανάληψη των καθηκόντων του υφισταµένου. Τα εν-
διάµεσα αυτά διαστήµατα δεν επιτρέπεται κατά κανόνα
να υπερβαίνουν τους δύο µήνες.

Άρθρο 17
Οργανικές Μονάδες

1. Η Αρχή συγκροτείται από όλες τις οργανικές µονά-
δες που υπάγονται, κατά την ηµεροµηνία έναρξης της
λειτουργίας της στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσό-
δων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 111/2014
(Α΄178, διορθ. σφάλµ. Α΄ 25/24.2.2015) «Οργανισµός
του Υπουργείου Οικονοµικών», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, κατ’ εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων. 

2. Στην Αρχή συνιστάται Γραφείο Διοικητή, το οποίο ε-
πικουρεί αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει
την επιµέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης
των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνει την επι-
κοινωνία του µε τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέ-
πεται, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία
του, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τα Γρα-
φεία των Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων, µε την επι-
φύλαξη των προβλεποµένων στον παρόντα νόµο.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Στόχοι Είσπραξης Εσόδων

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδε-
ται µέχρι 31 Δεκεµβρίου κάθε έτους, καθορίζονται ανα-
λυτικά οι ετήσιοι στόχοι εσόδων για είσπραξη από την
Αρχή, σύµφωνα µε τον ψηφισθέντα ετήσιο Κρατικό Προ-
ϋπολογισµό. Με όµοια απόφαση, σε περίπτωση που µε
βάση τον κυρωθέντα από τη Βουλή Απολογισµό του α-
ντίστοιχου οικονοµικού έτους, οι πραγµατοποιηθείσες α-
πό την Αρχή εισπράξεις εσόδων έχουν υπερβεί τους κα-
θορισµένους ετήσιους στόχους, δύναται µέρος των εσό-

δων που εισπράχθηκαν πέραν των καθορισµένων στό-
χων, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπολεί-
πεται κατά ποσοστό του πέντε τοις εκατό (5%) και να υ-
περβαίνει κατά ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%), της
υπέρβασης αυτών, να ενισχύει τις πιστώσεις του προϋ-
πολογισµού του επόµενου της κύρωσης του Απολογι-
σµού οικονοµικού έτους της Αρχής, πέραν των ανωτά-
των ορίων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για την
Αρχή. Για τον υπολογισµό της τυχόν υπέρβασης των
στόχων δεν λαµβάνονται υπόψη στα εισπραχθέντα έσο-
δα οι αποδόσεις παρεµβάσεων που δεν είχαν συµπερι-
ληφθεί στον ψηφισθέντα Κρατικό Προϋπολογισµό, κα-
θώς και τυχόν έσοδα που δεν ήταν δυνατόν να προβλε-
φθούν κατά τον ορισµό των στόχων. Με την ίδια ως άνω
απόφαση καθορίζονται το ακριβές ποσοστό, κατόπιν
γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης και κάθε άλλη λεπτο-
µέρεια εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
Η κατανοµή των πιστώσεων αυτών εντός του προϋπο-

λογισµού της Αρχής πραγµατοποιείται µε απόφαση του
Διοικητή της Αρχής, µετά από σύµφωνη γνώµη του Συµ-
βουλίου Διοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει. 

Άρθρο 19
Προϋπολογισµός και Οικονοµική Διαχείριση

1. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη λειτουργία της
Αρχής εγγράφονται σε χωριστό ειδικό φορέα ή χωρι-
στούς ειδικούς φορείς στον τακτικό προϋπολογισµό του
Υπουργείου Οικονοµικών. Για τις δαπάνες λειτουργίας
των περιφερειακών υπηρεσιών της Αρχής δύναται να εγ-
γράφονται πιστώσεις σε χωριστούς ειδικούς φορείς σε
επίπεδο νοµού ή περιφέρειας.

2. Ο Διοικητής της Αρχής είναι Διατάκτης των πιστώ-
σεων του προϋπολογισµού δαπανών της, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως εκάστοτε
ισχύει.

3. Για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογι-
σµού δαπανών της Αρχής και των προβλέψεων ΜΠΔΣ,
καθώς και όλα τα θέµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και δηµοσίου λογιστικού, ισχύουν οι διατάξεις του
ν. 4270/2014, µε την εξαίρεση των οριζοµένων στην πα-
ράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 
Ο προϋπολογισµός της Αρχής υποβάλλεται στο Γ.Λ.Κ.

µέσω της Κύριας Κεντρικής Οικονοµικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 54 του ν. 4270/2014.
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογι-

σµού της Αρχής που περιλαµβάνεται στο σχέδιο Κρατι-
κού Προϋπολογισµού που εισάγεται στη Βουλή από τον
Υπουργό Οικονοµικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κε-
φαλαίου Β΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 4270/2014, δεν δύνα-
ται να είναι κατώτερο από το 95% του µέσου όρου των
πιστώσεων της Αρχής, βάσει των ψηφισθέντων ετήσιων
κρατικών προϋπολογισµών των αµέσως προηγούµενων
τριών τελευταίων ετών, χωρίς να συνυπολογίζεται τυ-
χόν ενίσχυση των πιστώσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 18. 
Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυ-

νο η επίτευξη των στόχων του εκάστοτε ισχύοντος
ΜΠΔΣ για τη Γενική Κυβέρνηση και ταυτόχρονα να τηρη-
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θούν τα ανωτέρω, αναζητούνται οι τυχόν αναγκαίες εξι-
σορροπητικές παρεµβάσεις στο σύνολο των προϋπολο-
γισµών και το ΜΠΔΣ της Γενικής Κυβέρνησης.
Για τη µεταφορά πιστώσεων µεταξύ µειζόνων κατηγο-

ριών δαπανών του προϋπολογισµού της Αρχής εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143). Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οι-
κονοµικών απορρίψει την αιτιολογηµένη πρόταση του
Διοικητή για µεταφορά πιστώσεων µεταξύ µειζόνων κα-
τηγοριών δαπανών τότε αιτιολογεί την απόφασή του
στο Συµβούλιο Διοίκησης της Αρχής.
Στην Εισηγητική Έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο του

Κρατικού Προϋπολογισµού περιλαµβάνονται, για πληρο-
φοριακούς λόγους, συνοπτικά στοιχεία του σχεδίου
προϋπολογισµού δαπανών που υποβάλλεται από την Αρ-
χή στο ΓΛΚ, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 54
του ν. 4270/2014 και τυχόν λοιπά σχετικά πληροφοριακά
στοιχεία. 
Αντίστοιχα στοιχεία περιλαµβάνονται και στην Επεξη-

γηµατική Έκθεση του εκάστοτε ΜΠΔΣ. 
Ο Διοικητής της Αρχής υποβάλει στη Βουλή, για πλη-

ροφοριακούς λόγους, το σχέδιο προϋπολογισµού της
Αρχής που είχε υποβληθεί στο ΓΛΚ.

4. Η Αρχή δύναται να πραγµατοποιεί δαπάνες που ε-
ντάσσονται στο ΠΔΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπο-
κεφαλαίου 3 του κεφαλαίου Β΄ του µέρους Δ΄ του
ν. 4270/2014. 

5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3
του άρθρου 77 και της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 20
του ν. 4270/2014, για τις κανονιστικές διοικητικές πρά-
ξεις της Αρχής δεν απαιτείται η σύµπραξη του Υπουργού
Οικονοµικών εφόσον η δαπάνη που προκαλείται από αυ-
τές είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋ-
πολογισµού της ή του εκάστοτε ΜΠΔΣ. Σε αντίθετη περί-
πτωση η παράλειψη σύµπραξης του Υπουργού Οικονοµι-
κών συνιστά παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικα-
σίας έκδοσης της πράξης και λόγο ακυρότητας αυτής. Α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η διάταξη του
πρώτου εδαφίου ισχύει και για τις πράξεις του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, καθώς και για όσες από
αυτές έχουν εκδοθεί µέχρι και την έναρξη ισχύος του
παρόντος και έχουν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.

6. Στην Αρχή συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), ο προϊστάµενος της οποίας
έχει όλες τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των προϊ-
σταµένων οικονοµικών υπηρεσιών Υπουργείων κατά τα
οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 24, 26 και 69Γ του
ν. 4270/2014.
Η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονοµικών ορίζεται ως

Κύρια Κεντρική Οικονοµική Υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
και έχει τις αρµοδιότητες που προσδιορίζονται στις ανω-
τέρω διατάξεις. 

7. Η Αρχή διαχειρίζεται και ελέγχει τις οικονοµικές υ-
ποθέσεις και λειτουργίες όλων των Υπηρεσιών που υπά-
γονται σε αυτήν και των φορέων που εποπτεύονται από
αυτή, σχεδιάζει, συντονίζει και εποπτεύει όλα τα θέµατα
που άπτονται της οικονοµικής λειτουργίας της, στο πλαί-
σιο του ν. 4270/2014, πλην των περιπτώσεων που ορίζε-
ται διαφορετικά στο παρόν άρθρο.

8. Η Αρχή διαχειρίζεται τους Ειδικούς Λογαριασµούς
και εποπτεύει τα Ταµεία που συνδέονται µε τις αρµοδιό-
τητές της.

9. Ακίνητα του Δηµοσίου µπορεί να παραχωρούνται
κατά χρήση στην Αρχή από την Εταιρία Ακινήτων Δηµο-
σίου ή άλλους φορείς του Δηµοσίου ή των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια-
τάξεις, για την αντιµετώπιση των στεγαστικών αναγκών
των υπηρεσιών της.

10. Ο Διοικητής παρέχει σχετικές εγκρίσεις, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις περί στέγασης Δηµοσίων Υ-
πηρεσιών, για θέµατα στέγασης και µεταστέγασης των
Υπηρεσιών της Αρχής.

11. Για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων
προς στέγαση των υπηρεσιών της Αρχής, το Ελληνικό
Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Αρχής.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις περί στέγασης
δηµοσίων υπηρεσιών.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 20
Υποβολή εκθέσεων – δηµοσιότητα

1. Η Αρχή ενηµερώνει περιοδικά τον Υπουργό Οικονο-
µικών, δια της υποβολής τριµηνιαίων εκθέσεων για τις
δραστηριότητές της και για θέµατα που τυχόν ανακύ-
πτουν κατά τη λειτουργία και τη δράση της. Ο Υπουργός
µπορεί να ακροάται µηνιαίως τον Διοικητή, κατόπιν ειδι-
κής πρόσκλησης ή σε εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον της ζητηθεί, η
Αρχή υποχρεούται να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό,
στον Υπουργό Οικονοµικών και στον Πρόεδρο της Βου-
λής, ειδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους για θέ-
µατα της αρµοδιότητάς της.

3. Η Αρχή δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της: 
α) το στρατηγικό σχέδιο, το ετήσιο επιχειρησιακό σχέ-

διο και τις τυχόν αναθεωρήσεις τους, τους στόχους των
Υπηρεσιών και τους κρίσιµους δείκτες απόδοσης της φο-
ρολογικής διοίκησης, καθώς και τη µηνιαία εξέλιξή τους,
β) τις µηνιαίες εκθέσεις για την εξέλιξη και τη διακύ-

µανση των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δηµο-
σίων εσόδων,
γ) τις µηνιαίες οικονοµικές αναφορές δαπανών, στο

πλαίσιο εκτέλεσης του προϋπολογισµού της.

Άρθρο 21
Ετήσια έκθεση απολογισµού και προγραµµατισµού 

των δραστηριοτήτων της Αρχής

1. Η Αρχή συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση απολο-
γισµού και προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων της
για το επόµενο έτος. Στην έκθεση απολογισµού παρου-
σιάζεται το έργο που επιτελέστηκε κατά το προηγούµε-
νο έτος και τα αποτελέσµατα στους κρίσιµους τοµείς
δράσης της. 
Στον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων παρουσιάζο-

νται οι σηµαντικότεροι στόχοι και δράσεις παρέµβασης,
οι οποίες εξειδικεύονται στο ετήσιο επιχειρησιακό σχέ-
διο. Δεν περιλαµβάνονται εξειδικευµένα στοιχεία, η
γνωστοποίηση των οποίων µπορεί να παρεµποδίσει την
υλοποίηση του προγράµµατος και την επίτευξη των στό-
χων είσπραξης, ούτε στοιχεία που καλύπτονται από το
φορολογικό απόρρητο.

2. Το Συµβούλιο Διοίκησης παρέχει τη σύµφωνη γνώ-
µη του για την οριστικοποίηση της ετήσιας έκθεσης απο-
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λογισµού και προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων
της Αρχής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, και την υπο-
βάλλει στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής
και στον Υπουργό Οικονοµικών. Η ετήσια έκθεση απολο-
γισµού της Αρχής υποβάλλεται µέχρι την 31η Μαρτίου
κάθε έτους, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής και
συζητείται στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της
Βουλής κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής. 

Άρθρο 22
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο και 

λοιπά σχέδια δράσης της Αρχής

1. Η Αρχή καταρτίζει το στρατηγικό και επιχειρησιακό
σχέδιο αυτής, καθώς και τα επιµέρους επιχειρησιακά
σχέδια και τα προγράµµατα δράσης της, συντονίζει και
υλοποιεί αυτά, στο πλαίσιο των επιλογών, των προτεραι-
οτήτων, των κατευθύνσεων και των στόχων της κυβερ-
νητικής δηµοσιονοµικής πολιτικής. 

2. Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής,
καθώς και όποιο σχέδιο δράσης της Αρχής εµπίπτει στο
πεδίο αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου Διοίκησης, εκδίδο-
νται µε αποφάσεις του Διοικητή της, κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, η οποία παρέχεται
και για τυχόν επικαιροποιήσεις ή αναθεωρήσεις τους. Οι
αποφάσεις αυτές δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

3. Στρατηγικό σχέδιο είναι το σχέδιο µε το οποίο απο-
τυπώνεται η µακροπρόθεσµη στρατηγική κατεύθυνση
της Αρχής. Περιλαµβάνει τους στρατηγικούς στόχους
της Αρχής, το όραµα, την αποστολή και τις βασικές αξίες
της.

4. Επιχειρησιακό σχέδιο είναι η διαδικασία επιµερι-
σµού των στρατηγικών στόχων της Αρχής σε ετήσιους
στόχους, δράσεις και έργα. Περιγράφει τα ορόσηµα,
τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας και αναλύει τον
τρόπο µε τον οποίο το στρατηγικό σχέδιο µπαίνει σε ε-
φαρµογή κατά τη διάρκεια του έτους.
Με το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζονται οι ποιοτικοί

και ποσοτικοί στόχοι των Υπηρεσιών, καθώς και οι υπο-
χρεώσεις, οι δράσεις και τα έργα προς υλοποίηση, σε
συµφωνία µε το στρατηγικό σχέδιο της Αρχής.

5. Το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο υποβάλλεται από
τον Διοικητή στο Συµβούλιο Διοίκησης µέχρι τις 20 Δε-
κεµβρίου κάθε έτους, για παροχή της σύµφωνης γνώµης
του. 

6. Το στρατηγικό σχέδιο της Αρχής υποβάλλεται στον
Πρόεδρο της Βουλής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
138Α του Κανονισµού της Βουλής.

Άρθρο 23
Στοχοθεσία

1. Με απόφαση του Διοικητή και µε γνώµονα την επί-
τευξη των στρατηγικών στόχων, κοινοποιείται στις Υπη-
ρεσίες ο επιχειρησιακός σχεδιασµός της Αρχής και κα-
θορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι των οργανι-
κών µονάδων, ο βαθµός προτεραιότητας για κάθε στόχο,
οι δείκτες µέτρησης των αποτελεσµάτων, το χρονοδιά-
γραµµα υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

2. Οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύν-
σεων, οι οποίοι µε την τοποθέτησή τους και την ανάληψη
υπηρεσίας αποδέχονται αυτοδικαίως τους ποιοτικούς

και ποσοτικούς στόχους των οργανικών µονάδων, που
προσδιορίζονται από τον Διοικητή της Αρχής, κατανέ-
µουν αυτούς, στους προϊσταµένους των υπό αυτών ορ-
γανικών µονάδων, επιπέδου Υποδιεύθυνσης ή Τµήµατος
ή Αυτοτελούς Γραφείου, οι δε προϊστάµενοι των Τµηµά-
των ή Αυτοτελών Γραφείων κατανέµουν αυτούς µεταξύ
των υπαλλήλων, κατά περίπτωση. 

3. Ειδικότερα, η ανάληψη καθηκόντων Ελεγκτή βεβαί-
ωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του
Κράτους σηµαίνει και την αυτοδίκαιη αποδοχή των στό-
χων αυτών ακόµη και στην περίπτωση που αυτό γίνεται
σε αντικατάσταση µετακινούµενου ή αποσπώµενου ελε-
γκτή µετά από την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης.

4. Η Αρχή δύναται να αναπτύσσει και εφαρµόζει συ-
στήµατα και µεθόδους µέτρησης της αποδοτικότητας και
αποτελεσµατικότητας των οργανικών της µονάδων.
Με απόφαση του Διοικητή ορίζεται η αξιολόγηση των

οργανικών µονάδων και θεσπίζεται διαδικασία βράβευ-
σης, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9 του
ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 24
Οργανικές Θέσεις και στελέχωση

1. Το σύνολο των οργανικών θέσεων της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), συµπεριλαµ-
βανοµένων και των προσωποπαγών, µεταφέρονται αυτο-
δικαίως στην Αρχή και αποτελούν στο σύνολό τους τις
οργανικές θέσεις αυτής. Στις θέσεις που µεταφέρονται,
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο περιλαµβάνονται και οι
θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Εί-
σπραξης των Εσόδων του Κράτους της Γ.Γ.Δ.Ε..

2. Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Αρχής στην ά-
σκηση των καθηκόντων του συνιστώνται τρεις (3) θέσεις
διοικητικών υπαλλήλων, η µία εκ των οποίων κατηγορίας
ΠΕ, τρεις (3) θέσεις ειδικού συµβούλου και τέσσερις (4)
θέσεις ειδικού συνεργάτη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου. Στο Γραφείο του Διοικη-
τή της Αρχής συνιστάται θέση Διευθυντή, η οποία καλύ-
πτεται από έναν εκ των ανωτέρω ειδικών συνεργατών. Ο
Διευθυντής του Γραφείου του Διοικητή ασκεί, κατ’ αντι-
στοιχία, τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις διατά-
ξεις της παρ. 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005 (Α΄98), ε-
φαρµοζοµένης της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Κατά τα λοι-
πά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 63/2005. Για τις αποδο-
χές των ανωτέρω έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) που αφορούν τους µετακλητούς υ-
παλλήλους που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των
µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών. 

3. Η Αρχή στελεχώνεται από µόνιµους δηµοσίους υ-
παλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, καθώς
και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπι-
κού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαµβά-
νουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των προσωποπαγών θέσεων. 
Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται µε διορισµό µέ-

σω ΑΣΕΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), τις ισχύουσες γενικές διατάξεις για τις Ανεξάρ-
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τητες Αρχές και µε βάση τόσο τα τυπικά προσόντα που
καθορίζονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) και
στον Οργανισµό της Αρχής, όσο τα κριτήρια που τίθενται
από την Αρχή, µε βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές της
ανάγκες. Ο υπάλληλος, µετά από το διορισµό του, τοπο-
θετείται σε θέση για την κατάληψη της οποίας συµµετεί-
χε στη διαδικασία διορισµού, µετά από γνώµη του οικεί-
ου υπηρεσιακού συµβουλίου. Γνώµη του υπηρεσιακού
συµβουλίου δεν απαιτείται, εάν από τη διαδικασία διορι-
σµού προκύπτουν η θέση και η υπηρεσιακή µονάδα, στην
οποία πρόκειται να διορισθεί ο υπάλληλος.

4. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Αρχής
δύναται, επίσης, να γίνει και µε µετάταξη υπαλλήλων
του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλου Υπουργείου ή άλ-
λων δηµόσιων υπηρεσιών κάθε µορφής ή Ν.Π.Δ.Δ., ενώ
είναι δυνατή και η απόσπαση για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών. 

5. Οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστι-
κής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους (Ελεγκτές) κα-
λύπτονται από υπαλλήλους της Αρχής µε απόφαση του
Διοικητή, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.

6. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, την απόλυση,
τη λήξη εµµίσθου εντολής, καθώς και την καταγγελία
σύµβασης εργασίας ή έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι διατάξεις
για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
και άλλες ειδικές διατάξεις, στο βαθµό που δεν αντίκει-
νται στον παρόντα νόµο.

7. Οι ατοµικές πράξεις που αναφέρονται στο παρόν
άρθρο εκδίδονται από τον Διοικητή της Αρχής.

Άρθρο 25
Εσωτερική και εξωτερική κινητικότητα

1. Μετάθεση υπαλλήλου από µια οργανική µονάδα της
Αρχής σε αντίστοιχη κενή θέση µίας άλλης οργανικής
µονάδας της Αρχής εντός του ίδιου νοµού ή του ίδιου
νησιού πραγµατοποιείται µε µόνη απόφαση του Διοικη-
τή. 

2. Μετάθεση υπαλλήλου από µια οργανική µονάδα της
Αρχής σε αντίστοιχη κενή θέση µίας άλλης οργανικής
µονάδας της Αρχής εκτός νοµού ή σε νησί πραγµατοποι-
είται µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής, µετά από
γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

3. Απόσπαση υπαλλήλου από µια οργανική µονάδα της
Αρχής σε άλλη οργανική µονάδα της Αρχής εντός του ί-
διου νοµού ή του ίδιου νησιού πραγµατοποιείται µε µόνη
απόφαση του Διοικητή και για ορισµένο χρονικό διάστη-
µα.

4. Απόσπαση υπαλλήλου, είτε από µία οργανική µονά-
δα της Αρχής σε άλλη εντός νοµού ή του ίδιου νησιού,
στην οποία δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις του ιδί-
ου κλάδου, είτε από µια οργανική µονάδα της Αρχής σε
µία άλλη εκτός νοµού ή σε νησί, πραγµατοποιείται µε α-
πόφαση του Διοικητή της Αρχής µετά από γνώµη του αρ-
µόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου και για ορισµένο χρονι-
κό διάστηµα.

5. Μετάταξη υπαλλήλου της Αρχής σε κενή θέση άλ-
λου κλάδου ή/και άλλης κατηγορίας ή/και άλλης ειδικό-
τητας διενεργείται µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής
και µετά από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβου-

λίου για τον κλάδο ή την ειδικότητα, στην οποία µετα-
τάσσεται. 

6. Για λοιπά ζητήµατα υπηρεσιακών µεταβολών τοπο-
θέτησης, µετάθεσης, απόσπασης και µετάταξης εφαρµό-
ζονται, στο βαθµό που δεν αντίκεινται στον παρόντα νό-
µο, οι διατάξεις του ν. 3528/2007, οι διατάξεις για το
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου και τυχόν ειδικότερες διατάξεις, ενώ η ε-
ξειδίκευση και στάθµιση των επιµέρους κριτηρίων, όπως
οι υπηρεσιακές ανάγκες, η εντοπιότητα και η εν γένει
προσωπική, οικογενειακή και υπηρεσιακή κατάσταση του
υπαλλήλου, η διαδικασία και κάθε λεπτοµέρεια εφαρµο-
γής καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητή, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης, που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

7. Η απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων µεταξύ της Αρ-
χής και του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλης Ανεξάρτη-
της Αρχής ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας κάθε µορφής ή
Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η απόσπαση σε πολιτικά γραφεία
της Κυβέρνησης, τη Βουλή, µέλη του Κοινοβουλίου και
τα Κόµµατα, διενεργείται µετά από γνώµη των οικείων
Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε κοινή απόφαση του Διοι-
κητή της Αρχής και των συναρµόδιων Υπουργών, κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Το προσωπικό της Αρχής, που δύναται να είναι αποσπα-
σµένο, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συ-
νόλου των οργανικών θέσεων της Αρχής.

8. Οι αποσπάσεις υπαλλήλων της Αρχής είτε για υπη-
ρεσία τους στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Οργανισµού Οικο-
νοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), είτε ως ε-
θνικών εµπειρογνωµόνων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή Διεθνών Οργανισµών, διενεργούνται µε κοινή
απόφαση του Διοικητή και του Υπουργού Οικονοµικών ή
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά τις κείµε-
νες διατάξεις.

9. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής δεν εφαρµό-
ζονται για το προσωπικό της τα προεδρικά διατάγµατα
329/1995 (Α΄ 177), 344/1995 (Α΄ 183) και 216/1998 (Α΄
172 και Α΄222).

Άρθρο 26
Ρυθµίσεις θεµάτων επιλογής και αξιολόγησης 

προϊσταµένων της Αρχής

1. Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων επιπέδου Γενι-
κής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τµήµα-
τος της Αρχής, καθώς και οι υπεύθυνοι των Αυτοτελών
Γραφείων αυτής, επιλέγονται σύµφωνα µε τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ι-
σχύει, κατά το µέρος που δεν ρυθµίζεται διαφορετικά
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, µε τα τυπικά
προσόντα που προβλέπονται στον Οργανισµό της Αρ-
χής, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και µε τα κριτήρια επι-
λογής προϊσταµένων του άρθρου 85 του Υπαλληλικού
Κώδικα, όπως ισχύει, κατά το µέρος που δεν ρυθµίζεται
διαφορετικά στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
και κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται
στον Υπαλληλικό Κώδικα. Με απόφαση του Διοικητή που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθο-
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ρίζεται η διαδικασία επιλογής προϊσταµένων και (υπευ-
θύνων) Αυτοτελών Γραφείων, τα αρµόδια συµβούλια α-
ξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, τα κριτήρια αξιολόγη-
σής τους, τα ειδικότερα θέµατα που διέπουν τη διαδικα-
σία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

2. α) Ως προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγο-
νται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής

Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή 
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυν-

σης για δύο (2) τουλάχιστον έτη ή
γγ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, κατέχουν βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο
τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο βαθµό αυτόν, ή 
δδ) κατέχουν το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο του-

λάχιστον επτά (7) έτη στο βαθµό αυτόν.
β) Ως προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιά-

µεσου (µεταξύ Διευθύνσεως και Τµήµατος) επιπέδου ορ-
γανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυν-

σης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή 
ββ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών και κατέχουν το βαθµό Α΄ ή
γγ) κατέχουν το βαθµό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά

τουλάχιστον για ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταµένου
Τµήµατος ή
δδ) κατέχουν τον βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο

τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθµό αυτόν. 
γ) Ως προϊστάµενοι Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου

οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:
αα) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθή-

κοντα προϊσταµένου Τµήµατος ή
ββ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, και κατέχουν το βαθµό Β΄ µε πλεονάζοντα
χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθµό αυτόν ή 
γγ) κατέχουν το βαθµό Α΄.
3. Για την επιλογή προϊσταµένων λαµβάνονται υπόψη

τέσσερις (4) οµάδες κριτηρίων:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσό-

ντων και προσόντων επαγγελµατικής κατάρτισης, 
β) µοριοδότηση βάσει εργασιακής εµπειρίας και άσκη-

σης καθηκόντων ευθύνης, 
γ) µοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και
δ) µοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
4. Για την τελική µοριοδότηση ο συνολικός αριθµός

των µορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται µε τον
εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:
Α) Για τη θέση προϊσταµένου Τµήµατος µε συντελεστή

βαρύτητας: 
45% για την οµάδα κριτηρίων (α),
10% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
25% για την οµάδα κριτηρίων (δ).

Β) Για τη θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης µε συντελε-
στή βαρύτητας:

40% για την οµάδα κριτηρίων (α),
10% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
30% για την οµάδα κριτηρίων (δ). 
Γ) Για τη θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης µε

συντελεστή βαρύτητας:
35% για την οµάδα κριτηρίων (α),
10% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
35% για την οµάδα κριτηρίων (δ). 

Άρθρο 27
Τοποθέτηση - Θητεία - Λήξη θητείας Προϊσταµένων

1. Οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων επιπέδου Γενι-
κής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τµήµα-
τος των υπηρεσιών της Αρχής, καθώς και οι υπεύθυνοι
Αυτοτελών Γραφείων όλων των υπηρεσιών αυτής, επιλέ-
γονται και τοποθετούνται µε απόφαση του Διοικητή της
Αρχής, σε αντίστοιχες θέσεις, για θητεία ενός έτους που
µπορεί να ανανεώνεται έως και δύο (2) φορές, µέχρι τη
συµπλήρωση πλήρους θητείας τριών (3) ετών ή να διακό-
πτεται πριν τη λήξη της, µε όµοια απόφαση και κύριο κρι-
τήριο την επίτευξη των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτι-
κών στόχων.
Στους ανωτέρω προϊσταµένους και υπευθύνους παρέ-

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

2. Με τον Οργανισµό της Αρχής καθορίζονται οι θέ-
σεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων και υπεύθυνων
αυτοτελών γραφείων της Αρχής, για τις οποίες δεν υ-
πάρχει δικαίωµα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας
για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα
για µία πλήρη θητεία, για δεύτερη συνεχόµενη θητεία. Οι
θέσεις αυτές καθορίζονται µε κύριο κριτήριο τη βαρύτη-
τα της θέσης στην επίτευξη των στόχων ελέγχου και βε-
βαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του
Κράτους, καθώς και στην καταπολέµηση του λαθρεµπο-
ρίου.

3. Ο Διοικητής δύναται να αποφασίζει την πρόωρη λή-
ξη της θητείας των προϊσταµένων, είτε λόγω µη εκπλή-
ρωσης των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
των οργανικών µονάδων στις οποίες προΐστανται, στο
πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης, είτε για σοβαρό λόγο
αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών
τους καθηκόντων, είτε κατόπιν απαλλαγής των προϊστα-
µένων από τα καθήκοντά τους για προσωπικούς λόγους. 

4. Με απόφαση του Διοικητή, ο προϊστάµενος παύεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν συ-
ντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) αν καταδικα-
σθεί τελεσιδίκως για τα αναφερόµενα αδικήµατα στην
περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Υ-
παλληλικού Κώδικα, β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα
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πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή, γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική
συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) ή το δικαστήριο έχει α-
ποφασίσει συνδυασµό των δύο προηγούµενων ρυθµίσε-
ων, δ) αν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή του επιβληθεί
τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδή-
ποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποι-
νής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007).

5. Οι προϊστάµενοι έχουν δικαίωµα κατά τη διάρκεια
της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας
επιλογής σε κενή θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου ή να
αιτηθούν να µετακινηθούν και να τοποθετηθούν σε θέση
ευθύνης ίδιου επιπέδου για το υπόλοιπο της θητείας
τους, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν. Ο
Διοικητής, δύναται να µετακινεί τους προϊσταµένους σε
άλλη θέση ευθύνης του ιδίου επιπέδου, χωρίς σχετική
αίτησή τους, όταν επείγουσες και εξαιρετικές περιστά-
σεις το επιβάλουν.

6. Με απόφαση του Διοικητή, κατόπιν σύµφωνης γνώ-
µης του Συµβουλίου Διοίκησης, δύναται να εξειδικεύεται
η πολιτική της Αρχής σε ό,τι αφορά στην περιοδική ε-
ναλλαγή των προϊσταµένων, τη δυνατότητα ανανέωσης
της θητείας στην ίδια θέση ευθύνης και κάθε συναφές
θέµα, λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαιτερότητας των θέ-
σεων και των ειδικότερων συνθηκών. 

Άρθρο 28
Συστήµατα υπηρεσιακής εξέλιξης

1. Με αποφάσεις του Διοικητή, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύµφω-
νη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµη του Υ-
πουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, που διατυπώνεται εντός ενός (1) µηνός, η Αρχή δύ-
ναται να αναπτύσσει και εφαρµόζει µεθοδολογίες και ει-
δικότερα συστήµατα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγη-
σης του προσωπικού της στη βάση των περιγραµµάτων
θέσεων εργασίας και των τεθέντων ποιοτικών και ποσο-
τικών στόχων και να καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία
και τα όργανα ελέγχου της επίτευξης των στόχων, τα
κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων της Αρχής, τον
τρόπο, τη διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης αυτών και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής του συνόλου
της διαδικασίας.

2. Με αποφάσεις του Διοικητή, που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύµφω-
νη γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης και γνώµη του Υ-
πουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, που διατυπώνεται εντός ενός (1) µηνός, η Αρχή δύ-
ναται να αναπτύσσει και να εφαρµόζει µεθοδολογίες και
ειδικότερα συστήµατα προαγωγών και βαθµολογικής και
υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των υπηρεσιών
της, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας
που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώ-
δικα και κάθε άλλης διάταξης.
Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του πα-

ρόντος άρθρου, εφαρµόζονται για το προσωπικό της Αρ-
χής οι κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις, καθώς και
οι σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµο-
σίων Εσόδων.

Άρθρο 29
Μισθολογικό καθεστώς και επιπλέον ανταµοιβή

1. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, κατόπιν σύµ-
φωνης γνώµης του Συµβουλίου Διοίκησης δύναται να
καθορίζεται, εντός των ορίων του προϋπολογισµού της
Αρχής και του εκάστοτε ΜΠΔΣ, ειδικό µισθολογικό καθε-
στώς του προσωπικού της Αρχής, στη βάση των περι-
γραµµάτων θέσεων εργασίας.

2. Ο Διοικητής, µε απόφασή του, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του Συµβουλίου Διοίκησης, δύναται να αναπτύσ-
σει και εφαρµόζει µεθοδολογίες και ειδικότερο σύστηµα
επιπλέον ανταµοιβής (bonus) του προσωπικού της Αρ-
χής, στο πλαίσιο της αξιολόγησής του, λαµβάνοντας υ-
πόψη τη βαρύτητα της θέσης και το βαθµό ευθύνης τους
και εφόσον ο βαθµός επίτευξης των τεθέντων στόχων
της Αρχής υπερβαίνει το 100%.

Άρθρο 30
Υπηρεσιακά Συµβούλια, Ειδικές Επιτροπές 
Αξιολόγησης και λοιπά συλλογικά όργανα

1. Τα Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακά Συµβούλια, που έχουν
συσταθεί, συγκροτηθεί και λειτουργούν στη Γενική Γραµ-
µατεία Δηµοσίων Εσόδων, σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις, αποτελούν τα Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακά Συµβού-
λια της Αρχής.

2. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης που έχουν συ-
σταθεί, συγκροτηθεί και λειτουργούν στη Γενική Γραµµα-
τεία Δηµοσίων Εσόδων αποτελούν Ειδικές Επιτροπές Α-
ξιολόγησης της Αρχής και συγκροτούνται σύµφωνα µε
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώ-
δικα, περί των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης των Υ-
πουργείων και Ν.Π.Δ.Δ..

3. Όπου για τη συµµετοχή προέδρων, συντονιστών,
µελών, εισηγητών ή γραµµατέων σε συλλογικό όργανο,
που µεταφέρθηκε στην Αρχή από τη Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων, απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η
κατοχή Α΄ ή Β΄ βαθµού, από την ηµεροµηνία ισχύος του
παρόντος, απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον Γ΄ ή Δ΄, α-
ντίστοιχα, βαθµού.

Άρθρο 31
Πειθαρχικά Συµβούλια

1. α) Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, η οποία δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστά-
ται και συγκροτείται το Πειθαρχικό Συµβούλιο της Αρ-
χής, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα, περί των Πειθαρχικών Συµβουλίων
των Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ., µε αποκλειστική αρ-
µοδιότητα την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας σε
πρώτο βαθµό στους υπαλλήλους της Αρχής, πλην των α-
νώτατων υπαλλήλων της Αρχής για τους οποίους, το αρ-
µόδιο πειθαρχικό όργανο σε πρώτο και τελευταίο βαθµό
είναι το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρ-
θρου 146Α του ν. 3528/2007 (Α΄26). Με όµοια απόφαση
καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας αυτού,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ο Πρόεδρος, τα µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά και

ο γραµµατέας του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζονται
και αντικαθιστώνται µε απόφαση του Διοικητή της Αρ-
χής. 
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β) Αρµόδιο πειθαρχικό όργανο για να κρίνει σε δεύτε-
ρο βαθµό το προσωπικό της Αρχής που υπάγεται στην
αρµοδιότητα του Πειθαρχικού Συµβουλίου αυτής και σε
πρώτο και δεύτερο βαθµό τους ανώτατους υπαλλήλους
της Αρχής, καθώς και σε κάθε περίπτωση που προβλέπε-
ται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις είναι το Δευ-
τεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του
ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Σε περίπτωση που κρίνονται υπάλληλοι της Αρχής,

στο ως άνω Πειθαρχικό Συµβούλιο συµµετέχει αντί του
µέλους που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 146 Α, ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυν-
σης της Αρχής που είναι αρµόδια για τα θέµατα του προ-
σωπικού αυτής, ο οποίος ορίζεται, µε αναπληρωτή του
άλλον προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής ή Δι-
εύθυνσης αυτής, µε απόφαση του Διοικητή της Αρχής,
πριν από την έναρξη λειτουργίας του Συµβουλίου. 

2. α) Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του Προέ-
δρου και των µελών του Συµβουλίου Διοίκησης, του Διοι-
κητή και του Εµπειρογνώµονα που απορρέουν από τον
παρόντα νόµο, τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιο-
δότηση αυτού και λοιπές, γενικές και ειδικές κείµενες
διατάξεις, τα ως άνω όργανα της Αρχής υπέχουν πει-
θαρχική ευθύνη. 
β) Συνιστάται στην Αρχή Ειδικό Πειθαρχικό Συµβούλιο,

το οποίο είναι αρµόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξου-
σίας στον Πρόεδρο και στα µέλη του Συµβουλίου Διοίκη-
σης, καθώς και στο Διοικητή και στον Εµπειρογνώµονα.
Το εν λόγω Συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευ-
ταίο βαθµό και συγκροτείται από έναν Σύµβουλο Επικρα-
τείας, έναν Αρεοπαγίτη και έναν Νοµικό Σύµβουλο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Καθήκοντα Προέ-
δρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών.
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση του
Διοικητή, υπάλληλος της Αρχής. Ο Πρόεδρος, τα µέλη
και ο γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθ-
µους αναπληρωτές. 
Ειδικά, τα µέλη του Συµβουλίου που είναι δικαστικοί

λειτουργοί, υποδεικνύονται µε απόφαση του Ανώτατου
Δικαστικού Συµβουλίου και ο Νοµικός Σύµβουλος από
τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ..
γ) Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Ειδικού Πειθαρχικού

Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµικών, η οποία εκδίδεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
δ) Η αµοιβή του Προέδρου, των µελών και του γραµ-

µατέα καθορίζεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. 
ε) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµ-

βουλίου Διοίκησης είναι δικαστικοί λειτουργοί, η υπόθε-
ση εκδικάζεται από τα όργανα που προβλέπονται στο
Σύνταγµα και στον Κώδικα Δικαστικών λειτουργών.
στ) Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Ειδικού

Πειθαρχικού Συµβουλίου κινεί ο Υπουργός Οικονοµικών.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
άρθρων 106 επ. του ν. 3528/2007 όπως ισχύει, επιφυλασ-
σοµένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος και της
ειδικής σχετικής νοµοθεσίας.
ζ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ε-

σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθο-
ρίζεται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Ειδικού
αυτού Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32
Απόρρητο - εχεµύθεια

Το Συµβούλιο Διοίκησης, ο Διοικητής, ο Εµπειρογνώ-
µονας και το προσωπικό της Αρχής, ανεξάρτητα από τη
σχέση εργασίας που έχει µε την Αρχή, καταλαµβάνονται
από τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου όπως ι-
σχύουν. 
Το φορολογικό απόρρητο καταλαµβάνει και οποιοδή-

ποτε τρίτο πρόσωπο, για τα ζητήµατα που τίθενται σε
γνώση του από τη διοίκηση ή το προσωπικό της Αρχής. 

Άρθρο 33
Ευθύνη

1. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου
Διοίκησης, ο Εµπειρογνώµονας και οι υπάλληλοι της Αρ-
χής, που παραβαίνουν εκ δόλου τα καθήκοντά και τις υ-
ποχρεώσεις, που καθορίζονται από τον παρόντα νόµο
και λοιπές, γενικές και ειδικές κείµενες διατάξεις, υπέ-
χουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική ευθύ-
νη. Ειδικά για τους υπαλλήλους της Αρχής για υπαίτια
πράξη ή παράλειψή τους εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007, όπως ισχύει. 

2. Την πειθαρχική δίωξη ασκεί: 
α) για τον Διοικητή, ο Υπουργός Οικονοµικών, 
β) για τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Διοίκησης, ο Υ-

πουργός Οικονοµικών,
γ) για τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης και τον Ε-

µπειρογνώµονα, ο Υπουργός Οικονοµικών,
δ) Για τους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων κάθε

επιπέδου και τους υπαλλήλους της Αρχής εφαρµόζονται
αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως
ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της περίπτωσης
στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή Φο-
ρέων, αποσπασµένων στην Αρχή, η πειθαρχική δίωξη α-
σκείται µε βάση τη διάταξη του άρθρου 118 παρ. 3 του
ν. 3528/2007.

4. Οι διατάξεις των περιπτώσεων ε΄και η΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) ε-
φαρµόζονται αναλόγως για τα µέλη του Συµβουλίου Δι-
οίκησης και τον Εµπειρογνώµονα.

Άρθρο 34
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής  

κατάστασης

Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου
Διοίκησης, καθώς και ο Εµπειρογνώµονας, εφόσον είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, υποχρεούνται σε δή-
λωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), ό-
πως εκάστοτε ισχύει, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας
τους όσο και για δύο (2) έτη µετά από τη λήξη της θητεί-
ας τους και υπόκεινται σε κατά προτεραιότητα έλεγχο α-
πό τη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποί-
ησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 
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Άρθρο 35
Σύγκρουση συµφερόντων

1. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα µέλη του Συµβουλίου
Διοίκησης και ο Εµπειρογνώµονας πρέπει να παρέχουν
εγγυήσεις αµερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων τους. Ιδιαίτερα οφείλουν να απέχουν από
κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συµµετοχή σε
λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώµης ή πρότασης εφό-
σον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντός τους
συνδέεται µε την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυ-
γοι ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία
µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρ-
του βαθµού, µε κάποιον από τους ενδιαφεροµένους, ή γ)
έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα
µε τους ενδιαφεροµένους.

2. Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να υπογράψουν
σύµφωνο εµπιστευτικότητας και δήλωση για τη µη ύπαρ-
ξη σύγκρουσης συµφερόντων προτού αναλάβουν τα κα-
θήκοντά τους.

3. Όταν οποιοδήποτε θέµα που άπτεται των ιδιωτικών
ή προσωπικών συµφερόντων του Διοικητή, του Προέ-
δρου ή άλλου µέλους του Συµβουλίου Διοίκησης ή του
Εµπειρογνώµονα τεθεί ενώπιον του Συµβουλίου Διοίκη-
σης, το µέλος αυτό υποχρεούται να προβεί σε δήλωση
σχετικά µε το λόγο που επιβάλλει την αποχή του κατά
την έναρξη της συζήτησης, να µη συµµετάσχει στη συ-
ζήτηση και στη σχετική απόφαση και δεν προσµετράται
για τον υπολογισµό απαρτίας. Σε περίπτωση κωλύµατος
συµµετοχής περισσότερων του ενός µελών λόγω σύ-
γκρουσης συµφερόντων, το Συµβούλιο Διοίκησης βρί-
σκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόµιµα µε τα λοιπά, µη
κωλυόµενα, µέλη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α΄ 45).

4. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής καθορίζο-
νται ειδικότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου για τη σύγκρουση συµφερόντων
του Διοικητή, του Προέδρου, των µελών του Συµβουλίου
Διοίκησης, του Εµπειρογνώµονα. Η παράβαση των δια-
τάξεων του παρόντος άρθρου και των σχετικών διατάξε-
ων του Κανονισµού Λειτουργίας της Αρχής συνιστά σο-
βαρό πειθαρχικό παράπτωµα.

Άρθρο 36
Δικαστική εκπροσώπηση

1. Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως α-
πό τον Διοικητή της και παρίσταται αυτοτελώς, εκπρο-
σωπώντας το Δηµόσιο, σε κάθε είδους δίκες που έχουν
ως αντικείµενο πράξεις ή παραλείψεις της ή τις έννοµες
σχέσεις που την αφορούν. Οι επιδόσεις των δικογράφων
στις δίκες αυτές γίνονται σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις προς τον Διοικητή, αντί του Υπουργού των Οικο-
νοµικών. Ειδικώς για την εκπροσώπηση και την επίδοση
των δικογράφων σε δίκες που αφορούν σε φορολογικές
εν γένει διαφορές και σε διαφορές που αναφύονται κατά
είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, εφαρµόζονται, κατά
περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περίπτωση
α΄, σε συνδυασµό προς το άρθρο 49 (παράγραφοι 2 και
4) και 219 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97) και 85 παρ. 1, εδάφιο πρώτο του
ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90). Η προβλεποµένη στο άρθρο 85

παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ν.δ. 356/1974 κοινοποίηση
στον Υπουργό Οικονοµικών γίνεται προς τον Διοικητή,
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ. 

2.α) Η εν γένει νοµική και δικαστική υποστήριξη των υ-
ποθέσεων της Αρχής και το γνωµοδοτικό έργο διεξάγε-
ται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού του (ν. 3086/
2002, Α΄ 324). Το Ειδικό Γραφείο Νοµικού Συµβούλου
Φορολογίας µετονοµάζεται σε Ειδικό Νοµικό Γραφείο
Δηµοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), αποτελεί υπηρεσιακή µονά-
δα του ΝΣΚ, λειτουργεί στην ΑΑΔΕ και διατηρεί τις καθ’
ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητές του, στις οποίες προ-
στίθενται και οι αρµοδιότητες που άπτονται των υποθέ-
σεων που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Α-
ΑΔΕ ή αφορούν σε έννοµες σχέσεις της και δεν εµπί-
πτουν στην κατά τόπο και καθ’ ύλην αρµοδιότητα άλλων
οργανικών µονάδων του ΝΣΚ. Για τις υποθέσεις εκτός
της καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητας του ΕΝΓΔΕ
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Οργανισµού του ΝΣΚ.
β) Η γραµµατεία του Ειδικού Νοµικού Γραφείου Δηµο-

σίων Εσόδων στελεχώνεται από υπαλλήλους της Αρχής,
µε απόφαση απόσπασης του Διοικητή της, η οποία καθο-
ρίζει τη χρονική της διάρκεια, καθώς και την παράταση,
διακοπή ή ανάκλησή της.

Άρθρο 37
Διαχείριση δεδοµένων και συστηµάτων

Με την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων, στην
Αρχή µεταφέρονται όλες οι αρµοδιότητες και οι πόροι
που αφορούν σε δεδοµένα και Πληροφοριακά Συστήµα-
τα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που
προβλέπονται:
α) στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 της υπο-

παραγράφου Ε2 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/ 2012 (Α΄ 222),
β) στα άρθρα 63, 66 και 67 του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178),

όπως ισχύουν µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νό-
µου, 
γ) στις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων

Εσόδων, που εκδόθηκαν: αα) κατ’ εξουσιοδότηση του
δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5
του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 6 του
άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), της περίπτωσης δ΄
της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) και
ββ) σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 54 του π.δ.
111/2014 (Α΄ 178) και 
δ) στην αριθ. Δ6Α 1117082ΕΞ2013 (Β΄ 1779) απόφαση

του Υπουργού Οικονοµικών «Μεταφορά αρµοδιοτήτων,
προσωπικού και διαθέσιµων πόρων οργανικών µονάδων
της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραµµα-
τείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) στη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και καθορισµός οργανι-
κών θέσεων προσωπικού αυτής», όπως ισχύει.
Το λογισµικό εφαρµογών των Πληροφοριακών Συστη-

µάτων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που
άπτονται των αρµοδιοτήτων της Αρχής σχεδιάζεται και
αναπτύσσεται µόνο από την Αρχή και τίθενται σε παρα-
γωγική λειτουργία κατ’ εντολή της.
Η Αρχή έχει την αποκλειστική διαχείριση των δεδοµέ-

νων και του λογισµικού εφαρµογών των Πληροφοριακών
Συστηµάτων της και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Δια-
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κυβέρνησής της. Τα δεδοµένα που διαχειρίζεται η Αρχή
ανήκουν στο Υπουργείο Οικονοµικών. Οι διαδικασίες τή-
ρησης, πρόσβασης, διάθεσης, χορήγησης και δηµοσιο-
ποίησης των δεδοµένων διέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν. 4174/2013, Α΄ 170), του άρθρου 11 του Τελωνειακού
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), καθώς και από τις διατά-
ξεις περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτή-
ρα. 
Η Αρχή έχει την αποκλειστική διαχείριση των δικτυα-

κών τόπων που χρησιµοποιεί για την παροχή ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές της. Το
λογισµικό εφαρµογών των Πληροφοριακών συστηµά-
των, οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο-
ποιοδήποτε άλλο θέµα αρµοδιότητας της Αρχής που πα-
ρέχονται µέσω δικτυακών τόπων της Γενικής Γραµµατεί-
ας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστή-
ριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) ή άλλων υπηρεσιών µεταφέρο-
νται σε δικτυακούς τόπους της Αρχής το αργότερο µέχρι
τις 31.3.2017.
Οι πληροφορίες και τα δεδοµένα, ο πηγαίος και εκτε-

λέσιµος κώδικας του λογισµικού εφαρµογών των Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων, των δικτυακών τόπων και των
υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής, φι-
λοξενούνται, φυλάσσονται, εγκαθίστανται και λειτουρ-
γούν σε υπολογιστικές υποδοµές της Γενικής Γραµµα-
τείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υπο-
στήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονοµι-
κών, η οποία υποχρεούται να λαµβάνει τα κατάλληλα και
αναγκαία µέτρα για: (α) την αδιάλειπτη και αποτελεσµα-
τική λειτουργία των υπολογιστικών υποδοµών, (β) την α-
ποκλειστικά κατά λόγο αρµοδιότητας προσπέλαση και
πρόσβαση σύµφωνα µε την άδεια της αρµόδιας υπηρε-
σίας της Αρχής, (γ) την τήρηση των αντιγράφων ασφα-
λείας και (δ) την προστασία τους από κάθε παραβίαση,
καθώς και από σκόπιµη ή τυχαία απειλή.
Η Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. του Υπουργείου Οικονοµικών εγκα-

θιστά, διαχειρίζεται και παραµετροποιεί τις υπολογιστι-
κές υποδοµές τους (κεντρικές – περιφερειακές – δικτυα-
κές) και το συστηµικό λογισµικό (λειτουργικό σύστηµα –
πακέτα λογισµικού υπολογιστικής υποδοµής), µεριµνά
για την αδειοδότησή του και ευθύνεται έναντι της Αρχής
για οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων αυτών.
Προς το σκοπό καθορισµού της φορολογικής πολιτι-

κής και νοµοθεσίας, παρέχεται στην αρµόδια για τη φο-
ρολογική πολιτική και νοµοθεσία υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών και σε εξουσιοδοτηµένους υπαλλή-
λους της, απευθείας και απρόσκοπτη πρόσβαση στα συ-
γκεντρωτικά δεδοµένα που τηρούνται στο Σύστηµα Διοι-
κητικής Πληροφόρησης της Αρχής (Management
Information System - ΜΙS). Σε περίπτωση που απαιτού-
νται περαιτέρω ή διαφορετικά στοιχεία, αυτά χορηγού-
νται από την Αρχή κατά προτεραιότητα. Η Αρχή παρέχει
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και ανάλογη υποστήριξη
στη Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. στα δεδοµένα του MIS που δεν ά-
πτονται των αρµοδιοτήτων της Αρχής. 
Το πλαίσιο και η πολιτική ασφάλειας που εφαρµόζο-

νται σε όλες τις συνεργασίες, διαδικασίες και λειτουρ-
γίες της Αρχής καταρτίζονται και επικαιροποιούνται από
το Τµήµα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονοµικών. Για
εξειδικευµένα θέµατα αρµοδιότητας της Αρχής το πλαί-
σιο ασφάλειας και η εφαρµογή του συνδιαµορφώνονται

µεταξύ του Τµήµατος Ασφάλειας του Υπουργείου Οικο-
νοµικών και του Γραφείου Ασφάλειας της Αρχής το αρ-
γότερο εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου. 
Το Γραφείο Ασφάλειας της Αρχής ερευνά και διαχειρί-

ζεται περιστατικά παραβίασης ή απειλής της ασφάλειας
που σχετίζονται µε τα δεδοµένα και το λογισµικό εφαρ-
µογών, υποχρεούται να ενηµερώνει και να ενηµερώνεται
από το Τµήµα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονοµικών,
το οποίο συντάσσει την τελική αναφορά περιστατικού α-
σφάλειας και µεριµνά για την εφαρµογή της πολιτικής α-
σφάλειας του Υπουργείου Οικονοµικών στο πλαίσιο της
άσκησης των σχετικών αρµοδιοτήτων της Αρχής.
Το Τµήµα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονοµικών

ή/και η Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ., υποχρεούνται να παρέχουν στις
αρµόδιες υπηρεσίες της Αρχής όλες τις σχετικές πληρο-
φορίες και δεδοµένα, όπως αρχεία καταγραφής ή προ-
σβάσεων, που προκύπτουν από το συστηµικό λογισµικό
και απαιτούνται για τη διερεύνηση περιστατικών παρα-
βίασης κανόνων ασφαλείας ή τακτικού ή έκτακτου ελέγ-
χου τήρησης των κανόνων ασφαλείας.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 38
Προσωπικό της Αρχής

1. Οι υπηρετούντες προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και Διεύθυνσης και
Υποδιεύθυνσης των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθεί-
ας στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωµένων Υπη-
ρεσιών και των Ειδικών Δ.Ο.Υ., (ΦΑΕ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Κα-
τοίκων Εξωτερικού, Δ.Ο.Υ. Πλοίων, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης), καθώς και των Τελωνείων: Α΄ Εισαγω-
γών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, Διεθνή Αερολιµένα Αθη-
νών, Ε΄ Εισαγωγής Πειραιά και ΣΤ΄ Εξαγωγών-Εισαγω-
γών Πειραιά, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους
στις αντίστοιχες οργανικές µονάδες της Αρχής για το υ-
πόλοιπο της θητείας τους, εφόσον κριθούν κατάλληλοι
µετά από αξιολόγηση πριν την έναρξη λειτουργίας της
Αρχής, άλλως µεταφέρονται ως υπάλληλοι. Οι προϊστά-
µενοι που επιλέγονται και τοποθετούνται εντός του
2016, καθώς και οι προϊστάµενοι που δεν ανήκουν στην
κατηγορία του πρώτου εδαφίου, µεταφέρονται αυτοδί-
καια στις αντίστοιχες θέσεις της Αρχής για το υπόλοιπο
της θητείας τους, χωρίς προηγούµενη αξιολόγηση. 

2. Το προσωπικό µε σχέση δηµοσίου δικαίου, ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ή ορισµένου χρόνου ή µε σχέ-
ση έµµισθης εντολής, που υπηρετεί ή κατέχει οργανική
θέση κατά την προηγούµενη ηµεροµηνία της έναρξης
λειτουργίας της Αρχής στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια
σχέση εργασίας στις αντίστοιχες θέσεις της Αρχής, µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Το προσωπικό µε τις ως άνω σχέσεις εργασίας που µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχει µετακινηθεί
από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. σε άλλες υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµικών και αντιστρόφως, καταλαµβά-
νει οργανικές θέσεις από τις υφιστάµενες κενές οργανι-
κές θέσεις στις υπηρεσίες στις οποίες έχει µετακινηθεί.
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3. Η Αρχή υπεισέρχεται σε κάθε στάδιο των εκκρεµών
διαδικασιών διορισµών και πάσης φύσεως υπηρεσιακών
µεταβολών της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να απαιτείται επανάληψή
τους, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.

4. Οι αποσπάσεις προσωπικού από και προς τη
Γ.Γ.Δ.Ε. διατηρούνται σε ισχύ και µετά την έναρξη λει-
τουργίας της Αρχής µέχρι τη λήξη τους. Η παράγραφος
7 του άρθρου 25 καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις πα-
ράτασης των αποσπάσεων.

5. Οι υπάλληλοι που θα αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι
ή ανεπαρκείς κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Αρ-
χής, µεταφέρονται από αυτήν. Η διαδικασία, ο τρόπος
και τα ειδικότερα ζητήµατα της µεταφοράς από την Αρ-
χή καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.

6. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής το προσωπι-
κό κατατάσσεται στα ίδια µισθολογικά κλιµάκια, σύµφω-
να µε τις κείµενες διατάξεις, διατηρεί το σύνολο των α-
ποδοχών του, συµπεριλαµβανοµένης της προσωπικής
διαφοράς, και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο συ-
νταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικου-
ρικής ασφάλισης και πρόνοιας, που είχε ως προσωπικό
της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονοµικών.

7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, για την ε-
πιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων οργανικών µονά-
δων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδι-
εύθυνσης και Τµήµατος των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., κα-
θώς και των υπεύθυνων Αυτοτελών Γραφείων όλων των
υπηρεσιών αυτής, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις
του άρθρου 26.

Άρθρο 39
Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια και 

Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης

1. Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια της Γ.Γ.Δ.Ε. λειτουργούν
ως Υπηρεσιακά Συµβούλια της Αρχής, εφόσον έχουν συ-
γκροτηθεί µετά την ισχύ του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
Οι εκκρεµείς, κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας

της Αρχής, υποθέσεις των υφιστάµενων Υπηρεσιακών
Συµβουλίων της Γ.Γ.Δ.Ε., αποτελούν υποθέσεις των Υ-
πηρεσιακών Συµβουλίων της Αρχής, εάν αφορούν σε
προσωπικό αυτής και εξετάζονται από αυτά, διαφορετι-
κά διαβιβάζονται εντός ενός (1) µηνός στο αρµόδιο για
τον υπάλληλο Υπηρεσιακό Συµβούλιο. 

2. Ως αρµόδια για τα πειθαρχικά θέµατα του προσωπι-
κού της Αρχής ορίζονται τα Α΄ και Β΄ κοινά Πειθαρχικά
Συµβούλια του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά λόγο αρ-
µοδιότητας, µέχρι την έναρξη λειτουργίας του Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου της Αρχής, το οποίο θα συσταθεί µε α-
πόφαση του Διοικητή αυτής, που δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 31 του παρόντος νόµου. 
Οι τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις στα υφιστάµενα Πει-

θαρχικά Συµβούλια του Υπουργείου Οικονοµικών που α-
φορούν σε πειθαρχικά θέµατα του προσωπικού της Αρ-
χής, µέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου Πειθαρχικού
Συµβουλίου αυτής, διαβιβάζονται σε αυτό, το αργότερο
µέσα σε ένα (1) µήνα από την συγκρότησή του και κρίνο-
νται από αυτό.
Οι τυχόν εκκρεµείς υποθέσεις στο Δευτεροβάθµιο Πει-

θαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του Υπαλληλικού

Κώδικα που αφορούν σε πειθαρχικά θέµατα προσωπικού
της Γ.Γ.Δ.Ε. που υπηρετεί στην Αρχή συνεχίζουν να κρί-
νονται από αυτό, µε τη συγκρότηση που προβλέπεται
στο δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου β΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 31.

3. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης της Γ.Γ.Δ.Ε. λει-
τουργούν ως Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης της Αρ-
χής, εφόσον έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί µετά την ι-
σχύ του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). 
Οι τυχόν εκκρεµείς, κατά το χρόνο έναρξης της λει-

τουργίας της Αρχής, υποθέσεις των υφιστάµενων Ειδι-
κών Επιτροπών Αξιολόγησης της Γ.Γ.Δ.Ε., αποτελούν υ-
ποθέσεις των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης της Αρ-
χής, εάν αφορούν προσωπικό αυτής, διαφορετικά διαβι-
βάζονται εντός ενός (1) µηνός στην αρµόδια Ειδική Επι-
τροπή. 

Άρθρο 40
Οικονοµικά θέµατα

1. Μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Αρ-
χής και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δύο
(2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
οι αρµοδιότητες οικονοµικού ενδιαφέροντος που αφο-
ρούν την Αρχή και ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος από την Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονο-
µικών, εξακολουθούν να ασκούνται από αυτήν.

2. Ειδικά, για τον πρώτο προϋπολογισµό της Αρχής το
συνολικό ύψος των πιστώσεων της Αρχής που θα περι-
ληφθεί στο σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισµού για το έ-
τος 2017, δεν δύναται να είναι κατώτερο του 100% των
συνολικών πιστώσεων που προβλέπονται στον τρέχοντα
ψηφισθέντα ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισµό 2016 για τις
υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. 
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων της Αρχής για τα έ-

τη 2018 - 2019 που θα περιληφθεί στα αντίστοιχα ΜΠΔΣ
και σχέδια Κρατικού Προϋπολογισµού, δεν δύναται να
είναι κατώτερο του 100% των συνολικών πιστώσεων
που θα προβλέπονται στον ψηφισθέντα ετήσιο Κρατικό
Προϋπολογισµό έτους 2017 για τις υπηρεσίες της Αρ-
χής, µε εξαίρεση την απόδοση οριζόντιων µέτρων.
Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυ-

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

3. Εκκρεµείς διαδικασίες για τη σύναψη συµβάσεων
µίσθωσης που αφορούν σε υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. ή σε
εποπτευόµενους φορείς της, από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από
την Αρχή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί στέ-
γασης δηµοσίων υπηρεσιών.

4. Έργα προµηθειών που αφορούν σε Υπηρεσίες της
Γ.Γ.Δ.Ε. ή σε εποπτευόµενους φορείς της και είναι σε ε-
ξέλιξη υλοποιούµενα από άλλες Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών, από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος συνεχίζονται από την Αρχή, η οποία καθίσταται δι-
καιούχος των έργων. Η Αρχή συνεχίζει και ολοκληρώνει
τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των
έργων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί προµηθειών δια-
τάξεις. 
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5. Η διοίκηση και διαχείριση υλικών και άυλων περιου-
σιακών στοιχείων του Δηµοσίου, τα οποία χρησιµοποιού-
νται στο πλαίσιο του σκοπού και για την εξυπηρέτηση
των αναγκών της Γ.Γ.Δ.Ε. κατά την έναρξη λειτουργίας
της Αρχής, αναλαµβάνεται εφεξής από την Αρχή. 
Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος περιου-

σιακά στοιχεία του Δηµοσίου που αφορούν σε κεντρικό
εξοπλισµό και συστηµικό λογισµικό πληροφορικής, κα-
θώς και η διαχείριση του περιφερειακού εξοπλισµού.

6. Οι συµβάσεις µίσθωσης που έχουν συναφθεί για λο-
γαριασµό των υπό στέγαση Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. συ-
νεχίζονται για λογαριασµό της Αρχής. Σε περιπτώσεις
που οι υπηρεσίες στεγάζονται σε δηµόσια ακίνητα παρα-
µένουν και λειτουργούν αυτοδίκαια σε αυτά.

Άρθρο 41
Λοιπές µεταβατικές διατάξεις

1. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ει-
δική Γραµµατεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπι-
κό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπι-
κό της Αρχής, που ασκούν τις αρµοδιότητες της Γ.Γ.Δ.Ε.
που µεταφέρθηκαν από το Σ.Δ.Ο.Ε., σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις των υποπεριπτώσεων β΄ και γ΄ της περίπτωσης 3
της Υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και της περίπτωσης 1 της
Υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (Α΄94).

2. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής:
α) Οι οργανικές µονάδες Κεντρικές, Ειδικές Αποκε-

ντρωµένες και Περιφερειακές, που υπάγονται στην
Γ.Γ.Δ.Ε., όπως καθορίζονται στις διατάξεις του π.δ.
111/2014 (Α΄ 178 και 25) και τα συλλογικά όργανα της
Γ.Γ.Δ.Ε. µεταφέρονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων
Εσόδων και αποτελούν στο σύνολό τους υπηρεσίες και
συλλογικά όργανα της Αρχής.
β) Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται: 
αα) ο όρος «Φορολογική Διοίκηση» ή «Γενική Γραµµα-

τεία Δηµοσίων Εσόδων» και οι υπηρεσίες αυτής νοού-
νται η Αρχή και οι υπηρεσίες αυτής και

ββ) «Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων» ή «Γενι-
κός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Ε-
σόδων» νοούνται ο «Διοικητής» ή το «Συµβούλιο Διοίκη-
σης» της Αρχής, κατά λόγο αρµοδιότητας. Σε περίπτωση
αµφιβολίας, νοείται ο Διοικητής.

3. α) Οι αρµοδιότητες που έχουν περιέλθει ή θα πε-
ριέλθουν, µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, µε
διατάξεις νόµων ή µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονο-
µικών ή του καθ` ύλην αρµόδιου Αναπληρωτή Υπουργού
ή του Υφυπουργού Οικονοµικών στον Γενικό Γραµµατέα
της Γ.Γ.Δ.Ε., ισχύουν για τον Διοικητή της Αρχής, εκτός
αν ρυθµίζεται διαφορετικά µε τον παρόντα νόµο. 
β) Όλες οι πράξεις του Γενικού Γραµµατέα της

Γ.Γ.Δ.Ε., µε τις οποίες µεταβιβάσθηκαν αρµοδιότητες ή
ανατέθηκαν καθήκοντα ή παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση
υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων» σε όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. και ισχύουν, κατά την
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής, εξακολου-
θούν να ισχύουν ως αντίστοιχες πράξεις του Διοικητή ή
«Με Εντολή Διοικητή» για τα αντίστοιχα όργανα της Αρ-
χής µέχρι την ανάκληση ή την τροποποίησή τους, εκτός
και αν ρυθµίζεται διαφορετικά µε τον παρόντα νόµο ή α-
ντίκεινται στις διατάξεις αυτού. 

γ) Όλες οι κανονιστικές αποφάσεις και οι λοιπές πρά-
ξεις του Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και των λοιπών
οργάνων αυτής, που βρίσκονται σε ισχύ, κατά την έναρ-
ξη λειτουργίας της Αρχής εξακολουθούν να ισχύουν µέ-
χρι την έκδοση από τον Διοικητή ή από τα λοιπά αρµόδια
όργανα της Αρχής, των αντίστοιχων κανονιστικών απο-
φάσεων ή λοιπών πράξεων, που θα εκδοθούν κατ’ εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόµου.
δ) Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την

Γ.Γ.Δ.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής, ισχύουν
και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Αρχής, ανά-
λογα. 

4. Η Αρχή υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καµία
άλλη διατύπωση στα δικαιώµατα, στις απαιτήσεις, στις
υποχρεώσεις και στις πάσης φύσεως έννοµες σχέσεις
και στις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις της καταργού-
µενης Γ.Γ.Δ.Ε. και συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς
να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για τη συνέχισή τους.

5. α) Τα φυσικά αρχεία των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.,
καθώς και τα φυσικά αρχεία των υποθέσεων που εκκρε-
µούν στα δικαστήρια µεταφέρονται αυτοδικαίως στην
Αρχή.
β) Τα ηλεκτρονικά αρχεία σε µεταφερόµενα µέσα απο-

θήκευσης των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και των υ-
ποθέσεων που εκκρεµούν στα δικαστήρια παραχωρού-
νται προς διαχείριση στην Αρχή από το Υπουργείο Οικο-
νοµικών.

6. Ο διορισµός των µελών του πρώτου Συµβουλίου Δι-
οίκησης της Αρχής θα πραγµατοποιηθεί τρείς µήνες πριν
από την έναρξη λειτουργίας αυτής. 
Το Συµβούλιο Διοίκησης κατά το διάστηµα αυτό θα πα-

ρέχει την απαραίτητη συνδροµή για την προετοιµασία
του Οργανισµού και των Εσωτερικών Κανονισµών της
Αρχής, οι οποίοι θα εκδοθούν αµέσως µετά από την έ-
ναρξη λειτουργίας της Αρχής. 

7. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συµβουλίου Διοίκη-
σης, µετά από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, αυτό
υποχρεούται να εγκρίνει τον Οργανισµό αυτής, ο οποίος
εκδίδεται µε απόφαση του Διοικητή της. Μέχρι την ηµε-
ροµηνία έναρξης ισχύος του Οργανισµού της Αρχής ι-
σχύουν οι διατάξεις του π.δ. 111/2014, που αφορούν στη
Γ.Γ.Δ.Ε., οι οποίες καταργούνται από την ηµεροµηνία
αυτή. Τα άρθρα του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128), που αφορούν
σε συλλογικά όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. και βρίσκονται σε ι-
σχύ κατά την προηγούµενη ηµεροµηνία της έναρξης λει-
τουργίας της Αρχής ισχύουν και για αυτήν.

8. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α΄
178), όπως αποσαφηνίστηκαν µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 13 του ν. 2346/1995 (Α΄ 220), καθώς και οι διατά-
ξεις της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211)
ισχύουν και για τη σύσταση των συλλογικών οργάνων
της Αρχής, τα οποία συνιστώνται µε αποφάσεις του Διοι-
κητή αυτής.

9. Οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν µόνο τα πιστοποιητικά και τις βε-
βαιώσεις, που περιλαµβάνονται σε αποφάσεις του Υ-
πουργού Οικονοµικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υ-
πουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση
Υπουργού, οι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη λειτουρ-
γίας της Αρχής. Μετά από την έναρξη λειτουργίας της
Αρχής, οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν µόνο τα πιστοποιητικά και τις
βεβαιώσεις, που περιλαµβάνονται σε αποφάσεις που εκ-
δίδει ο Διοικητής αυτής ή σε κοινές αποφάσεις του Διοι-
κητή και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Μέχρι

21



την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Διοικητή, οι
Δ.Ο.Υ. εκδίδουν µόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώ-
σεις, που περιλαµβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικο-
νοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, οι
οποίες ισχύουν κατά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.

10. Εξαιρετικά, κατά την πρώτη λειτουργία της Αρχής,
Διοικητής αυτής ορίζεται ο υπηρετών, κατά την ηµερο-
µηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, Γενικός Γραµµατέ-
ας της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, για το υ-
πόλοιπο της θητείας του, η οποία ανανεώνεται για δύο
ακόµη έτη, µε µόνη απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης,
που λαµβάνεται δύο µήνες πριν από τη λήξη της. Σε πε-
ρίπτωση µη ανανέωσης, το Συµβούλιο Διοίκησης εκδίδει
ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µε πλειοψηφία των
2/3 του συνόλου των µελών του. Σε κάθε περίπτωση, µε-
τά την κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας ανανέωση,
η θητεία του Διοικητή µπορεί να ανανεωθεί µε τη διάρ-
κεια και τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 13.

11. Για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης και αποτελε-
σµατικής λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστηµάτων
της Αρχής και την προστασία των δεδοµένων της, µετα-
ξύ του Υπουργού Οικονοµικών και των Γενικών Γραµµα-
τέων της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. και της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών, υπογράφεται Συµφωνία Επιπέδου Εξυ-
πηρέτησης (Service Level Agreement – SLA). Στη Συµφω-
νία Επιπέδου Εξυπηρέτησης συµφωνούνται τα δικαιώµα-
τα και οι υποχρεώσεις των µερών µεταξύ άλλων για α)
την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, το επίπε-
δο διαθεσιµότητας των υποδοµών και την ποιότητα των
παρεχοµένων υπηρεσιών, β) τη διαδικασία εγκατάστα-
σης νέων Πληροφοριακών Συστηµάτων ή επικαιροποίη-
σης υπαρχόντων, γ) τη διαδικασία υποβολής αιτήµατος
µεταβολής των διατιθέµενων υπολογιστικών πόρων, δ)
τη διαδικασία εξυπηρέτησης αιτηµάτων εγκατάστασης ή
αναβάθµισης περιφερειακών υπολογιστικών υποδοµών,
ε) τους χρονικούς περιορισµούς ικανοποίησης αιτηµά-
των εξυπηρέτησης, στ) θέµατα φυσικής ασφάλειας και
ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστηµάτων και των
Δεδοµένων, ζ) θέµατα εξοπλισµού (hardware) και λογι-
σµικού (software), η) θέµατα διαθεσιµότητας ανθρωπί-
νων πόρων, θ) χωροταξικά ζητήµατα που προκύπτουν α-
πό την παρούσα εγκατάσταση υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.
στο κτήριο που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ., ι) θέµα-
τα διαχείρισης προµηθειών κεντρικού εξοπλισµού και
του συστηµικού λογισµικού πληροφορικής που απαιτεί-
ται για τη χρήση του, ή /και παροχής υπηρεσιών πληρο-
φορικής εφόσον αυτές ζητηθούν από την Αρχή, ια) θέ-
µατα διαχείρισης δεδοµένων, προκειµένου να διασφαλί-
ζεται το φορολογικό απόρρητο και ειδικότερα η ασφά-
λεια των συστηµάτων και των δεδοµένων, ιβ) θέµατα πα-
ροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, ιγ) θέµατα παροχής υπη-
ρεσιών υποστήριξης στους συναλλασσοµένους µέσω
σύγχρονων µεθόδων επικοινωνίας, εφόσον υπάρχει δια-
θεσιµότητα και µε την σύµφωνη γνώµη του Διοικητή της
Αρχής, ιδ) τις αµοιβαίες υποχρεώσεις των συµβαλλοµέ-
νων µερών και τις συνέπειες παραβίασης των όρων της
Συµφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης.
Η ως άνω Συµφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης υπογρά-

φεται έως 31.6.2016 και τίθεται σε εφαρµογή το αργότε-
ρο έως την 31.12.2016.

Άρθρο 42
Καταργούµενες διατάξεις

Από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής
καταργούνται οι διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε.2 της
παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 43

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν από 1η
Ιανουαρίου 2017, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά σε
επιµέρους διατάξεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 44
Ρυθµίσεις θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος

1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήµατος
σε εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα φυσικό ή νο-
µικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρο-
νικό διάστηµα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους του ο-
χήµατος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του ερ-
γοδότη µε τη µορφή της απόσβεσης περιλαµβανοµένων
των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων κα-
θώς και του σχετικού χρηµατοδοτικού κόστους που αντι-
στοιχεί στην αγορά του οχήµατος ή του µισθώµατος. Σε
περίπτωση που το κόστος είναι µηδενικό, η αγοραία αξία
της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις ε-
κατό (80%) της µέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τε-
λευταία τρία (3) έτη». 

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρ-
µόζονται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το φο-
ρολογικό έτος 2016 και επόµενα.

3. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/
2013 προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδηµα από ατοµι-
κή επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται
στην ασφάλιση του ΟΓΑ, µαζί µε εισόδηµα από αγροτική
δραστηριότητα, υπολογίζεται η µείωση του φόρου που
προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά µόνον στο εισόδηµα
που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφό-
σον, µαζί µε τα εισοδήµατα του προηγούµενου εδαφίου
αποκτάται και εισόδηµα από µισθωτή εργασία ή συντά-
ξεις, η µείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί
στο µέρος του εισοδήµατος που προέρχεται από µισθω-
τή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστη-
ριότητα.»
β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/

2013 (Α΄167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Η µείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για

τους ασκούντες αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα
εφαρµόζεται µόνο για τους κατ’ επάγγελµα αγρότες, ό-
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πως αυτοί ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, εφόσον
τουλάχιστον το 50% του  εισοδήµατός τους προέρχεται
από αγροτική δραστηριότητα.»
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρ-

µογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το φορολο-
γικό έτος 2016 και επόµενα.

4. Η παρ. 11 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων έχουν
εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το
φορολογικό έτος 2016 και επόµενα, ενώ η παρακράτηση
του φόρου και της εισφοράς από τους µισθούς και τις
συντάξεις µε τις νέες κλίµακες αρχίζει να πραγµατοποι-
είται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου. Ειδικά, οι διατάξεις της παραγράφου 7 ως προς
τη φορολογία των µερισµάτων και οι διατάξεις της παρα-
γράφου 8 του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή για τα ει-
σοδήµατα που αποκτώνται από την 1.1.2017 και µετά.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 45
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων

Χαρτοφυλακίου (άρθρο 39 ν. 3371/2005)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 (Α΄178)
καταργείται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρε-
ούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου
ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ι-
σχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανό-
µενου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται
επί του εξαµηνιαίου µέσου όρου των επενδύσεων τους,
πλέον διαθεσίµων σε τρέχουσες τιµές. Σε περίπτωση µε-
ταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα
βάση υπολογισµού του φόρου ισχύει από την πρώτη η-
µέρα του επόµενου της µεταβολής µήνα. Ο οφειλόµενος
φόρος κάθε εξαµήνου δεν µπορεί να είναι µικρότερος
του 0,375% του εξαµηνιαίου µέσου όρου των επενδύσε-
ών τους, πλέον των διαθεσίµων, σε τρέχουσες τιµές. Ο
φόρος αποδίδεται στην αρµόδια φορολογική αρχή µέσα
στο πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανου-
αρίου του επόµενου εξαµήνου από τον υπολογισµό. Με
την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογι-
κή υποχρέωση της εταιρείας και των µετόχων της. Οι
διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) εφαρµόζονται ανα-
λόγως και για το φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατά-
ξεις της παραγράφου αυτής.» 

Άρθρο 46
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων

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

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν. 2778/1999 (Α΄295) µετά τη λέξη «εξωτερικού,» προ-
στίθεται η φράσης «πλην µερισµάτων ηµεδαπής,».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υ-
ποχρεούνται σε καταβολή φόρου ο συντελεστής του ο-
ποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστο-
τε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανοµέ-
νου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται επί
του µέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των δια-
θεσίµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως απεικονίζονται
στους εξαµηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπο-
νται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος
νόµου. Σε περίπτωση µεταβολής του Επιτοκίου Αναφο-
ράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισµού του φόρου ι-
σχύει από την πρώτη ηµέρα του επόµενου της µεταβο-
λής µήνα. Ο οφειλόµενος φόρος κάθε εξαµήνου δεν
µπορεί να είναι µικρότερος του 0,375% του µέσου όρου
των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίµων, σε τρέ-
χουσες τιµές, όπως απεικονίζονται στους εξαµηνιαίους
πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου. Ο φόρος α-
ποδίδεται στην αρµόδια φορολογική αρχή µέσα στο
πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα που ακολουθεί το χρο-
νικό διάστηµα που αφορούν οι εξαµηνιαίοι πίνακες επεν-
δύσεων. Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέ-
ντων µερισµάτων, ο φόρος αυτός συµψηφίζεται µε το
φόρο που προκύπτει από τη δήλωση που υποβάλλεται α-
πό την Εταιρεία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ε-
ντός του µηνός Ιουλίου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο µε-
ταφέρεται για συµψηφισµό µε επόµενες δηλώσεις. Με
την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογι-
κή υποχρέωση της εταιρείας και των µετόχων της. Οι
διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) εφαρµόζονται ανά-
λογα και για τον φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατά-
ξεις της παραγράφου αυτής. Για τα διανεµόµενα µερί-
σµατα στους µετόχους της εταιρείας δεν έχουν εφαρµο-
γή οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013.
Κατά τον υπολογισµό του παραπάνω φόρου δε λαµβάνο-
νται υπόψη τα ακίνητα που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα
θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ, εταιρείες του άρθρου 22 παρά-
γραφος 3 περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του παρόντος νόµου, ε-
φόσον αυτά αναγράφονται διακεκριµένα στις καταστά-
σεις επενδύσεών τους.»

3. Η παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«7. Η υπεραξία από τη µεταβίβαση µετοχών των εται-
ρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσεται
από τον φόρο εισοδήµατος.»

Άρθρο 47
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τα Αµοιβαία Κεφάλαια 

Ακινήτων (άρθρο 20 ν. 2778/1999)

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 2778/1999 (Α΄295) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαµηνιαίου µέσου ό-
ρου του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου,
λογίζεται καθηµερινά, δεν µπορεί να είναι µικρότερος
του 0,375% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ε-
νεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου και αποδίδεται
στην αρµόδια φορολογική αρχή µέσα στο πρώτο δεκα-
πενθήµερο των µηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επό-
µενου εξαµήνου από τον υπολογισµό του.»

2. Στο άρθρο 20 του ν. 2778/1999 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής: 
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«5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) εφαρµόζο-
νται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται µε βάση
τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 48
Φορολογικές Ρυθµίσεις για τους ΟΣΕΚΑ 

(άρθρο 103 ν. 4099/2012)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250)
καταργείται.

2. Πριν από το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρ-
θρου 103 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Ο οφειλόµενος φόρος κάθε εξαµήνου δεν µπορεί να
είναι µικρότερος:
α) του 0,025% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθα-

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

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

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

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

3. Η παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.4099/2012 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«4. Από τον φόρο που οφείλεται µε βάση τη δήλωση
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν τα
ακόλουθα ποσά: 
α) τυχόν φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε

στην αλλοδαπή, β) τυχόν φόρος που αναλογεί, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 και έχει καταβληθεί από άλλους Ο-
ΣΕΚΑ ή άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων
στα µερίδια των οποίων έχει επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ.
Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο εκ των ανωτέρω περιπτώ-

σεων µεταφέρεται για έκπτωση εκ του φόρου που οφεί-
λεται µε τις επόµενες δηλώσεις.»

4. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 103
του ν. 4099/2012, η φράση «της παρ. 1 του άρθρου 54 και
της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν.2238/1994» αντικαθί-
σταται µε τη φράση «των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/
2013».

5. Στο άρθρο 103 του ν. 4099/2012 προστίθεται παρά-
γραφος 8 ως εξής: 

«8. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) εφαρµόζο-
νται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται µε βάση
τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 49

Οι διατάξεις των άρθρων 45 έως 48 ισχύουν από
1.6.2016 και µετά.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)

Άρθρο 50
Τροποποιήσεις διατάξεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας

Ακινήτων

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 της Ενότητας Β΄ του άρ-
θρου 4 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και
προσδιορίζεται συντελεστής φόρου µε βάση τη µοναδι-
αία αξία του οικοπέδου, σύµφωνα µε τον πίνακα που α-
κολουθεί:

Μοναδιαία αξία (€/µ2) Φ.Ζ. Συντελεστής φόρου (€/µ2)
0,01 - 2,00 01 0,0037
2,01 - 4,00 02 0,0075
4,01 - 6,00 03 0,0125
6,01 - 10,00 04 0,0185
10,01 - 14,00 05 0,0285
14,01 - 20,00 06 0,0375
20,01 - 50,00 07 0,0750
50,01 - 75,00 08 0,1490
75,01 - 100,00 09 0,1850
100,01 - 150,00 10 0,2470
150,01 - 200,00 11 0,3700
200,01 - 300,00 12 0,5550
300,01 - 400,00 13 0,7400
400,01 - 500,00 14 0,9900
500,01 - 600,00 15 1,2500
600,01 - 700,00 16 1,6000
700,01 - 800,00 17 1,8500
800,01 - 900,00 18 2,0950
900,01 - 1.000,00 19 2,3500
1.000,01 - 1.500,00 20 3,1000
1.500,01 - 2.000,00 21 3,7000
2.000,01 - 3.000,00 22 4,9500
3.000,01 - 4.000,00 23 7,4000
4.000,01 - 5.000,00 24 9,2500
5.000,01 + 25 11,2500»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συµπληρωµατικός φό-
ρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των
δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύµφωνα
µε τα κλιµάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πί-
νακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 - 200.000 0,0%
200.000,01 - 250.000 0,10%
250.000,01 - 300.000 0,15%
300.000,01 - 400.000 0,30%
400.000,01 - 500.000 0,50%
500.000,01 - 600.000 0,60%
600.000,01 - 700.000 0,80%
700.000,01 - 800.000 0,90%
800.000,01 - 900.000 1,00%
900.000,01 - 1.000.000 1,05%
1.000.000,01 - 2.000.000 1,10%
Υπερβάλλον 1,15%
Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολο-

γίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των κτιρίων που είναι
προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ε-
τών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά δια-
τηρητέα µνηµεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν
αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οι-
κοπέδων στα οποία βρίσκονται.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Για κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ο συ-
µπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και υπολογίζεται
στην αξία των δικαιωµάτων της παραγράφου 2 του άρ-
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θρου 1 µε συντελεστή πέντε και µισό τοις χιλίοις (5,5‰).
Ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα τα οποία ι-
διοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση
κάθε είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ανεξαρτή-
τως αντικειµένου εργασιών, υπολογίζεται µε συντελε-
στή ένα τοις χιλίοις (1‰). Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα
Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται
στις περιπτώσεις β΄, δ’, ε`, στ΄ και ζ’ του άρθρου 3 του
παρόντος και τις Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων σε Α-
κίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999, ο συ-
µπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται µε συντελεστή
τρία και µισό τοις χιλίοις (3,5‰) για τα ακίνητα τα οποία
δεν ιδιοχρησιµοποιούν.
Για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

δεν συµπεριλαµβάνεται:
α) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα των νοµικών

προσώπων και νοµικών οντοτήτων που απαλλάσσονται
και κατά το µέρος της οριζόµενης απαλλαγής σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και
β) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα που εµπίπτουν

στο πεδίο εφαρµογής των περιπτώσεων δ΄ της παρα-
γράφου Β.1 και η΄ της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4
του παρόντος.»

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 ισχύουν από
1.1.2016.

Άρθρο 51
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
(Α΄ 312) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχεί-
ων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόµενων, που υποβλή-
θηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 µέχρι και
την 29.7.2016, το αυτοτελές πρόστιµο του άρθρου 4 του
ν. 2523/1997 (Α΄ 179) ή το πρόστιµο του άρθρου 54 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) κατά περίπτωση, µειώνονται στο
µισό.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

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

«Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 2859/2000 (Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας
(ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη
φορολογητέα αξία.»

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύ-
ουν από 1.6.2016. 

3. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000
προστίθεται παρ. 6Α ως εξής:

«6Α. Η µείωση των συντελεστών των παραγράφων 4,
5 και 6 δεν ισχύει για τα νησιά Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πά-
ρο, Ρόδο, Σκιάθο από 1.10.2015 και για τα νησιά Σύρο,
Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο,
Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο από 1.6.2016.».

Άρθρο 53
Φόρος διαµονής

1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δηµοσίου, µε την ονο-
µασία «Φόρος Διαµονής» σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου. 
Ο φόρος διαµονής επιβάλλεται ανά ηµερήσια χρήση

του δωµατίου, σουίτας, διαµερίσµατος ή ενιαίας κατοι-
κίας:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα της υποπερί-

πτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 4276/2014 (Α΄155), ως ακολούθως:

1-2 αστέρων 0,50 € 
3 αστέρων 1,50 € 
4 αστέρων 3,00 € 
5 αστέρων 4,00 € 

και 
β. Σε ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια – διαµερί-

σµατα της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ως ακολούθως:

1-2 κλειδιών 0,25 €
3 κλειδιών 0,50 € 
4 κλειδιών 1,00 € 

2. Ο φόρος διαµονής επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις
της προηγούµενης παραγράφου κατά την έκδοση, σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του φορολογικού στοι-
χείου, και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση µε µηνι-
αίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται µέχρι την τελευ-
ταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από αυτόν της
έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου. Φόρος διαµονής
δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρε-
σιών διαµονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

3. Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013
(Α΄170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Φόρος Δια-
µονής».

4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δή-
λωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος και
η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρ-
θρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την
1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από
την ηµεροµηνία αυτή και µετά.

Άρθρο 54
Τέλος στη συνδροµητική τηλεόραση

1. Επιβάλλεται αναλογικό τέλος υπέρ του Δηµοσίου,
µε την ονοµασία «τέλος στη συνδροµητική τηλεόραση»,
το οποίο βαρύνει τους συνδροµητές των επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης.
Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε µηνιαίου λογαρια-

σµού κάθε σύνδεσης σε συνδροµητική τηλεόραση και υ-
πολογίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του
συνολικού µηνιαίου λογαριασµού, περιλαµβανοµένου
και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχεί-
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ρησης, προ του φόρου προστιθέµενης αξίας.
Εάν ο λογαριασµός εκδίδεται για περισσότερους µή-

νες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι µήνες. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαρια-
σµός επιµερίζεται σε ίσα µέρη, ανάλογα των µηνών για
τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύ-
πτει διαφορετικός επιµερισµός.
Το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής

υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης και αποδίδεται
στη Φορολογική Διοίκηση µε µηνιαίες δηλώσεις που υ-
ποβάλλονται µέχρι το τέλος του µεθεπόµενου µήνα από
την έκδοση κάθε λογαριασµού, ανεξάρτητα από τον
χρόνο εξόφλησης του λογαριασµού.

2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισµένων προσώπων
δεν καταλαµβάνουν το τέλος στη συνδροµητική τηλεό-
ραση.

3. Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013
(Α΄170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Τέλος στη
συνδροµητική τηλεόραση».

4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δή-
λωσης απόδοσης του τέλους, ο χρόνος και η διαδικασία
επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ι-
σχύουν από 1.6.2016 και καταλαµβάνουν λογαριασµούς
που εκδίδονται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.

Άρθρο 55
Τέλος συνδροµητών σταθερής τηλεφωνίας

1. Επιβάλλεται αναλογικό τέλος υπέρ του Δηµοσίου,
µε την ονοµασία «τέλος συνδροµητών σταθερής τηλε-
φωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδροµητές των επι-
χειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.
Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε µηνιαίου λογαρια-

σµού κάθε σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας µε πρόσβα-
ση σε υπηρεσίες φωνής ή/και ευρυζωνικής πρόσβασης
(internet) και υπολογίζεται ως ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί του συνολικού µηνιαίου λογαριασµού, περιλαµ-
βανοµένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υ-
πέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέµενης α-
ξίας.
Εάν ο λογαριασµός εκδίδεται για περισσότερους µή-

νες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι µήνες. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαρια-
σµός επιµερίζεται σε ίσα µέρη, ανάλογα των µηνών για
τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύ-
πτει διαφορετικός επιµερισµός.
Το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής

υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας από τους συνδροµη-
τές και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση µε µηνιαίες
δηλώσεις που υποβάλλονται µέχρι το τέλος του µεθεπό-
µενου µήνα από την έκδοση κάθε λογαριασµού, ανεξάρ-
τητα από τον χρόνο εξόφλησης του λογαριασµού.

2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισµένων προσώπων
δεν καταλαµβάνουν το τέλος συνδροµητών σταθερής
τηλεφωνίας.

3. Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν. 4174/2013

(Α΄170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Τέλος συν-
δροµητών σταθερής τηλεφωνίας».

4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της δή-
λωσης απόδοσης του τέλους, ο χρόνος και η διαδικασία
επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ι-
σχύουν από 1.1.2017 και καταλαµβάνουν λογαριασµούς
που εκδίδονται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.

Άρθρο 56
Ρυθµίσεις επί των τυχερών παιγνίων

1. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 5
του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄180) αντικαθίστανται
ως εξής:

«5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συµµετοχή του Ελλη-
νικού Δηµοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε
τοις εκατό (35%) επί του µικτού κέρδους που αφορά τα
ποσά τα οποία προέρχονται από την εκµετάλλευση της
δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.
Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δηµόσιο εντός δεκαέ-

ξι (16) ηµερών από το τέλος του ηµερολογιακού µήνα
που αφορούν.

2. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1 Ιανου-
αρίου 2016. Για έσοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί από
1.1.2016 έως και το τέλος του προηγούµενου µήνα από
τον µήνα δηµοσίευσης του παρόντος, η καταβολή πραγ-
µατοποιείται εµπρόθεσµα εντός δεκαέξι (16) ηµερών α-
πό το τέλος του ηµερολογιακού µήνα δηµοσίευσης του
παρόντος. 

Άρθρο 57
Κατάργηση φόρου επί του ζύθου

Οι διατάξεις του άρθρου 39 του β.δ. της 24/9-
20/10/1958 (Α΄ 171) και της περ. 14 της Υποπαραγράφου
Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) καταργού-
νται. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

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

«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265)

1. Μετά το άρθρο 53 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελω-
νειακός Κώδικας» προστίθεται άρθρο 53Α, ως εξής:

«Άρθρο 53Α
Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης-Βάση Υπολογισµού και

Συντελεστές Φόρου-Βεβαίωση και Είσπραξη του Φόρου

1. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόµενα
από τρίτες χώρες, προερχόµενα από άλλα Κράτη-Μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόµενα προϊ-
όντα, ως ακολούθως:
α) Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα

ηλεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασµένης Ονο-
µατολογίας 85437090 ή σε ειδικούς περιέκτες επανα-
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πλήρωσης ή φιαλίδια µίας χρήσης που προορίζονται να
ενσωµατωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα
οποία κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο. 38249092. Οι συ-
σκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου του κωδικού Σ.Ο.
85437090 δεν υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης, εφό-
σον αποτελούνται µόνο από την εξωτερική συσκευή και
δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται µέσω αυ-
τής.
β) Στον καβουρδισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901

21 00 και 0901 22 00.
γ) Στον µη καβουρδισµένο καφέ των κωδικών Σ.Ο.

0901 11 00 και 0901 12 00.
δ) Στο στιγµιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00.
ε) Στα παρασκευάσµατα µε βάση τα εκχυλίσµατα, απο-

στάγµατα ή συµπυκνώµατα του καφέ ή µε βάση τον κα-
φέ των κωδικών Σ.Ο. EX 2101 12 92 και 2101 12 98. 

2. Οι συντελεστές φόρου κατανάλωσης που επιβάλλο-
νται στα προϊόντα της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για τα προϊόντα της περίπτωσης α΄, δέκα λεπτά

(0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος.
β) Για τα προϊόντα της περίπτωσης β΄, τρία (3) ευρώ α-

νά κιλό καθαρού βάρους.
γ) Για τα προϊόντα της περίπτωσης γ΄, δύο (2) ευρώ α-

νά κιλό καθαρού βάρους.
δ) Για τα προϊόντα της περίπτωσης δ΄, τέσσερα (4) ευ-

ρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
ε) Για τα προϊόντα της περίπτωσης ε΄, τέσσερα (4) ευ-

ρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό
προϊόν. 

3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου:
α) ως «ηλεκτρονικό τσιγάρο» ορίζεται το προϊόν, το ο-

ποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κατανάλωση ατµού
µε επιστόµιο ή στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συµπε-
ριλαµβανοµένου του περιέκτη, του δοχείου και της συ-
σκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο. Τα ηλεκτρονικά τσιγά-
ρα µπορούν να είναι είτε επαναπληρώσιµα µέσω περιέ-
κτη επαναπλήρωσης και δοχείου είτε επαναπληρώσιµα
µε περιέκτες µίας χρήσης. 
β) Ως «περιέκτης επαναπλήρωσης» ορίζεται το δοχείο

που περιέχει υγρό, το οποίο µπορεί να επαναχρησιµο-
ποιηθεί για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. 
γ) Ως «παραγωγή καφέ», δεν νοείται η φρύξη (κα-

βούρντισµα), η άλεση και η συσκευασία του τελικού
προϊόντος.
δ) Ως «εγκεκριµένος αποθηκευτής προϊόντων φόρου

κατανάλωσης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρα-
λαµβάνει, κατέχει ή αποστέλλει κατά την άσκηση του ε-
παγγέλµατός του υποκείµενα σε φόρο κατανάλωσης
προϊόντα τα οποία τελούν σε καθεστώς φορολογικής α-
ποθήκης.

4. Τα προϊόντα της παραγράφου 1 τα οποία παράγο-
νται εγχωρίως ή παραλαµβάνονται από άλλα κράτη-µέλη
στο εσωτερικό της χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα
και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, δύνανται να τί-
θενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το
χρονικό διάστηµα που παραµένουν στο καθεστώς αυτό
τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλω-
σης και του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-

θρου 25 του κώδικα Φ.Π.Α..
5. Οι διατάξεις του άρθρου 56 του παρόντος νόµου, α-

ναφορικά µε το απαιτητό του φόρου κατά το χρόνο θέ-
σης σε ανάλωση και οι διατάξεις του άρθρου 109 του ιδί-
ου νόµου αναφορικά µε τη διαδικασία και τις διατυπώ-
σεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου εφαρµόζο-
νται κατ΄ αναλογία και στα προϊόντα του παρόντος άρ-
θρου.

6. Η υποχρέωση καταβολής του φόρου κατανάλωσης
που επιβάλλεται στα προϊόντα της παραγράφου 1, στην
περίπτωση παραλαβής των προϊόντων αυτών από άλλα
κράτη-µέλη γεννάται κατά την παραλαβή τους στο εσω-
τερικό της χώρας.

7. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι κατά
περίπτωση:
α) το πρόσωπο που εισάγει από τρίτη χώρα τα ανωτέ-

ρω προϊόντα, 
β) το πρόσωπο που αποκτά από άλλο κράτος-µέλος

της Ε.Ε. τα ανωτέρω προϊόντα,
γ) το πρόσωπο που παράγει εγχωρίως τα ανωτέρω

προϊόντα, εκτός καθεστώτος αναστολής,
δ) ο εγκεκριµένος αποθηκευτής των προϊόντων αυτών.
8. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης

που επιβάλλεται στα προϊόντα της παραγράφου 1 ενερ-
γείται από την αρµόδια αρχή, ως κατωτέρω:
α) ως προς την εισαγωγή, κατά την ίδια χρονική στιγµή

που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασµοφο-
ρολογικές επιβαρύνσεις. 
β) Ως προς την απόκτηση από άλλο κράτος-µέλος, το

αργότερο εντός 10 ηµερών από τη γένεση της υποχρέω-
σης, εκτός εάν τα προϊόντα τεθούν άµεσα σε καθεστώς
φορολογικής αποθήκης της παραγράφου 4 του παρό-
ντος άρθρου.
γ) Ως προς την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων αυ-

τών, εκτός καθεστώτος αναστολής, το αργότερο εντός
10 ηµερών από τη γένεση της υποχρέωσης.
δ) Ως προς την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, ή-

τοι από το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επι-
βαρύνσεων, το αργότερο µέχρι τις 25 του επόµενου µή-
να από το µήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής.

9. Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊό-
ντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονι-
κή στιγµή, ο αναλογών Φ.Π.Α.. Η φορολογητέα αξία δια-
µορφώνεται µε βάση τα άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/
2000 (Α΄ 248). Οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές των προϊό-
ντων του παρόντος άρθρου ασκούν το δικαίωµα έκπτω-
σης του ΦΠΑ των εισροών τους µε την υποβολή του προ-
βλεπόµενου παραστατικού στην αρµόδια τελωνειακή αρ-
χή. 

10. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-
ζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ά-
δειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριµένου αποθη-
κευτή των ανωτέρω προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής
του Φόρου Κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγ-
χος των προϊόντων του παρόντος άρθρου, καθώς και οι
λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων των
προηγουµένων παραγράφων.»

2. Η ισχύς της προηγούµενης παραγράφου αρχίζει α-
πό 1.1.2017.
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Άρθρο 59
Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 120, 121, 123,
126 και 141 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός

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

1. Προστίθεται περίπτωση κ΄ στο άρθρο 120 του
ν. 2960/2001 (Α΄ 265), ως εξής: 

«κ) «Λιανική τιµή πώλησης προ φόρων για τη διαµόρ-
φωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέ-
λους ταξινόµησης»: η ανώτατη προτεινόµενη τιµή πώλη-
σης, χωρίς ΦΠΑ, από τον κατασκευαστή, προκειµένου
για εγχωρίως παραγόµενα οχήµατα ή από τον εισαγω-
γέα/επίσηµο αντιπρόσωπο, προκειµένου για εισαγόµενα
και ενδοκοινοτικώς αποκτούµενα οχήµατα, όπως αυτή
προκύπτει από τους υποβαλλόµενους τιµοκαταλόγους
στην αρµόδια Τελωνειακή Αρχή. Στην εν λόγω τιµή, η ο-
ποία ισχύει από την ηµεροµηνία υποβολής του τιµοκατα-
λόγου, συµπεριλαµβάνεται η αξία του πρόσθετου εξο-
πλισµού, καθώς και η αξία ειδικών εκδόσεων του οχήµα-
τος και κάθε είδους διαµορφωτικό της τιµής πώλησης
κόστος. Οι λιανικές τιµές πώλησης προ φόρων κατά µάρ-
κα, µοντέλο, παραλλαγή και έκδοση των οχηµάτων δη-
µοσιεύονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στο
διαδίκτυο.» 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 αντικαθί-
σταται, ως εξής:

«2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της προη-
γούµενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία µέχρι και

14.000 ευρώ, 4%.
β) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία άνω των

14.000 ευρώ και µέχρι 17.000 ευρώ, 8%.
γ) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία άνω των

17.000 ευρώ και µέχρι 20.000 ευρώ, 16%.
δ) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία άνω των

20.000 ευρώ και µέχρι 25.000 ευρώ, 24%.
ε) Για αυτοκίνητα µε φορολογητέα αξία άνω των

25.000 ευρώ, 32%.
στ) Για αυτοκίνητα οχήµατα τρίκυκλα ή τετράκυκλα

που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας
2002/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002
(Ε.Ε.L.124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή µεταγενέστε-
ρης: 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΤΕΛΟΥΣ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0% 
Από 50 µέχρι και 500 κυβικά εκατοστά 5% 
Από 501 µέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 9% 
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 15% 

ζ) Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1959/1991 (Α΄
123) και της αριθ. Β.27660/712/10.7.1992 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και Δηµόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών (Β΄ 519), εφαρµόζονται και για τα πετρελαιοκί-
νητα οχήµατα της προηγούµενης περίπτωσης στ΄.
η) Για την επιλογή του συντελεστή των περιπτώσεων

α΄ έως ε΄, για µεταχειρισµένα επιβατικά αυτοκίνητα,

λαµβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 126, πριν από τις προβλεπόµενες µει-
ώσεις από το άρθρο αυτό.» 

3. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 2960/
2001, ως εξής:

«3. Για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1, των
οποίων η εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα –
CO2 (συνδυασµένος κύκλος) είναι:
α) µικρότερη ή ίση των 100 γρ./χλµ, οι συντελεστές

των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου
2 µειώνονται κατά 5%,
β) µεγαλύτερη από 120 και µικρότερη ή ίση από 140

γρ./χλµ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 10%,
γ) µεγαλύτερη από 140 και µικρότερη ή ίση από 160

γρ./χλµ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 20%,
δ) µεγαλύτερη από 160 και µικρότερη ή ίση από 180

γρ./χλµ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 30%,
ε) µεγαλύτερη από 180 και µικρότερη ή ίση από 200

γρ./χλµ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 40%,
στ) µεγαλύτερη από 200 και µικρότερη ή ίση από 250

γρ./χλµ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 60%,
ζ) µεγαλύτερη από 250 γρ./χλµ οι συντελεστές των

περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 αυ-
ξάνονται κατά 100%.»

4. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 121 του
ν. 2960/2001, ως εξής:

«4. Για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1 τα ο-
ποία:
α) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αµέ-

σως προηγούµενου από το ισχύον, ως προς την ταξινό-
µηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro), οι
συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της
παραγράφου 2, αυξάνονται κατά 50%, 
β) δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του

ισχύοντος, ως προς την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύ-
που εκποµπών ρύπων (Euro) και του αµέσως προηγούµε-
νου και δεν είναι συµβατικής τεχνολογίας, οι συντελε-
στές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρα-
γράφου 2, αυξάνονται κατά 200%, 
γ) δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου

εκποµπών ρύπων (Euro), συµβατικής τεχνολογίας και για
τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα, οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄,
δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2, αυξάνονται κατά 500%, σε
συνδυασµό µε την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 3.»

5. Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 2960/
2001, ως εξής:

«5. Τα υβριδικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από το
50% του προβλεπόµενου από τις διατάξεις του άρθρου
αυτού τέλους ταξινόµησης. Τα αµιγώς ηλεκτροκίνητα
αυτοκίνητα δεν υπόκεινται στο προβλεπόµενο από τις
διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόµησης.» 

6. Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/
2001, ως εξής: 

«7. Σε περίπτωση που ο κάτοχος µεταχειρισµένου κοι-
νοτικού επιβατικού αυτοκίνητου, µε πρώτη άδεια κυκλο-
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φορίας κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδο-
θείσα πριν από την 1η Ιουνίου του 2016, εκτιµά ότι το
προς επιβολή τέλος ταξινόµησης, όπως βεβαιώνεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 και
τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντος νόµου, υ-
περβαίνει το υπολειπόµενο τέλος ταξινόµησης που είναι
ενσωµατωµένο σε όµοιο, της αυτής µάρκας και τύπου
µεταχειρισµένου αυτοκινήτου ή ελλείψει αυτών σε όχη-
µα παρόµοιο ή παρεµφερές που έχει ήδη ταξινοµηθεί
στη χώρα πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία, έχει δικαίω-
µα να αιτηθεί τον υπολογισµό του ιστορικού τέλους ταξι-
νόµησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 4 του άρθρου 126. Για τον υπολογισµό του ι-
στορικού τέλους ταξινόµησης, λαµβάνονται υπόψη οι ι-
σχύοντες συντελεστές του τέλους ταξινόµησης και τα ι-
σχύοντα στοιχεία διαµόρφωσης της φορολογητέας α-
ξίας, κατά το χρόνο της πρώτης κυκλοφορίας του αυτο-
κινήτου σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
τέλος ταξινόµησης για τα υπό κρίση αυτοκίνητα, βεβαιώ-
νεται σύµφωνα µε το µικρότερο ποσό, όπως προκύπτει
µεταξύ του ιστορικού τέλους ταξινόµησης και του τέ-
λους ταξινόµησης, όπως αυτό υπολογίζεται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρό-
ντος άρθρου και τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρό-
ντος νόµου. Με την απόφαση του τέταρτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 126, καθορίζονται τα στοιχεία που
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή αυτή
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.»

7. Αντικαθίσταται το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 8 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, ως εξής: 

«8. Για την υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές
τέλους ταξινόµησης των παραγράφων 2, 3 και 4 του πα-
ρόντος άρθρου, η διαπίστωση των εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα και του ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών
ρύπων (Euro), τις προδιαγραφές του οποίου πληροί εκ
κατασκευής το όχηµα, πραγµατοποιείται από την αρµό-
δια τελωνειακή αρχή µε βάση την προσκοµιζόµενη σε
αυτήν έγκριση τύπου ή το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης
τύπου και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συµµόρφωσης
του οχήµατος.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση στοιχείων µε-

ταξύ του πιστοποιητικού συµµόρφωσης του οχήµατος
και της αντίστοιχης έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινο-
ποίησης έγκρισης τύπου, η υπαγωγή στον αντίστοιχο
συντελεστή τέλους ταξινόµησης θα γίνεται µε βάση τις
αναγραφόµενες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και το
αναγραφόµενο πρότυπο εκποµπών ρύπων που πληροί εκ
κατασκευής το όχηµα στην έγκριση τύπου ή στο δελτίο
κοινοποίησης έγκρισης τύπου.»

8. Αντικαθίσταται το άρθρο 123 του ν. 2960/2001, ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 123
Τέλος ταξινόµησης φορτηγών αυτοκινήτων

1. Τα φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους της δα-
σµολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασµένης Ονοµατο-
λογίας και τα αυτοκίνητα οχήµατα που διαθέτουν εκ κα-
τασκευής χωριστό θάλαµο µε δύο σειρές καθισµάτων
για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό
ανοικτό χώρο φόρτωσης εµπορευµάτων της Δ.Κ. 87.03

της Σ.Ο., τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδια-
γραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόµηση, ευρω-
παϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro) και του αµέ-
σως προηγούµενου, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόµη-
σης ως εξής: 
α) Φορτηγά αυτοκίνητα, µικτού βάρους πάνω από 3,5

τόνους, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). 
β) Ανοικτά φορτηγά µέχρι και 3,5 τόνους, ποσοστό ο-

κτώ τοις εκατό (8%).
γ) Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα µικτού βάρους µέχρι

και 3,5 τόνους, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 
δ) Βάσεις των φορτηγών αυτοκινήτων των προηγού-

µενων περιπτώσεων, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). 
ε) Αυτοκίνητα οχήµατα µε µικτό βάρος µέχρι 3,5 τό-

νους που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαµο µε
δύο σειρές καθισµάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και
τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης ε-
µπορευµάτων της Δ.Κ. 87.03, ποσοστό οκτώ τοις εκατό
(8%).
στ) Οι συντελεστές των προηγούµενων περιπτώσεων

α΄ έως και ε΄ προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%) προκειµένου για αυτοκίνητα που δεν
πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύο-
ντος, ως προς την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύπου
εκποµπών ρύπων (Euro) και του αµέσως προηγούµενου. 
ζ) Για τα αυτοκίνητα οχήµατα που καθορίζονται στις

περιπτώσεις β΄ και ε΄, τα οποία µε την προσθήκη στον α-
νοικτό χώρο φόρτωσης καλύµµατος από άκαµπτο στε-
ρεό υλικό, διασκευάζονται σε οχήµατα µε µόνιµο κλει-
στό αµάξωµα των δασµολογικών κλάσεων 87.04 και
87.03, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1573/1985 (A΄
201).
Ως αυτοκίνητο όχηµα µε µόνιµο κλειστό αµάξωµα νο-

είται όχι µόνο αυτό που εκ κατασκευής το αµάξωµά του
είναι κλειστό, αλλά και αυτό που προκύπτει µε την προ-
σθήκη στο αµάξωµα ανοικτού φορτηγού της περίπτωσης
β΄, καθώς και στον ανοικτό χώρο φόρτωσης των οχηµά-
των της περίπτωσης ε΄, καλύµµατος από άκαµπτα στε-
ρεά υλικά, ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα
ή αν το πίσω µέρος του αµαξώµατος παραµένει ανοικτό.
η) Αυτοκίνητα οχήµατα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή

τετράκυκλα, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Ο-
δηγίας 92/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992
(ΕΕL 225 της 10.9.1992) και πληρούν εκ κατασκευής τις
προδιαγραφές της Οδηγίας αυτής ή µεταγενέστερης, υ-
ποβάλλονται σε τέλος ταξινόµησης, ως ακολούθως:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΤΕΛΟΥΣ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0% 
Από 50 µέχρι και 500 κυβικά εκατοστά 4% 
Από 501 µέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 8% 
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 14% 

2. Προκειµένου για κλειστά φορτηγά που προέρχονται
από µετατροπή επιβατικών αυτοκινήτων, το αναφερόµε-
νο στην περίπτωση γ΄ της προηγούµενης παραγράφου
ποσοστό τέλους τριπλασιάζεται και υπολογίζεται επί της
φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαµορφώνεται για τα
επιβατικά. 
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3. Για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης των αυτο-
κινήτων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και των βάσεων αυτών,
καθώς και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, η φο-
ρολογητέα αξία διαµορφώνεται µε βάση τη λιανική τιµή
πώλησης προ φόρων. 
Για τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, η ως άνω τιµή λια-

νικής πώλησης προ φόρων αποµοιώνεται µε βάση τα
στοιχεία που η αρµόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών δια-
θέτει και η τελική φορολογητέα αξία καθορίζεται από
την υπηρεσία αυτή. 

4. Για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης των αυτο-
κινήτων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 και των βάσεων
αυτών, η φορολογητέα αξία διαµορφώνεται από την ά-
θροιση των παρακάτω στοιχείων: 
α) Την πράγµατι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία για τα

καινούρια αυτοκίνητα. 
Για τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα λαµβάνεται υπόψη

η τιµή που καθορίζεται από την αρµόδια Τελωνειακή Υ-
πηρεσία Αξιών µε βάση τα στοιχεία που η υπηρεσία αυτή
διαθέτει. Η τεκµαρτή αυτή αξία δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερη της πράγµατι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας
(τιµή αγοράς). 
β) Τους εισαγωγικούς δασµούς που πράγµατι κατα-

βάλλονται. 
γ) Τα παρεπόµενα έξοδα µε τα οποία επιβαρύνονται τα

οχήµατα, όπως έξοδα προµήθειας, µεσιτείας, τόκων,
φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και µεταφοράς στο
εσωτερικό της χώρας. 

5. Τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα που διασκευάζο-
νται σε κλειστά κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παρα-
γράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 2443/1996 ( Α΄265 ) υπο-
βάλλονται αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που
προβλέπονται από το ν. 1573/1985 (Α΄201 ΄) σε τέλος
ταξινόµησης, το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής: 

-Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 901 - 1.400 κυβ. ε-
κατοστά, επτακόσια τριάντα τρία (733) ευρώ. 

-Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 1.401 - 1.800 κυβ.
εκατοστά, χίλια είκοσι επτά (1.027) ευρώ. 

-Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 1.801 - 2.000 κυβ.
εκατοστά, χίλια τετρακόσια εξήντα επτά (1.467) ευρώ. 

-Για τα κυλινδρισµού κινητήρα από 2.001 κυβ. εκατο-
στά και πάνω, δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά
(2.347) ευρώ. 

6. Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα και τα οχή-
µατα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 δεν υπόκει-
νται στο προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου
αυτού τέλος ταξινόµησης.

7. Τα ανοικτά ή κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα µικτού
βάρους άνω των 3,5 τόνων που προέρχονται από δια-
σκευή ελκυστήρων της δασµολογικής κλάσης (δ.κ.)
87.01, επιβατικών αυτοκινήτων (λεωφορείων) της δ.κ.
87.02, φορτηγών αυτοκινήτων ψυγείων της δ.κ. 87.04
για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος
ταξινόµησης, αυτοκινήτων οχηµάτων ειδικών χρήσεων
της δ.κ. 87.05 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, υπο-
βάλλονται, αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που
προβλέπονται από το ν. 1573/1985 (Α΄ 201), σε τέλος
ταξινόµησης το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής: 

- Μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους µέχρι και 7,5 τό-
νους 1.000 ευρώ. 

- Μικτού βάρους πάνω από 7,5 τόνους µέχρι και 14 τό-
νους 1.800 ευρώ. 

- Μικτού βάρους πάνω από 14 τόνους 2.500 ευρώ. Τα
παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά πεντακόσια (500)
ευρώ στις περιπτώσεις που από τη µετασκευή προκύπτει
ανατρεπόµενο ή βυτιοφόρο όχηµα 

8. Αναστέλλεται η βεβαίωση του τέλους ταξινόµησης
που αναλογεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγρα-
φο 1 του παρόντος άρθρου στα φορτηγά αυτοκίνητα της
δασµολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασµένης Ονοµα-
τολογίας και στις βάσεις αυτών, που παραλαµβάνονται
µε προορισµό τη διασκευή τους στο εσωτερικό της χώ-
ρας, µετά από έγκριση της αρµόδιας τελωνειακής αρ-
χής, υπό τους όρους και διατυπώσεις που καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σε οχήµατα
των δασµολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05 της
Συνδυασµένης Ονοµατολογίας.
Το τέλος ταξινόµησης που αναλογεί στα διασκευασθέ-

ντα έτοιµα οχήµατα, που προορίζονται για ταξινόµηση
στη χώρα µας, επιβάλλεται και εισπράττεται µε την ολο-
κλήρωση της διασκευής των οχηµάτων αυτών.
Οµοίως και για τα προερχόµενα από διασκευή των βά-

σεων των δασµολογικών κλάσεων 87.02 και 87.06 της
Συνδυασµένης Ονοµατολογίας έτοιµα οχήµατα, το τέ-
λος ταξινόµησης µε το οποίο επιβαρύνονται επιβάλλεται
και εισπράττεται µετά την ολοκλήρωση της διασκευής
των βάσεων αυτών.
Για τα ως άνω οχήµατα που δεν προορίζονται για ταξι-

νόµηση στη χώρα µας, µετά την ολοκλήρωση της δια-
σκευής επιτρέπεται µε την τήρηση των διατυπώσεων και
διαδικασιών να επαναποστέλλονται σε άλλο κράτος -
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να εξάγονται σε τρίτη
χώρα χωρίς καταβολή του αναλογούντος τέλους ταξινό-
µησης που έτυχαν αναστολής. 
Για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης, ως φορολο-

γητέα αξία για τα φορτηγά οχήµατα της δασµολογικής
κλάσης 87.04 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας λαµβά-
νεται η αξία της βάσης, όπως αυτή διαµορφώνεται σύµ-
φωνα �µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες παράγρα-
φους, στην οποία προστίθεται και το κόστος της δια-
σκευής. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για τη διαπίστωση του προτύπου εκπο-
µπών ρύπων (Euro), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

10. Τα δικαιολογητικά στοιχεία και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια, για τον προσδιορισµό της φορολο-
γητέας αξίας των φορτηγών οχηµάτων ανεξαρτήτου
προελεύσεως ή των εγχωρίως παραγοµένων, καθορίζο-
νται µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 126.» 

9. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/
2001, ως εξής: 

«1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους
ταξινόµησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαµορφώνε-
ται µε βάση τη λιανική τιµή πώλησης προ φόρων του αυ-
τοκινήτου, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, ό-
πως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόµενους τιµοκα-
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ταλόγους στην αρµόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επί-
σηµους αντιπρόσωπους/διανοµείς αυτοκινήτων, συµπε-
ριλαµβανοµένης και της αξίας του προαιρετικού
(EXTRA) αυτού εξοπλισµού.
Για µεταχειρισµένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαµβάνεται

υπόψη η κατά τα παραπάνω τιµή λιανικής πώλησης όµοι-
ου κατά µάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργι-
ου επιβατικού αυτοκινήτου µε τον ίδιο εξοπλισµό, κατά
το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή
µειωθεί κατά το ποσοστό αποµείωσης που ορίζεται ανα-
λογα µε την ηλικία του και την κατηγορία αµαξώµατος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζο-

νται τα ως άνω ποσοστά ανά εξάµηνο και έτος ηλικίας
του αυτοκινήτου και ανά κατηγορία αµαξώµατος. Τα
στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό των
εν λόγω ποσοστών, καθώς και ο τρόπος προσδιορισµού
των ποσοστών των ενδιάµεσων µηνών καθορίζονται µε
την απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
Η φορολογητέα αξία, µετά την ως άνω αποµείωση,

µειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία µε χρήση συντελεστή
0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόµετρα που έχουν διανυ-
θεί από τον ετήσιο µέσο όρο. Η αποµείωση βάσει διανυ-
θέντων χιλιοµέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της
αξίας που προσδιορίζεται µετά την ως άνω αποµείωση.
Ο ετήσιος µέσος όρος διανυθέντων χιλιοµέτρων, για

σκοπούς εφαρµογής της παρούσας διάταξης, ορίζεται

στις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). Η συνολική αποµείω-
ση, περιλαµβανόµενης και της αποµείωσης λόγω διανυ-
θέντων χιλιοµέτρων πέραν του µέσου όρου, δεν δύναται
να υπερβαίνει το 95%.»

10. Διαγράφεται η φράση «της περίπτωσης α΄» από το
πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/
2001.

11. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 141 του
ν. 2960/ 2001, ως εξής:

«4. Όπου στις κείµενες διατάξεις και στις κατ’ εξου-
σιοδότηση αυτών εκδοθείσες διοικητικές πράξεις ανα-
φέρεται η φράση «αυτοκίνητα τύπου JEEP της δασµο-
λογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασµένης Ονοµατολο-
γίας», νοείται εφεξής ότι αυτή δεν έχει εφαρµογή.» 

12. Το άρθρο 17 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 17
Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας

1. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας επί της φορολογη-
τέας αξίας, όπως αυτή διαµορφώνεται από τα άρθρα 19
και 20 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) για τα ενδοκοινοτικώς
αποκτούµενα και τα εισαγόµενα από τρίτες χώρες και ε-
πί της τιµής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παρα-
γόµενα, στα παρακάτω είδη:
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2. Για τους σκοπούς εφαρµογής της περίπτωσης ιβ΄
της παρ. 1, ως ιδιωτική χρήση νοείται η χρησιµοποίηση
αεροπλάνου, υδροπλάνου και ελικόπτερου για µη εµπο-
ρική δραστηριότητα. 

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται:
α) τα είδη των περιπτώσεων η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ του πίνα-

κα της παρ. 1 του άρθρου αυτού, των οποίων η φορολο-
γητέα αξία επιβολής του φόρου πολυτελείας είναι µικρό-
τερη των χιλίων (1.000) ευρώ ανά τεµάχιο,
β) τα είδη των περιπτώσεων η΄, θ΄ και ι΄ του πίνακα

της παραγράφου 1 από άργυρο των δασµολογικών κλά-
σεων ΕΧ 7113, ΕΧ 7114 και ΕΧ 7115. 

4. Ειδικότερα από τον ως άνω φόρο πολυτελείας εξαι-
ρούνται τα εγχωρίως παραγόµενα γουνοποιητικά προϊό-
ντα που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας
µεταξύ των επιχειρήσεων.

5. Ο φόρος πολυτελείας των µεταφορικών µέσων της
περίπτωσης ιβ΄ του πίνακα της παραγράφου 1, ανεξάρ-
τητα από τη χώρα προέλευσης, βεβαιώνεται και εισπράτ-
τεται από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές παράλληλα
µε τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλόµενων φορολο-
γικών επιβαρύνσεων και ως προς τις κυρώσεις εφαρµο-
γή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 142 και επόµενα του
ν. 2960/2001.

6. Για τα είδη της παραγράφου 1 που προέρχονται από
τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, ο φόρος πο-
λυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις τελωνει-
ακές αρχές κατά τη θέση αυτών σε ανάλωση, ενώ τα
προερχόµενα από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης ή τα εγχωρίως παραγόµενα, ο φόρος αποδίδεται
στην αρµόδια �Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευµατία.

7. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για µεν τα
εγχωρίως παραγόµενα είναι ο παραγωγός των προϊό-
ντων, για δε τα προερχόµενα από τα λοιπά κράτη - �µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόσωπο που πραγµατοποι-
εί την ενδοκοινοτική απόκτηση.

8. Ο φόρος πολυτελείας της παραγράφου 1 για τα εγ-
χωρίως παραγόµενα ειδικά για τα πωλούµενα λιανικώς
για τα οποία προηγούµενα δεν έχει επιβληθεί φόρος πο-
λυτελείας λόγω παραγωγής τους από την ίδια επιχείρη-
ση, επιβάλλεται επί της τιµής λιανικής πώλησης προ
Φ.Π.Α., µειωµένης κατά 30%. Ο φόρος αυτός δεν επι-
βάλλεται εάν τα αγαθά αυτά εξάγονται ή αποτελούν α-
ντικείµενο ενδοκοινοτικής παράδοσης. Χρόνος γένεσης
της φορολογικής υποχρέωσης κατά την ενδοκοινοτική
απόκτηση είναι ο χρόνος παραλαβής των ειδών από τον
αποκτώντα, για δε τα εγχωρίως παραγόµενα, κατά την
πώληση αυτών από τον παραγωγό. Τα θέµατα που αφο-
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ρούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δι-
καιώµατος του Δηµοσίου και την έκδοση καταλογιστικών
πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά στη φορολογία εισοδήµατος. Oι διατάξεις του ν.
2523/1997 ( Α΄179 ) εφαρµόζονται αναλόγως και στη
φορολογία αυτή.

9. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων καθορίζονται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την απόδοση του φό-
ρου αυτού στις Δ.Ο.Υ..

10. Τα είδη της παρ. 4 που παραλαµβάνονται ως πρώ-
τες ύλες για την παραγωγή ετοίµων προϊόντων της ίδιας
παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας.

11. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις τα απαι-
τούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.»

13. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 12
του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.6.2016 και καταλαµ-
βάνει αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόµησης κα-
θίσταται απαιτητό από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 

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

του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

1. α. Η παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265)
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξοµοιώνονται µε
αυτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται:
α) σε ένα πάγιο φόρο, ο οποίος επιβάλλεται ανά µονά-

δα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι 82,50 ευρώ ανά
χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα)
και είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, και 
β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του οποί-

ου είναι 26% και υπολογίζεται στην τιµή λιανικής πώλη-
σης χιλίων (1.000) τεµαχίων τσιγάρων (1 φορολογική
µονάδα) και είναι ο ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγά-
ρων.
Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης

που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις
α΄ και β΄ δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 117,50 ευρώ
ανά χίλια (1.000) τεµάχια τσιγάρων (1 φορολογική µονά-
δα).» 
β. Η παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«3. Στο λεπτοκοµµένο καπνό, ο οποίος προορίζεται

για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, ο συντελε-
στής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 170
ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους.»

2. α. Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001 αντικα-
θίσταται ως εξής :

«3.Εφαρµόζεται µειωµένος κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανο-
νικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορί-
ζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσί-
πουρο και την τσικουδιά. Ο µειωµένος αυτός συντελε-
στής καθορίζεται σε χίλια διακόσια είκοσι πέντε (1.225)
ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξε-

ων της παρούσας παραγράφου καθορίζονται µε απόφα-
ση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε πέντε ευρώ (5 ευρώ) α-

νά βαθµό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο µπύρας.»
γ. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 87

του ν. 2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο µειωµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε δύο

ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50) ανά βαθµό PLATO κατά
όγκο και εκατόλιτρο µπύρας.»

3. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, οι
περιπτώσεις β΄, γ΄, στ΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄ και κστ΄ α-
ντικαθίστανται ως εξής :

«1. Οι συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(ΕΦΚ) στα παρακάτω ενεργειακά προϊόντα, ορίζονται ως
ακολούθως:
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β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 73 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ'
για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), και ια΄
για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), τα οποία χρησι-
µοποιούνται ως καύσιµα θέρµανσης για τη χρονική πε-
ρίοδο από τη 15η Οκτωβρίου µέχρι και την 30ή Απριλίου
κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανά-
λωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια ογδόντα (280) ευρώ
το χιλιόλιτρο.»

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3α΄ ισχύουν α-
πό 1.1.2017, οι διατάξεις της παραγράφου 2α  ισχύουν α-
πό 1.1.2018, οι διατάξεις της παραγράφου 2β ισχύουν α-
πό 1.6.2016  και οι διατάξεις της παραγράφου 3β΄ ισχύ-
ουν από 15.10.2016. 
Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγρά-

φου 1, οι υπόχρεοι για την καταβολή του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης του άρθρου 101 του ν. 2960/2001 που επι-
βάλλεται στα τσιγάρα και το λεπτοκοµµένο καπνό, θέ-

τουν κάθε µήνα σε ανάλωση ποσότητα των εν λόγω
προϊόντων, όχι µεγαλύτερη από την ποσότητα που αντι-
στοιχεί στο µέσο όρο των µηνιαίων αναλώσεών τους κα-
τά το προηγούµενο δωδεκάµηνο από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του νόµου αυτού. 

Άρθρο 61
Τροποποιήσεις των άρθρων 73 και 78 του 

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

1. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του
ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) της
Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 και το φυσικό αέριο της Σ.Ο.
2711 11 00 και 2711 21 00, που χρησιµοποιούνται απο-
κλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 οι περι-
πτώσεις ιζ΄ και ιη΄ αντικαθίστανται ως εξής: 
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3. Η περίπτωση ιβ΄της παρ. 1 του άρθρου 78 του
ν. 2960/2001, όπως προστέθηκε µε το άρθρο έκτο και του
ν. 4379/2016 (Α΄ 63), καταργείται από τότε που ίσχυσε.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.6.2016,
ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από 1.1.2017.

Άρθρο 62
Λοιπές φορολογικές διατάξεις

1. Η ωφέλεια νοµικού πρόσωπου, νοµικής οντότητας,
καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδηµα από
επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από
τη διαγραφή µέρους ή του συνόλου του χρέους προς πι-
στωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, προς υπό ειδική εκκα-
θάριση πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή προς εται-
ρεία του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) στο πλαίσιο εξωδικαστι-
κού συµβιβασµού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης,
δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισο-
δήµατος. 

2. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδο-
τικό ίδρυµα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή
χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015
στο πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού, η παρ. 1 εφαρ-
µόζεται αποκλειστικά για οφειλές που την 31η Μαρτίου
2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθ-
µισµένες και για συµφωνίες εξωδικαστικού συµβιβασµού
που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 µέχρι και
την 31η Δεκεµβρίου 2017.

3. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδο-
τικό ίδρυµα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή
χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015
σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, η παρ. 1 εφαρµόζε-
ται αποκλειστικά για οφειλές οι οποίες την 31η Μαρτίου
2016 ήταν επίδικες ή για οφειλές οι οποίες κατά την α-
νωτέρω ηµεροµηνία ήταν ρυθµισµένες µε δικαστικές α-
ποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου
2016 ή για οφειλές που κατά την 31η Μαρτίου 2016 ήταν
σε καθυστέρηση και οι σχετικές αιτήσεις ενώπιον δικα-
στηρίων υποβάλλονται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου
2017.

4. Η ωφέλεια που αποκτά φυσικό πρόσωπο και η οποία
προκύπτει από τη διαγραφή µέρους ή του συνόλου του
χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, προς υ-
πό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα
ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικα-
στικού συµβιβασµού, δεν θεωρείται εισόδηµα και απαλ-
λάσσεται του φόρου δωρεάς.

5. Η παρ. 4 εφαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές που
την 31η Μαρτίου 2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ή-
ταν επίδικες ή ρυθµισµένες και για συµφωνίες εξωδικα-
στικού συµβιβασµού που συνάπτονται µέχρι και την 31η
Δεκεµβρίου 2017.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 63
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012

Στο τέλος της υποπερίπτωσης ε΄ της περίπτωσης 5
της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως αναριθµή-

θηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής

Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων συνιστάται µία επιπλέον
θέση ειδικού συνεργάτη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, καθώς και θέση Διευθυντή, ο
οποίος προΐσταται αυτού και η οποία καλύπτεται από έ-
να εκ των ειδικών συνεργατών. Ο Διευθυντής του Γρα-
φείου του Γενικού Γραµµατέα ασκεί, κατ΄ αντιστοιχία,
τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005, εφαρµο-
ζοµένης της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. 
Για τις αποδοχές των υπηρετούντων στις θέσεις της

παρούσας υποπερίπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), που αφορούν στους µετακλη-
τούς υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στα πολιτικά
γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουρ-
γών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ.
63/2005 (Α΄ 98).».

Άρθρο 64

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (Α΄40), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
2 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄152) και την υπο-
παράγραφο Ζ.5 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθενται δεύτερο και τρίτο ε-
δάφιο, ως εξής : 

«Για το έτος 2017, ο αριθµός των ετήσιων προσλήψε-
ων και διορισµών του µόνιµου προσωπικού και του προ-
σωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3812/2009 (Α΄234) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος
συνολικά από το λόγο ένα προς τέσσερα (µια πρόσληψη
ανά τέσσερις αποχωρήσεις) και για το έτος 2018 δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα
προς τρία (µια πρόσληψη ανά τρείς αποχωρήσεις), στο
σύνολο των φορέων.
Στους ανωτέρω περιορισµούς δεν εµπίπτουν οι διορι-

σµοί και οι προσλήψεις προσωπικού που προκύπτουν σε
συµµόρφωση µε αµετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων,
για τις οποίες οι προβλεπόµενες αποφάσεις κατανοµής
έχουν εκδοθεί µετά την 1.1.2015, µε αποφάσεις του Δι-
καστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς επίσης
και η µεταφορά προσωπικού από τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφά-
λαιο Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314) προς τους φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄234).»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ 

Άρθρο 65

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α΄151), ό-
πως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Επαγγελµατίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό

πρόσωπο που έχει δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Α-
γροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, εφόσον πληροί
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης.
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αβ) Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστη-
ριότητα στην εκµετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30%
του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
αγ) Λαµβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική

δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετή-
σιου εισοδήµατός του και
αδ) Είναι ασφαλισµένος ο ίδιος και η αγροτική του εκ-

µετάλλευση, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε την κείµενη

νοµοθεσία.»
β) Η υποπερίπτωση βα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1

αντικαθίσταται ως εξής:
«βα) Είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας

αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµ-
µετέχει, µε οποιονδήποτε τρόπο, στην εκµετάλλευση ε-
παγγελµατικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υ-
περπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέρ-
γεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκµε-
τάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται µε
µία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων
τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου
εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυ-
τή το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδή-
µατός του.»
γ) Η υποπερίπτωση βγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρα-

γράφου  1 αντικαθίσταται ως εξής:
«βγ) Είναι ασφαλισµένος, σύµφωνα µε την κείµενη νο-

µοθεσία. Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% του-
λάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος και της
προµήθειας καυσίµων θαλάσσης απαιτείται να συντρέ-
χουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών
σκαφών ολικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρα.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 (Α΄173), ό-
πως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α) Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1

αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Ασχολείται επαγγελµατικά µε αγροτική δραστη-

ριότητα στην εκµετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του
συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαµβάνει α-
πό την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του
συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του και».
β) Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1

αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Είναι κάτοχος ατοµικής επαγγελµατικής άδειας

αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, µισθωτής ή συµ-
µετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκµετάλλευση ε-
παγγελµατικού αλιευτικού σκάφους, εκτός από σκάφη
υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλ-
λιέργεια ως κάτοχος ή µισθωτής υδατοκαλλιεργητικής
εκµετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται
µε µία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων
τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου
εργασίας του και λαµβάνει από την απασχόλησή του αυ-
τή το 50% τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήµατός του.»
γ) Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης

γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχι-
στον του συνολικού ετήσιου εισοδήµατος και της προµή-
θειας καυσίµων θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για
τους ιδιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών ο-

λικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρα.» 
3. Όπου στις διατάξεις των νόµων 3874/2010 και

2520/1997 αναφέρεται η ασφάλιση αγροτών σε οποιον-
δήποτε ασφαλιστικό φορέα, νοείται η ασφάλισή τους
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος παύει η ισχύς του
διορισµού και οι εξουσίες των εκκαθαριστών της υπό εκ-
καθάριση Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. (Α-
ΓΡΟΓΗ Α.Ε.) που συνεστήθη µε τα άρθρα 46 επ. του
ν. 2637/1998 (Α΄200), όπως τροποποιήθηκε µε τις παρα-
γράφους 23 και 24 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (Α΄
223), η οποία είχε λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση µε το
άρθρο 2 του ν. 3895/2010 (Α΄206). Οι αρµοδιότητες των
άνω εκκαθαριστών περιέρχονται στη Γενική Διεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων. Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώ-
πηση της υπό εκκαθάριση ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. ανατίθεται στο
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Χορηγείται νέα προθε-
σµία σε συνέχεια της λήξασας ένα µήνα µετά τη δηµοσί-
ευση του ν. 3895/2010 (Α΄ 206) για τη διενέργεια της
προβλεπόµενης στο εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 3895/2010 από τον Υπουργό Οικονοµικών απογρα-
φής όλων των κινητών και ακινήτων της λυθείσας Εται-
ρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε., έως την
31.12.2016. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικο-
νοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ρυθµίζεται κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στην εκκαθάριση της
ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και ιδίως η διαδικασία παράδοσης – παρα-
λαβής των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων της υπό
εκκαθάριση εταιρείας στο Νοµικό Συµβούλιο του Κρά-
τους, του λοιπού αρχείου αυτής στη Γενική Διεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, καθώς και η ηµεροµηνία λήξης της
εκκαθάρισης.

5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4314/
2014 (Α΄ 265) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Ειδικά για τις πράξεις στο πλαίσιο παρεµβάσεων Το-
πικής Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτή-
των (CLLD), η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγµατοποιείται σε έ-
ναν ενάριθµο κωδικό µε την απόφαση έγκρισης των το-
πικών προγραµµάτων.»

6. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που συνήφθησαν α-
πό τις οµάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ), στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος
LEADER 2007 – 2013, παρατείνονται από τη λήξη τους
µέχρι και τις 30.9.2016, για την ολοκλήρωση των ανει-
ληµµένων υποχρεώσεων του ανωτέρω προγράµµατος
καθώς και για την προετοιµασία της προπαρασκευαστι-
κής φάσης του προγράµµατος LEADER/CLLD της προ-
γραµµατικής περιόδου 2014 -2020. Αντίστοιχα οι συµβά-
σεις µίσθωσης έργου που συνήφθησαν από τους Υπο-
στηρικτικούς Μηχανισµούς για την υλοποίηση των καθε-
στώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελ-
λάδας 2007-2013 παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι
τις 30.6.2016 για την ολοκλήρωση των ανειληµµένων υ-
ποχρεώσεων του ανωτέρω Άξονα 3, καθώς και για την
προετοιµασία της προπαρασκευαστικής φάσης του προ-
γράµµατος LEADER/CLLD της προγραµµατικής περιό-
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δου 2014 -2020.»
7. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4314/2014

προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες δύναται να εκχωρούνται

δυνάµει του άρθρου 65 του παρόντος νόµου.»
8. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014

προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων εκδίδεται πρόσκληση για την υποβολή και
επιλογή σχεδίων τοπικών προγραµµάτων στο πλαίσιο
της Τοπικής Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινο-
τήτων (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 και του Ε-
ΠΑλΘ 2014-2020 και ρυθµίζονται τα συναφή µε τη διαδι-
κασία θέµατα. Σε συνέχεια της πρόσκλησης αυτής εκδί-
δεται Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των σχεδίων
αυτών.»

9. Στο πλαίσιο πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020 που αφο-
ρούν σε δηµόσιες συµβάσεις, η καταβολή της ενίσχυσης
επί του αιτήµατος πληρωµής του δικαιούχου της πράξης
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πραγµατοποιείται στο λογαρια-
σµό του δικαιούχου ή του αναδόχου.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίµων και των τυχόν συναρµόδιων Υπουργών καθο-
ρίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής της πα-
ρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Άρθρο 66
Τροποποίηση του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) και του ν.δ. της

29.12.1923 (Α΄ 384)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) α-
ντικαθίσταται ως εξής :

«3. Εξαιρετικά για τους οινοπνευµατοποιούς Β΄ κατη-
γορίας, η άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι η η-
µερήσια παραγωγική τους ικανότητα σε καθαρή αιθυλική
αλκοόλη είναι τουλάχιστον 10.000 λίτρα άνυδρα.»

2. H παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.δ. της 29.12.1923 «Πε-
ρί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί φορολο-
γίας του ζύθου νόµων» (Α΄ 384), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«5.α. Για τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων για τις
παραβάσεις των νόµων περί φορολογίας του ζύθου, από
τις αρµόδιες Αρχές (Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης
Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Χηµικές
Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους) ως και την
κατάσχεση, δήµευση και απόδοση εφαρµόζονται οι σχε-
τικές διατάξεις των άρθρων 14 και 13, αντιστοίχως, του
ν. 2969/2001, µε την επιφύλαξη των περί λαθρεµπορίας
διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Α’ 265).
β. Από το πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 1 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) εξαιρείται ο τοµέας του
ζύθου και των προϊόντων ζύθου, στους οποίους εφαρµό-
ζονται οι σχετικές διατάξεις των νόµων περί φορολογίας
του ζύθου, του ν. 2960/2001 και του ν. 2969/2001.»

Άρθρο 67
Τροποποίηση του ν. 4303/2014 (Α΄ 231)

1. H υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 του έκτου άρθρου
του ν. 4303/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α Για τον έλεγχο της αιθυλικής αλκοόλης, ως και
των άλλων πρώτων υλών εκ των κατά την υποπαράγρα-
φο 1 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επιτρεποµένων
για την παραγωγή ξυδιού που, αυτούσιες ή τα προϊόντα
της κατεργασίας των οποίων, υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και παραλαµβάνονται προς οξο-
ποίηση στα οξοποιεία, αρµόδιες Αρχές είναι οι Χηµικές
Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και
οι Τελωνειακές Αρχές υπό τον έλεγχο και την εποπτεία
των οποίων τελούν τα εν λόγω οξοποιεία, εφαρµοζοµέ-
νων και των σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 (Α’
281) και του ν. 2960/2001 (Α’ 265).
β. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αναφέρο-

νται στην περίπτωση της αιθυλικής αλκοόλης εφαρµόζο-
νται επίσης στις περιπτώσεις των λοιπών πρώτων υλών,
εκ των κατά την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου επιτρεποµένων που, αυτούσιες ή
τα προϊόντα της κατεργασίας των οποίων, υπόκεινται σε
Ε.Φ.Κ. και παραλαµβάνονται προς κατεργασία από τα ο-
ξοποιεία για παραγωγή ξυδιού.»

2. Στην υποπαράγραφο 5 της παρ. 10 του έκτου άρ-
θρου του ν. 4303/2014 η περίπτωση ε΄ αναριθµείται σε
στ΄ και προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε. Οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, εκτός
της πρώτης περιόδου της περίπτωσης γ΄, εφαρµόζονται
και προκειµένου για τους οξοποιούς οι οποίοι παραλαµ-
βάνουν προς κατεργασία και παραγωγή ξυδιού και άλλες
πρώτες ύλες, εκ των κατά την υποπαράγραφο 1 της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρεποµένων, που
υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ..»

Άρθρο 68

1. Φάρµακα, τα οποία κατά τις κείµενες διατάξεις πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία των
µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή
O.T.Κ.), µπορούν να καταταγούν περαιτέρω στην υποκα-
τηγορία των φαρµακευτικών προϊόντων γενικής διάθε-
σης (γενικής διάθεσης φάρµακα ή ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), εφόσον
πληρούνται επιπροσθέτως και σωρευτικά τα ακόλουθα
κριτήρια:
α) Έχουν ήδη καταταγεί στην κατηγορία των

ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξής τους
στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και δεν συντρέχουν νεώτερα επιστηµο-
νικά δεδοµένα για την επανεξέταση της κατάταξής τους
ως συνταγογραφούµενων.
β) Είναι φάρµακα αντιµετώπισης προφανούς συµπτώ-

µατος ή συµβάντος εύκολης αντιµετώπισης, η αυτοδιά-
γνωση των οποίων είναι εύκολη, µε την έννοια ότι τα συ-
µπτώµατα κατευθύνουν τον ασθενή σε διάγνωση συγκε-
κριµένης νόσου, και δεν συγχέονται µε τα συµπτώµατα
άλλης νόσου.
γ) Η οδηγία του δοσολογικού σχήµατος είναι απλή,

κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολο να ακολουθηθεί από
τον ασθενή.
δ) Οι αλληλεπιδράσεις τους µε άλλες συχνά χορηγού-

µενες θεραπείες είναι ελάχιστες και, εφόσον υπάρχουν,
αυτές είναι χαµηλού κινδύνου.
ε) Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης και

διακίνησης, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα στοιχεία της ά-
δειας κυκλοφορίας τους. 
στ) Οι συσκευασίες τους είναι µικρές και, σε συνδυα-

σµό µε την περιεκτικότητα, η συνολική ποσότητα του
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φαρµάκου δεν ξεπερνά δόση που µπορεί να θέσει σε κίν-
δυνο τον λήπτη.
ζ) Δεν υπάρχουν σοβαρές και τεκµηριωµένες ενδεί-

ξεις από τη δηµοσιευµένη βιβλιογραφία σε έγκριτα επι-
στηµονικά περιοδικά που διαθέτουν κριτική επιτροπή α-
ξιολόγησης, για σοβαρούς κινδύνους από τη µακροχρό-
νια χρήση των φαρµάκων.

2. Τα φάρµακα, τα οποία κατατάσσονται στην υποκα-
τηγορία των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. διατίθενται λιανικώς στο κοινό
µόνο από τα νοµίµως λειτουργούντα φαρµακεία και από
σηµεία πώλησης (καταστήµατα χωρίς την παρουσία φαρ-
µακοποιού ή βοηθού φαρµακοποιού) πλην των φαρµα-
κείων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται
τα ανωτέρω σηµεία πώλησης πλην των φαρµακείων τα
οποία µπορούν να διαθέτουν λιανικώς στο κοινό τα
ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ., καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

3. Εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ο
Ε.Ο.Φ. κατατάσσει τα φάρµακα στην υποκατηγορία των
ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. κατά την έκδοση της οικείας άδειας κυκλοφο-
ρίας (αρχικής ή τροποποιητικής), σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο ν. 1316/1983 (A’ 3), όπως ισχύει και τις κείµε-
νες διατάξεις περί νόµιµης παραγωγής και κυκλοφορίας
φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εφό-
σον πρόκειται για φάρµακα που έχουν καταταγεί ως
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. µε τη διαδικασία του Κανονισµού (ΕΚ)
726/2004 και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρό-
ντος, ο Ε.Ο.Φ. µε απόφασή του εγκρίνει την περαιτέρω
κατάταξή τους στην υποκατηγορία των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 1316/1983 (A’ 3), όπως ι-
σχύει και τις κείµενες διατάξεις περί νόµιµης παραγω-
γής και κυκλοφορίας φαρµάκων που προορίζονται για
ανθρώπινη χρήση.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύ-
στερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)
του Ε.Ο.Φ., καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικα-
σίας κατάταξης των φαρµάκων στην υποκατηγορία των
ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ., η επισήµανση, οι συνθήκες και οι όροι ασφα-
λούς φύλαξης, διακίνησης και διάθεσής τους στο κοινό,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με την ίδια
απόφαση δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα κρι-
τήρια της παρ.1 του παρόντος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύ-
στερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)
του Ε.Ο.Φ., επικαιροποιείται και δηµοσιεύεται ο κατάλο-
γος των φαρµάκων που κατατάσσονται στα ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ..

6. Απαγορεύεται η λιανική πώληση των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. από
κατόχους άδειας κυκλοφορίας, παραγωγούς, αντιπρο-
σώπους και εισαγωγείς φαρµάκων. Κάτοχοι άδειας κυ-
κλοφορίας ή άδειας χονδρικής πώλησης φαρµάκων, πα-
ραγωγοί, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς φαρµάκων µπο-
ρούν να πωλούν χονδρικώς ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. και στα σηµεία
πώλησης πλην των φαρµακείων που ορίζονται µε Από-
φαση του Υπουργού Υγείας στην παράγραφο 2.

7. Όποιος χωρίς να έχει το εκ του νόµου δικαίωµα, πω-
λεί ή διαθέτει προς πώληση λιανικώς ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. τιµωρεί-
ται µε τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις της παρ. 2
και 12 του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (A’172), όπως ι-
σχύει. 

8. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται και στα ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. το
σύνολο της κείµενης φαρµακευτικής νοµοθεσίας.

Άρθρο 69
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

Το άρθρο 58 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) τροποποιείται
ως εξής: 
α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 µετά

τις λέξεις «Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης» προστίθε-
νται οι λέξεις «και οι λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες του µέ-
ρους Ι».
β) Στο τέλος του άρθρου 58 προστίθενται παράγραφοι

12 και 13, ως εξής:
«12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Α-

νάπτυξης και Τουρισµού και του αρµόδιου κάθε φορά Υ-
πουργού, µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που
αφορούν στις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους ό-
ρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη
διαχείριση, παρακολούθηση, χρηµατοδότηση, υλοποίη-
ση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται µε την υλο-
ποίηση πράξεων, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται στο
πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προγραµµάτων
του ΕΟΧ, άλλων ευρωπαϊκών ταµείων ή διεθνών ή δια-
κρατικών προγραµµάτων.

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισµού µπορεί να συγκροτούνται οµάδες ερ-
γασίες µε αντικείµενο σχετικό µε την εφαρµογή του πα-
ρόντος νόµου. Αν οι πιο πάνω οµάδες περιλαµβάνουν
και µέλη προερχόµενα από άλλους φορείς, αυτά υποδει-
κνύονται από τους φορείς τους.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4354/2015

(Α΄176) - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4354/2015 

(Α΄ 176)

Άρθρο 70

1. Τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αντι-
καθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 1
Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και
Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) και Εταιρίες Απόκτησης 

Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Α.Α.Δ.Π.)

1.α. Η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πι-
στώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστω-
τικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα εκτός των αναφερόµε-
νων στην περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 4261/2014 (Α΄107) ανατίθεται αποκλειστικά:
αα) σε ανώνυµες εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων α-

πό Δάνεια και Πιστώσεις, ειδικού και αποκλειστικού σκο-
πού, υπό την επιφύλαξη της παρ. 20, που εδρεύουν στην
Ελλάδα και 
ββ) σε εταιρίες που εδρεύουν σε κράτος - µέλος του

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), µε οποιονδήπο-
τε νοµικό τύπο αποδεκτό για ιδρύµατα που διέπονται α-
πό τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36 (EEL



176/338/27.6.2013) και µε την προϋπόθεση ότι έχουν ε-
γκατασταθεί νόµιµα στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµα-
τος µε σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και
πιστώσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της ανωτέ-
ρω Οδηγίας, καθώς και της Οδηγίας 2004/39 (EEL
145/2004), και της περίπτωσης δ΄ της παρούσας παρα-
γράφου.
Οι παραπάνω εταιρίες λαµβάνουν ειδική άδεια από την

Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως και εποπτεύονται για τη συµ-
µόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου από
την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εταιρίες αυτές καταχω-
ρούνται σε ειδικά Μητρώα του Γενικού Εµπορικού Μη-
τρώου (ΓΕΜΗ) και διέπονται από τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920 (Α’ 37) για τις ανώνυµες εταιρίες. 
β. Η µεταβίβαση απαιτήσεων από πιστώσεις και δάνεια

που έχουν χορηγήσει ή χορηγούν πιστωτικά ή χρηµατο-
δοτικά ιδρύµατα πλην της περίπτωσης δ΄ της παρ. 5 του
άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), µπορεί να λάβει χώ-
ρα µόνο λόγω πώλησης, δυνάµει σχετικής έγγραφης
συµφωνίας, σύµφωνα και µε τα όσα προβλέπονται στο
άρθρο 3, και αποκλειστικά και µόνο προς:
αα) Ανώνυµες εταιρίες που σύµφωνα µε το καταστατι-

κό τους µπορούν να προβαίνουν σε απόκτηση απαιτήσε-
ων από δάνεια και πιστώσεις, εδρεύουν στην Ελλάδα και
καταχωρίζονται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
ββ) Εταιρίες που έχουν έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονο-

µικό Χώρο, που σύµφωνα µε το καταστατικό τους µπο-
ρούν να προβαίνουν σε απόκτηση απαιτήσεων από δά-
νεια και πιστώσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και
γγ) σε εταιρίες που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες,  που

σύµφωνα µε το καταστατικό τους µπορούν να προβαί-
νουν σε απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώ-
σεις, υπό την επιφύλαξη διατάξεων της ενωσιακής νοµο-
θεσίας,  οι οποίες έχουν τη διακριτική ευχέρεια να εγκα-
θίστανται στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος υπό την
προϋπόθεση ότι:
γγα) Η έδρα τους δεν βρίσκεται σε κράτος που έχει

προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτό προσδιο-
ρίζεται στις εκάστοτε κανονιστικές πράξεις που εκδίδο-
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και 
γγβ) η έδρα τους δεν βρίσκεται σε µη συνεργάσιµο

κράτος, όπως αυτό προσδιορίζεται στις εκάστοτε κανο-
νιστικές πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. 
γ. Η πώληση των παραπάνω απαιτήσεων είναι ισχυρή

µόνο εφόσον έχει υπογραφεί συµφωνία ανάθεσης δια-
χείρισης µεταξύ εταιρίας απόκτησης απαιτήσεων από
δάνεια και πιστώσεις και εταιρίας διαχείρισης απαιτήσε-
ων που αδειοδοτείται και εποπτεύεται κατά τον παρόντα
νόµο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η προϋπόθεση αυ-
τή οφείλει να πληρούται και σε κάθε περαιτέρω µεταβί-
βαση. Τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις µεταβιβα-
ζόµενες λόγω πώλησης απαιτήσεις δύνανται να ασκού-
νται µόνο µέσω των εταιριών διαχείρισης της παρούσας
παραγράφου. Οι µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις από δά-
νεια και πιστώσεις λογίζονται ως τραπεζικές και µετά τη
µεταβίβασή τους. Οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων
ευθύνονται για όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δη-
µόσιο και σε τρίτους, οι οποίες βαρύνουν τις εταιρίες α-
πόκτησης απαιτήσεων και απορρέουν από τις µεταβιβα-

ζόµενες απαιτήσεις.
δ. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν την ε-

φαρµογή των διατάξεων των νόµων 3156/2003 (Α΄ 157),
ν. 1905/1990 (Α΄ 147), 1665/1986 (Α΄ 194), 3606/2007
(Α΄ 195) και 4261/2014 (Α΄ 107).

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας για τις εταιρίες της πε-
ρίπτωσης α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να
συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
α) το καταστατικό της εταιρίας και όλες τις τροποποιή-

σεις,
β) την ταυτότητα των φυσικών και νοµικών προσώπων

που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα, ήτοι ασκώντας έλεγχο,
όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο (34) της παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 4261/2014 διά ενδιάµεσων νοµικών προσώ-
πων, ποσοστό ή δικαιώµατα ψήφου ίσα ή µεγαλύτερα α-
πό 10% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, 
γ) την ταυτότητα των νοµικών και φυσικών προσώπων

που, ακόµη και αν δεν καταλαµβάνονται από την προη-
γούµενη περίπτωση, ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας,
µέσω έγγραφης ή άλλης συµφωνίας ή δια κοινών πράξε-
ων, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 23
του ν. 4261/2014, 
δ) την ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλί-

ου ή των διοικούντων,
ε) ερωτηµατολόγια συµπληρωµένα από τα πρόσωπα

των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄, για την αξιολόγηση των
κριτηρίων ικανότητας και καταλληλόλητας, όπως αυτά
καθορίζονται µε απόφαση που εκδίδεται από την Τράπε-
ζας της Ελλάδος,
στ) την οργανωτική δοµή και εσωτερικές καταγεγραµ-

µένες διαδικασίες της εταιρίας,
ζ) το επιχειρηµατικό πλάνο της εταιρίας,
η) εµπεριστατωµένη έκθεση στην οποία καταγράφο-

νται διεξοδικά οι βασικές αρχές και µέθοδοι που θα δια-
σφαλίζουν την επιτυχή αναδιάρθρωση δανείων. 
Η έκθεση πρέπει να παρουσιάζει µεθόδους αναδιάρ-

θρωσης οφειλών εναλλακτικές της αναγκαστικής εκτέ-
λεσης, στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας (Β'
2289/2014), καθώς και σύµφωνα µε το άρθρο 28 της Ο-
δηγίας 2014/17 (EEL 60/2014), τα άρθρα 10 και 74 της Ο-
δηγίας 2013/36 (EEL 176/338/27.6.2013), τα άρθρα 10
και 66 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και την Πράξη της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος
42/30.5.2014 (Β΄ 1582), όπως εκάστοτε ισχύει, ιδίως το
Κεφάλαιο III, λαµβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά που τυχόν κατηγοριοποιούν τους δανειολή-
πτες που είναι φυσικά πρόσωπα σε κοινωνικά ευπαθείς
οµάδες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Κώδικα Δεο-
ντολογίας (Β΄ 2289/2014) όπως εκάστοτε ισχύει.
θ) οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή στοιχείο

που η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί σηµαντικό για την α-
ξιολόγηση της αίτησης.

3. Οι µετοχές των ανώνυµων εταιριών της περίπτωση
α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι ονοµαστικές

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί την άδεια της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος µέσα σε αποκλειστική προθε-
σµία δύο (2) µηνών από την εποµένη της υποβολής της
σχετικής αίτησης ή σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελ-
λιπής, εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή των επι-
πρόσθετων πληροφοριών, στοιχείων ή εγγράφων που α-
παιτούνται. Προηγείται απλή γνώµη τριµελούς Επιτρο-
πής, της οποίας η σύνθεση, σύσταση και οι λοιπές λε-
πτοµέρειες για τη λειτουργία της, καθορίζονται µε κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυ-
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ξης και Τουρισµού και Οικονοµικών. Η Τράπεζα της Ελ-
λάδος διαβιβάζει άµεσα το φάκελο της αίτησης µε συνο-
πτικό σηµείωµα στην Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει τη
γνώµη της µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
εποµένη της υποβολής της σχετικής αίτησης µε πλήρη
φάκελο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προη-
γούµενου εδαφίου, η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει την
απόφασή της εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφί-
ου και χωρίς τη γνώµη της Επιτροπής. Τα πρακτικά των
συνεδριάσεων της τριµελούς Επιτροπής είναι εµπιστευ-
τικά και οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι µυστικές. 

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια εφόσον, δια-
πιστώσει ότι:
α. Η εταιρία είναι σε θέση να συµµορφωθεί πλήρως µε

τις διατάξεις του παρόντος νόµου, 
β. τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ.

2 του παρόντος έχουν καλή φήµη, επαρκή γνώση, ικανό-
τητες και εµπειρία να ασκούν την αρµοδιότητά τους και
να πληρούν τα κριτήρια της ικανότητας και της καταλλη-
λότητάς τους, όπως αυτά καθορίζονται από τη σχετική
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος,
γ. η εταιρία διαθέτει οργανωτική δοµή και εσωτερικές

διαδικασίες που της επιτρέπουν να παρέχει υπηρεσίες
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, 
δ. το επιχειρηµατικό πλάνο λειτουργιών και στόχων

της εταιρίας παραθέτει αναλυτικά τις προγραµµατισµέ-
νες της δράσεις, τη στρατηγική της και τους διαθέσιµους
πόρους της.
ε. δεν υφίστανται επαγγελµατικές ή συγγενικές σχέ-

σεις µεταξύ των προσώπων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και
δ΄ της παρ. 2 και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που
κατέχουν υψηλά πολιτικά αξιώµατα ή υψηλές διοικητι-
κές θέσεις στην εποπτεύουσα αρχή, ώστε να παρεµποδί-
ζεται η αποτελεσµατική διεξαγωγή εποπτείας.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται αιτιολογηµένα τη
χορήγηση της απαιτούµενης άδειας σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου, αν διαπιστώσει ότι η εταιρία
δεν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν άρ-
θρο και ενηµερώνει προς τούτο την αιτούσα εταιρία.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί στην επίσηµη ι-
στοσελίδα της πλήρως ενηµερωµένο κατάλογο µε όλες
τις αδειοδοτηµένες εταιρίες δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος.

8. Σε περίπτωση που φυσικό ή νοµικό πρόσωπο:
α. προτίθεται να αποκτήσει ή να διαθέσει άµεσα ή έµ-

µεσα ειδική συµµετοχή σε εταιρία διαχείρισης απαιτήσε-
ων, ή
β. προτίθεται να αυξήσει ή να µειώσει άµεσα ή έµµεσα

την ειδική συµµετοχή του, όπως αυτή ορίζεται στο στοι-
χείο (33) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, σε ε-
ταιρία διαχείρισης απαιτήσεων, ώστε η αναλογία των δι-
καιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει, άµεσα
ή έµµεσα, να φτάσει ή να υπερβεί ή να µειωθεί κάτω από
το δέκα (10%), το είκοσι (20%), το τριάντα (30%) ή το
πενήντα τοις εκατό (50%) του µετοχικού κεφαλαίου της
εταιρίας ή ώστε η εταιρία να καταστεί ή να παύσει να εί-
ναι θυγατρική του, οφείλει να γνωστοποιεί στην Τράπεζα
της Ελλάδος το ύψος της συµµετοχής που θα προκύψει
από τη µεταβολή αυτή.
Η Τράπεζα της Ελλάδος µέσα σε δύο (2) µήνες από

την ηµεροµηνία της κατά το προηγούµενο εδάφιο γνω-
στοποίησης πρόθεσης εξαγοράς ή της αύξησης της ειδι-

κής συµµετοχής, δύναται να µην επιτρέψει την εν λόγω
εξαγορά, εάν υπό το πρίσµα της ανάγκης διασφάλισης
της ορθής και συνετούς διοίκησης της εταιρίας κρίνει αι-
τιολογηµένα ως ακατάλληλα οποιοδήποτε από τα πρό-
σωπα του προηγούµενου εδαφίου, ενώ αν επιτρέψει την
εν λόγω αγορά, δύναται να ορίσει προθεσµία ή και ό-
ρους για την υλοποίησή της.

9. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώσει αιτιολογη-
µένα ότι η ίδρυση της εταιρίας ή η εξαγορά συµµετοχής
σε αυτήν υποκρύπτει ή αποσκοπεί στη νοµιµοποίηση ε-
σόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, τότε:
α) αρνείται τη χορήγηση της άδειας του παρόντος νό-

µου ή
β) δεν επιτρέπει την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής

συµµετοχής κατά την παράγραφο 8.
10. Αν εταιρία που αδειοδοτείται σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις του παρόντος νόµου αποφασίσει να τερµατίσει
τις δραστηριότητές της, εφαρµόζονται αναλογικά οι δια-
τάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 28).

11. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται µε απόφασή της
να αναστείλει τη χορηγηθείσα άδεια σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου σε εταιρίες της περίπτω-
σης α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όταν:
α. σταθµίζοντας τη βαρύτητα των παραβάσεων που

προβλέπονται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρ-
θρου, αποφασίσει να µην προχωρήσει σε ανάκληση της
άδειας,
β. διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρό-

ντος νόµου ή των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλά-
δος. 
Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος εκδώσει απόφαση

που διατάσσει την αναστολή της άδειας λειτουργίας,
προβαίνει ταυτόχρονα σε έγγραφες συστάσεις προς την
εταιρία και θέτει εύλογη προθεσµία για συµµόρφωση, η
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από
την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της απόφασης αναστο-
λής.
Εντός της ως άνω προθεσµίας η Εταιρία Διαχείρισης

ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά µε τη
συµµόρφωσή της προς τις συστάσεις του προηγούµενου
εδαφίου.
Κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας, η Εταιρία

Διαχείρισης µπορεί να προβαίνει σε δραστηριότητες που
της επιτρέπονται ρητώς από τη σχετική απόφαση ανα-
στολής λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

12. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος:
α. διαπιστώσει ότι η εταιρία συµµορφώθηκε µε τις συ-

στάσεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου, ανακαλεί την
πράξη περί αναστολής της άδειας και ενηµερώνει γρα-
πτώς την εταιρία,
β. διαπιστώσει ότι η εταιρία δεν συµµορφώθηκε πλή-

ρως µε τις συστάσεις του δεύτερου εδαφίου της περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 11, είτε παρατείνει την πε-
ρίοδο αναστολής της άδειας και προβαίνει σε νέες συ-
στάσεις είτε ενεργοποιεί τη διαδικασία ανάκλησης της
άδειας.

13.α. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ανακαλέσει
τη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, χο-
ρηγηθείσα άδεια, εάν η εταιρία:
αα. εξασφάλισε την άδεια βάσει ψευδών ή παραπλα-

νητικών στοιχείων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά
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παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 3, ή δολίως
υπέβαλε, γνωστοποίησε ή άλλως δηµοσιοποίησε µε ο-
ποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ή παραπλανητικές πληρο-
φορίες ή ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή έντυπα,
ββ. δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες

χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας της,
γγ. έχει διαπράξει παραβάσεις του παρόντος νόµου ή

των αποφάσεων που εκδόθηκαν από την Τράπεζα της
Ελλάδος ή αυτών που εκδίδονται βάσει του παρόντος
νόµου,
δδ. χρησιµοποιείται ως µέσο για νοµιµοποίηση εσόδων

από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδοτεί ε-
γκληµατικές δραστηριότητες,
εε. έχει υποπέσει σε άλλη παράβαση που προβλέπει

ως κύρωση την ανάκληση της άδειάς της, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
στστ. παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον εποπτι-

κό έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος,
ζζ. παραβιάζει διατάξεις νόµου ή αποφάσεις της Τρά-

πεζας της Ελλάδος που αφορούν στην εποπτεία ή τον
τρόπο λειτουργίας των Εταιριών Διαχείρισης, εφόσον τί-
θεται σε κίνδυνο η αποτελεσµατική άσκηση εποπτείας,
ηη. συστηµατικά δεν συµµορφώνεται µε την έκθεση

της περίπτωσης η΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η
Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαπίστωση της παράβασης
αυτής δε λαµβάνει υπόψη τις οδηγίες ή εντολές του δι-
καιούχου των απαιτήσεων προς την εποπτευόµενη Εται-
ρία Διαχείρισης, 
θθ. δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις της περί-

πτωσης γ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
β. Σε περίπτωση ανάκλησης χορηγηθείσας άδειας,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, σε Εται-
ρία που λαµβάνει την άδεια της παρ. 20 του παρόντος, ε-
φαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 145 του ν. 4261/2014. 
γ. Εταιρία της οποίας η άδεια έχει ανακληθεί, παραµέ-

νει υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος µέχρις
ότου ολοκληρωθεί η υλοποίηση του σχεδίου δράσης
τερµατισµού δραστηριοτήτων που έχει εγκριθεί από την
Τράπεζα της Ελλάδος.
δ. Αν εταιρία του παρόντος νόµου παραβιάζει τις δια-

τάξεις της παρούσας παραγράφου, η Τράπεζα της Ελλά-
δος δύναται, αφού προηγουµένως καλέσει την εταιρία
σε ακρόαση, να της επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο, το ο-
ποίο δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000)
ευρώ.

14. Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τις δραστηριό-
τητες των εταιριών που αδειοδοτεί µε στόχο τη διασφά-
λιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα
σύµφωνα µε το άρθρο 55 Α του Καταστατικού της (ν.
3424/1927, Α΄ 298).

15.α. Κάθε εταιρία που αδειοδοτείται από την Τράπεζα
της Ελλάδος και διαχειρίζεται απαιτήσεις από δάνεια και
πιστώσεις, οφείλει να διατηρεί ανά πάσα στιγµή ελάχι-
στο ολοσχερώς καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο ύψους
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 
β. Το µετοχικό κεφάλαιο της παραπάνω εταιρίας επι-

τρέπεται να µειωθεί κάτω από το προβλεπόµενο στο
προηγούµενο εδάφιο ελάχιστο όριο, εφόσον υπάρχει ε-
γκεκριµένο από την Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο δρά-
σης για τον τερµατισµό της δραστηριότητας αυτής.

16. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την άσκηση των
εποπτικών της αρµοδιοτήτων, κρίνει αιτιολογηµένα ότι

οποιοδήποτε µέλος του διοικητικού οργάνου της Εται-
ρίας είναι ακατάλληλο να ενεργεί ως µέλος διοικητικού
οργάνου, µε βάση τα κριτήρια που καθορίζονται µε από-
φαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 23 του παρόντος άρθρου, δύναται να ζητήσει
εγγράφως την αντικατάστασή του. 

17. α. Κάθε εταιρία που έχει άδεια λειτουργίας σε ι-
σχύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υ-
ποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αντίγραφο του ισο-
λογισµού, του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως
και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες η τελευταία θεω-
ρεί απαραίτητες για τους σκοπούς της άσκησης του προ-
ληπτικού ελέγχου και εποπτείας, εφαρµοζόµενων των
Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελ-
λάδος  42/30.5.2014 (Β΄ 1582) και 47 /9.2.2015 (Β΄ 249)
β. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζε-

ται και εξειδικεύεται ο τρόπος, η συχνότητα, οι ηµεροµη-
νίες υποβολής και αναφοράς, καθώς και το είδος της α-
παιτούµενης πληροφόρησης της περίπτωσης α΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και οποιεσδήποτε άλλες πληροφο-
ρίες η τελευταία θεωρεί απαραίτητες για τους σκοπούς
της άσκησης του προληπτικού ελέγχου και εποπτείας.
γ. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ε-

πιτροπής Κεφαλαιαγοράς µπορεί να καθορίζονται τα
στοιχεία των Εταιριών Διαχείρισης που συµβάλλονται µε
εταιρίες της παρ. 1 β, τα οποία θα δηµοσιεύονται περιο-
δικά για σκοπούς διαφάνειας. 

18. Κάθε εταιρία που έχει άδεια λειτουργίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλει, ύστερα
από κλήση της Τράπεζας της Ελλάδος να επιτρέψει σε
εξουσιοδοτηµένους προς το σκοπό αυτό υπαλλήλους
της Τράπεζας της Ελλάδος να εισέλθουν στα κτήριά της
για να διερευνήσουν τις εργασίες και τις δραστηριότη-
τές της και να θέσει στη διάθεσή τους οποιαδήποτε βι-
βλία, έγγραφα ή αρχεία, ή/και να διαβιβάσει στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος οποιεσδήποτε πληροφορίες η τελευταία
κρίνει αναγκαίες για την άσκηση των εποπτικών της δρα-
στηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε
τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και ιδίως έγγρα-
φα και αρχεία αναφορικά µε το χαρτοφυλάκιο των δια-
χειριζόµενων από αυτήν απαιτήσεων.

19. Κάθε εταιρία αποζηµιώνει την Τράπεζα της Ελλά-
δος για όλα τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την άσκη-
ση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων µε την καταβολή
σε αυτήν ετήσιου τέλους, του οποίου το ύψος, ο χρόνος
και ο τρόπος καταβολής θα προσδιοριστούν µε απόφαση
της Τράπεζας της Ελλάδος.

20. Οι εταιρίες της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του πα-
ρόντος άρθρου δύνανται να λαµβάνουν άδεια από την
Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να χορηγούν νέα
δάνεια ή/και πιστώσεις σε δανειολήπτες, των οποίων δά-
νεια ή πιστώσεις διαχειρίζονται, µε αποκλειστικό σκοπό
την αναχρηµατοδότηση των δανείων τους ή την ανα-
διάρθρωση της δανειολήπτριας επιχείρησης δυνάµει ε-
νός συγκεκριµένου σχεδίου αναδιάρθρωσης που συµ-
φωνείται µεταξύ των µερών, υπό την προϋπόθεση της
προηγούµενης συναίνεσης του δικαιούχου της απαίτη-
σης. Τα νέα δάνεια και πιστώσεις του προηγούµενου ε-
δαφίου λογίζονται ως τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις,
διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρ-
µόδια για την εκδίκαση των διαφορών που απορρέουν α-
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πό τη σύµβαση είναι τα κατά τόπους Ελληνικά Δικαστή-
ρια. Τα νέα αυτά δάνεια και πιστώσεις θα επιβαρύνονται
µε την εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α΄ 178),
για την απόδοση της οποίας υπεύθυνες είναι οι εταιρίες
διαχείρισης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1. 
Η άδεια της παραγράφου αυτής θα χορηγείται υπό τις

ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. ότι η εταιρία έχει ήδη καταβάλλει σε µετρητά και σε

τραπεζικό λογαριασµό ελληνικού πιστωτικού ιδρύµατος
το ποσό των τεσσάρων εκατοµµυρίων πεντακοσίων χι-
λιάδων (4.500.000) ευρώ ως ελάχιστο µετοχικό κεφά-
λαιο, 
β. ότι η εταιρία συµµορφώνεται µε τους κανόνες και

τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 14 του παρόντος.

Oι παραπάνω εταιρίες έχουν υποχρέωση σύνταξης
των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων βάσει των
Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό-
πως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
δυνάµει του Κανονισµού 1606/2002 (EEL 243/2002)
(Δ.Π.Χ.Α. – υποχρεωτική εφαρµογή Δ.Π.Χ.Α.), για τις α-
τοµικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές τους κα-
ταστάσεις και σύµφωνα µε το ν. 4308/2014 (Α’ 251), ό-
πως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

21. Το επαγγελµατικό απόρρητο του δικαιούχου των υ-
πό διαχείριση απαιτήσεων έναντι των δανειοληπτών αί-
ρεται στις σχέσεις του µε την Εταιρία Διαχείρισης, στο
µέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για
τις ανάγκες της διαχείρισης και εφαρµόζονται αναλογι-
κά οι παράγραφοι 20 και 21 του άρθρου 10 του ν.
3156/2003 (Α’ 157).

22. Οι εταιρίες του παρόντος νόµου θεωρούνται δανει-
στές και προµηθεύτριες κατά την έννοια του ν.
2251/1994 (Α’191) και υποχρεούνται να συµµορφώνο-
νται µε την κείµενη νοµοθεσία περί Προστασίας Κατανα-
λωτή, όπως αυτή κάθε φορά εφαρµόζεται και ισχύει, µε
τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (Β’ 2289/2014), µε
τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων και πι-
στώσεων που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύµατα, συ-
µπεριλαµβανοµένης της οδηγίας 2014/17, καθώς και µε
όλες τις σχετικές µε χορηγούµενα από πιστωτικά και
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα δάνεια και πιστώσεις αποφά-
σεις της Τράπεζας της Ελλάδος και να λαµβάνουν ειδική
µέριµνα για κοινωνικά ευπαθείς οµάδες.

23. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος εξειδικεύ-
ονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά
και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη χορήγηση
της άδειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

24. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδί-
δονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου υπόκεινται
σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επι-
κράτειας. Εξαιρούνται οι αποφάσεις της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 13, οι οποίες υπόκεινται σε προσφυγή
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

25. Οι εταιρίες της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 λογίζο-
νται ως χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, κατά την έννοια
της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008 (Α’ 166) και ως
υπόχρεα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρ-
θρου 5 του ίδιου νόµου και εποπτεύονται από την Τράπε-
ζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε την περίπτωση Α΄ της παρ.
2 του άρθρου 6 του ιδίου νόµου. Οι πληροφορίες της πε-
ρίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3691/2008
πρέπει να είναι διαθέσιµες στον δανειολήπτη. 

Άρθρο 2
Συµβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης

1. Στις εταιρίες της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του παρόντος νόµου δύναται να ανατίθεται η δια-
χείριση απαιτήσεων από συµβάσεις δανείων ή/και πιστώ-
σεων που έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται από πιστωτι-
κά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, πλην της περίπτωσης δ΄
της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014.

2. Η σύµβαση ανάθεσης διαχείρισης των απαιτήσεων
αυτών υπόκειται σε συστατικό έγγραφο τύπο και περι-
λαµβάνει κατ’ ελάχιστο περιεχόµενο τα ακόλουθα:

α. Τις προς διαχείριση απαιτήσεις και το τυχόν στάδιο
µη εξυπηρέτησης κάθε απαίτησης.

β. Τις πράξεις της διαχείρισης, οι οποίες µπορεί να συ-
νίστανται ιδίως στη νοµική και λογιστική παρακολούθη-
ση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγµατεύσεων µε
τους οφειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων και τη
σύναψη συµβάσεων συµβιβασµού κατά την έννοια των
άρθρων 871-872 ΑΚ ή ρύθµισης και διακανονισµού οφει-
λών σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας, όπως έχει
θεσπισθεί µε την υπ’ αριθµ. 116/25.8.2014 απόφαση της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της
Τράπεζας της Ελλάδος κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4224/2013. 

γ. Την καταβλητέα αµοιβή διαχείρισης, η οποία σε κά-
θε περίπτωση δεν µπορεί να µετακυλίεται στον υπόχρεο
καταβολής της απαίτησης.
Αντίγραφο της συµβάσεως κοινοποιείται στην Τράπε-

ζα της Ελλάδος εντός δέκα (10) ηµερών από την υπο-
γραφή της.

3. Το ελάχιστο περιεχόµενο της σύµβασης ανάθεσης
διαχείρισης της προηγούµενης παραγράφου δύναται να
εξειδικεύεται περαιτέρω µε απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος. Τα σχέδια των συµβάσεων ανάθεσης διαχείρι-
σης αποτελούν αντικείµενο εποπτείας από την Τράπεζα
της Ελλάδος για σκοπούς συµµόρφωσης στον παρόντα
νόµο.

4. Οι Εταιρίες Διαχείρισης νοµιµοποιούνται, ως µη δι-
καιούχοι διάδικοι, να ασκήσουν κάθε ένδικο βοήθηµα και
να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την
είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να
κινούν, παρίστανται ή συµµετέχουν σε προπτωχευτικές
διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφε-
ρεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδι-
κής διαχείρισης των άρθρων 61 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄
246). Εφόσον οι Εταιρίες συµµετέχουν σε οποιαδήποτε
δίκη µε την ιδιότητα του µη δικαιούχου διαδίκου το δεδι-
κασµένο της απόφασης καταλαµβάνει και τον δικαιούχο
της απαίτησης.

5. Οι Εταιρίες Διαχείρισης δύνανται για τους σκοπούς
του παρόντος νόµου, να προσλαµβάνουν Εταιρίες Ενη-
µέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσµες οφειλές, που
λειτουργούν σύµφωνα µε το ν. 3758/2009, ή αντίστοιχου
σκοπού εταιρίες, που λειτουργούν σε κράτος - µέλος
της Ε.Ε. ή κράτος του ΕΟΧ. Οι Εταιρίες του παρόντος
νόµου κατά τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δα-
νείων οφείλουν να ακολουθούν τις ρυθµίσεις του
ν. 3758/ 2009, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου
22 του άρθρου 1 του παρόντος και µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του παρόντος.
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Άρθρο 3
Συµβάσεις πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων από

συµβάσεις δανείων και πιστώσεων

1. Η σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων
από συµβάσεις δανείων και πιστώσεων, που έχουν χορη-
γηθεί από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα πλην πε-
ρίπτωσης δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014,
υπόκειται σε συστατικό έγγραφο τύπο και αντικείµενό
της µπορεί να είναι µεµονωµένες απαιτήσεις ή οµάδες
απαιτήσεων κατά οποιουδήποτε δανειολήπτη, µη εφαρ-
µοζοµένου στην περίπτωση αυτή του άρθρου 479 ΑΚ.
Άλλα δικαιώµατα, ακόµα αν δεν αποτελούν παρεπόµενα
δικαιώµατα κατά την έννοια του άρθρου 458 ΑΚ, εφόσον
συνδέονται µε τις µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις, µπο-
ρούν να µεταβιβάζονται µαζί µε αυτές. Η πώληση των
µεταβιβαζόµενων απαιτήσεων διέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 513 επ. ΑΚ, η δε µεταβίβαση από τις διατά-
ξεις των άρθρων 455 επ. ΑΚ, εφόσον οι διατάξεις αυτές
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Αναγκαία προϋπόθεση για να προσφερθούν προς
πώληση οι απαιτήσεις των πιστωτικών ή χρηµατοδοτι-
κών ιδρυµάτων από µη εξυπηρετούµενα δάνεια είναι να
έχει προσκληθεί µε εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης
και ο εγγυητής µέσα σε δώδεκα (12) µήνες πριν από την
προσφορά, πριν ή µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου, να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής
πρότασης κατάλληλης ρύθµισης µε συγκεκριµένους ό-
ρους αποπληρωµής σύµφωνα και µε τις διατάξεις του
Κώδικα Δεοντολογίας (ν. 4224/2013). Εξαιρούνται από
την ως άνω προϋπόθεση απαιτήσεις επίδικες ή επιδικα-
σθείσες και απαιτήσεις κατά οφειλετών µη συνεργάσι-
µων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4224/2013, όπως αυτή ισχύει. Κάθε νέος εκδοχέας απαι-
τήσεων από µη εξυπηρετούµενα δάνεια και πιστώσεις
του άρθρου 1 παρ. 1 οφείλει να εκκινεί εκ νέου τη Διαδι-
κασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεο-
ντολογίας, όπως έχει θεσπισθεί µε την υπ’ αριθµ.
116/25.8.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και
Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, κατ’
εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, δια
της αντισυµβαλλόµενης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσε-
ων. 

3. Η σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων
καταχωρίζεται στο δηµόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν.
2844/2000 (Α΄ 220). Τυχόν συµφωνίες µεταξύ µεταβιβά-
ζοντας πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος και δα-
νειοληπτών περί ανεκχώρητου των µεταξύ τους απαιτή-
σεων δεν αντιτάσσονται στον εκδοχέα. Από την κατα-
χώριση της σχετικής σύµβασης επέρχεται η µεταβίβαση
των πωλούµενων απαιτήσεων του µεταβιβάζοντας πι-
στωτικού ιδρύµατος. Ο εκχωρητής θεωρείται αντίκλητος
του εκδοχέα για οποιαδήποτε κοινοποίηση σχετίζεται µε
τη µεταβιβασθείσα απαίτηση. Από την καταχώριση της
σχετικής σύµβασης, οι Εταιρίες Διαχείρισης της περί-
πτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου
υποχρεούνται να αποδίδουν την εισφορά του άρθρου 1
του ν. 128/1975 (Α΄ 178), που βαρύνει τις µεταβιβαζόµε-
νες απαιτήσεις από συµβάσεις δανείων και πιστώσεων ε-
φαρµοζοµένων των διατάξεων του ως άνω νόµου και
των κατ΄εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. 

4. Αναγγελία της καταχώρισης γίνεται προς τους οφει-
λέτες και τους εγγυητές µε κάθε πρόσφορο µέσο. Πριν
από την καταχώριση δεν αποκτώνται έναντι τρίτων δι-
καιώµατα που απορρέουν από τη µεταβίβαση απαιτήσε-
ων της παραγράφου 1. Καταβολή προς το πιστωτικό ή
χρηµατοδοτικό ίδρυµα πριν από την αναγγελία ελευθε-
ρώνει τον δανειολήπτη έναντι του µεταβιβάζοντος και
των ελκόντων δικαιώµατα από την εφαρµογή των διατά-
ξεων του παρόντος νόµου.

5. Καταπιστευτική µεταβίβαση των απαιτήσεων του πι-
στωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος δεν επιτρέπεται
και οποιοσδήποτε καταπιστευτικός όρος δεν ισχύει. Επι-
τρέπεται η αναπροσαρµογή ή πίστωση του τιµήµατος
της πώλησης και η υπαναχώρηση από τη σύµβαση πώλη-
σης κατά τους όρους της σχετικής σύµβασης και τις δια-
τάξεις των άρθρων 513 επ. ΑΚ.και µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του παρόντος.

6. Αν η µεταβιβαζόµενη απαίτηση του πιστωτικού ή
χρηµατοδοτικού ιδρύµατος ασφαλίζεται µε υποθήκη ή
προσηµείωση υποθήκης ή ενέχυρο ή άλλο παρεπόµενο
δικαίωµα ή προνόµιο, το οποίο έχει υποβληθεί σε δηµο-
σιότητα µε καταχώριση σε δηµόσιο βιβλίο ή αρχείο, για
τη σηµείωση της µεταβολής του δικαιούχου είναι απα-
ραίτητη η καταχώριση της βεβαίωσης στο δηµόσιο βιβλίο
του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 και σχετική µνεία σε πε-
ρίληψη του εµπράγµατου βάρους, του παρεπόµενου δι-
καιώµατος ή του προνοµίου. Από την καταχώριση για κά-
θε ενέχυρο σε σχέση µε τις µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις
του πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος επέρχονται
τα αποτελέσµατα των άρθρων 39 και 44 του ν.δ. 17.7/
13.8.1923.

7. Στις περιπτώσεις πώλησης και µεταβίβασης απαιτή-
σεων του παρόντος νόµου, καθώς και σε περιπτώσεις α-
νάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και
δικονοµική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή και δεν ε-
πιτρέπεται η µονοµερής τροποποίηση όρου σύµβασης,
καθώς και του επιτοκίου. Σε περίπτωση που µεταβιβάζε-
ται απαίτηση από εξυπηρετούµενο δάνειο ή πίστωση, για
την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συµφωνηθεί κυµαινό-
µενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν επιτρέπεται σε καµία πε-
ρίπτωση να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτο-
κίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορί-
σει το πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα κατά το χρόνο
καταχώρισης της µεταβίβασης, ακόµα κι αν τέτοιο δικαί-
ωµα υφίστατο συµβατικά για τον εκχωρητή.

8. Η εφαρµογή των άρθρων 1 έως 3 του παρόντος νό-
µου αναστέλλεται ως προς τις δανειακές συµβάσεις και
πιστώσεις µε υποθήκη ή µε προσηµείωση υποθήκης πρώ-
της κατοικίας σε ακίνητα αντικειµενικής αξίας έως εκατό
σαράντα χιλιάδων (140.000) ευρώ µέχρι και την 31η Δε-
κεµβρίου 2017. Πάσης φύσεως δάνεια που εγγυάται ή έ-
χει εγγυηθεί το Ελληνικό Δηµόσιο εξαιρούνται από την
εφαρµογή των άρθρων 1 έως 3Α του παρόντος νόµου.»

2. Μετά το άρθρο 3 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστί-
θεται νέο άρθρο 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3Α
Φορολογικές και άλλες ρυθµίσεις

1. Η υπεραξία από τη µεταβίβαση απαιτήσεων σε εται-
ρία της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 υπόκει-
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ται σε φορολογία εισοδήµατος µε βάση τις γενικές δια-
τάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.
4172/2013, Α΄ 167). Οι διατάξεις του προηγούµενου ε-
δαφίου εφαρµόζονται ανάλογα και στην υπεραξία που α-
ποκτούν οι παραπάνω εταιρίες από τη µεταγενέστερη
µεταβίβαση απαιτήσεων που έχουν αποκτήσει κατ’ ε-
φαρµογή των διατάξεων αυτού του νόµου.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013 εφαρµόζονται ανάλογα και για τους τόκους
που καταβάλλονται σε εταιρίες της περίπτωσης β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 από απαιτήσεις που έχουν αποκτή-
σει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων αυτού του νόµου, κα-
θώς και από δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούν οι εται-
ρίες της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος.

3. Για τις συµβάσεις µεταβίβασης απαιτήσεων του άρ-
θρου 3, για τις συµβάσεις ανάθεσης διαχείρισης του άρ-
θρου 2, καθώς και για τη διαχείριση απαιτήσεων σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248).

4. Οι συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων που καταρτί-
ζουν οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων σύµφωνα µε
την παρ. 20 του άρθρου 1 απαλλάσσονται από τέλη χαρ-
τοσήµου.

5. Για κάθε καταχώριση ή εγγραφή σε οποιοδήποτε
δηµόσιο βιβλίο ή µητρώο  που τηρείται σε υποθηκοφυλα-
κείο, ενεχειροφυλακείο ή κτηµατολόγιο, σύµβασης της
παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, καταβάλλο-
νται µόνο πάγια τέλη δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500)
ευρώ, αποκλειόµενης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης
αµοιβής ή τέλους. Το ως άνω ποσό αναλύεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση των έµµισθων υποθηκοφυλακείων,

αποδίδονται δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (2.125)
ευρώ στο Δηµόσιο και τριακόσια εβδοµήντα πέντε (375)
ευρώ στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. 
β) Στην περίπτωση των άµισθων υποθηκοφυλακείων,

αποδίδονται χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) ευρώ στο
Δηµόσιο, τριακόσια εβδοµήντα πέντε (375) ευρώ στο
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και τριακόσια εβδοµήντα πέντε (375) ευρώ
στο άµµισοθο υποθηκοφυλακείο.
Τα δικαιώµατα που εισπράττονται από τα υποθηκοφυ-

λακεία σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, κατά
τη µεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως Κτηµατολο-
γικών Γραφείων προσαυξάνονται κατά το ποσό των πε-
ντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο και αποδίδεται στην ΕΚ-
ΧΑ Α.Ε.. Όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εί-
σπραξη και απόδοση από τον Προϊστάµενο του Κτηµατο-
λογικού Γραφείου των ως άνω Δικαιωµάτων στην ΕΚΧΑ
Α.Ε. καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, µετά από πρόταση της ΕΚΧΑ
Α.Ε.. Το κόστος εγγραφής που προκύπτει από την εφαρ-
µογή της παρούσας παραγράφου δεν µπορεί µε οποιον-
δήποτε τρόπο να µετακυλιστεί στον οφειλέτη και τον εγ-
γυητή του δανείου.

Άρθρο 71
Μεταβατική διάταξη

1. Οι διατάξεις του παρόντος υποκεφαλαίου εφαρµό-
ζονται και σε αιτήσεις χορήγησης άδειας που έχουν υπο-
βληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.

4354/2015, πριν την τροποποίησή του µε το άρθρο 70
του παρόντος. Η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί εγγράφως
τις εταιρίες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση να συµµορ-
φωθούν µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου εντός εύ-
λογης προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους δύο (2) µήνες από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας του
προηγούµενου εδαφίου εκκινούν εκ νέου οι προθεσµίες
της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, όπως
τροποποιείται µε το άρθρο 70 του παρόντος. 

2. Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιο-
δότηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 3 του ν.
4354/2015, πριν την τροποποίησή τους µε το άρθρο 70
του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν
είναι αντίθετες µε τις νέες τροποποιούµενες διατάξεις,
έως τη ρητή αντικατάσταση ή κατάργησή τους µε νεότε-
ρες πράξεις. 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 3Α του ν. 4354/2015 έχουν
εφαρµογή για συµβάσεις που καταρτίζονται, για εισοδή-
µατα που αποκτώνται και για πληρωµές που πραγµατο-
ποιούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Άρθρο 72
Σύνθεση ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.

Συνιστάται Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), το οποίο αποτελείται από τους
Υπουργούς Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Οικονοµικών.

Άρθρο 73
Αρµοδιότητες του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.

1. Το Συµβούλιο ενεργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων
και κατευθύνσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και του
Πρωθυπουργού και είναι αρµόδιο για:
α) τη διαµόρφωση και δηµοσιοποίηση της στρατηγικής

και των πολιτικών σχετικά µε την οργάνωση ενός ολο-
κληρωµένου µηχανισµού αποτελεσµατικής διαχείρισης
του ιδιωτικού χρέους, καθώς και την κατάρτιση και επι-
καιροποίηση ενός σχεδίου δράσης µε δεσµευτικό χρονο-
διάγραµµα για την υλοποίηση της ανωτέρω στρατηγικής,
β) τη διαπίστωση δυσλειτουργιών και τη διατύπωση

προτάσεων για τροποποίηση του υφιστάµενου νοµικού
πλαισίου σε θέµατα διαδικαστικά και ουσιαστικά για την
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας στην επίλυση θεµά-
των ιδιωτικού χρέους, συµπεριλαµβανοµένης της επιτά-
χυνσης των διαδικασιών αναφορικά µε τις καθυστερού-
µενες αποπληρωµές δανείων, τη βελτίωση του θεσµικού
πλαισίου που διέπει την αγορά ακινήτων, στο µέτρο που
επιδρά στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, και την άµε-
ση ενεργοποίηση των αρµόδιων φορέων για τη διοικητι-
κή, επιχειρησιακή και νοµοθετική υλοποίηση των ως άνω
αναφερόµενων προτάσεων,
γ) την κατάρτιση δράσεων ευαισθητοποίησης και την
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αξιοποίηση όλων των µέσων επικοινωνίας που διαθέτει η
Ελληνική Κυβέρνηση για την άµεση και αποτελεσµατική
ενηµέρωση και υποστήριξη των πολιτών και των ενδια-
φεροµένων µερών σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων επί
των ανωτέρω θεµάτων,
δ) τη δηµιουργία ενός δικτύου παροχής δωρεάν συµ-

βουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα
για θέµατα διαχείρισης οφειλών και το σχεδιασµό δρά-
σεων ενηµέρωσης και επιµόρφωσης νοικοκυριών και µι-
κρών και µεσαίων επιχειρήσεων σε θέµατα χρηµατοοικο-
νοµικής διαχείρισης,
ε) τη διαµόρφωση και επίβλεψη τήρησης των αναγκαί-

ων χρονοδιαγραµµάτων για την υλοποίηση ενός στρατη-
γικού σχεδίου για την αποτελεσµατικότερη αντι-µετώπι-
ση του ιδιωτικού χρέους.

2. Στο πλαίσιο της εντολής του, το Συµβούλιο ορίζει µε
απόφασή του την έννοια του «συνεργάσιµου δανειολή-
πτη» και προβαίνει ετησίως στην εκτίµηση των «εύλο-
γων δαπανών διαβίωσης», µε βάση τα ετήσια στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, ο δε ορισµός του «συνεργάσι-
µου δανειολήπτη» και η εκτίµηση των «εύλογων δαπα-
νών διαβίωσης», που περιέχονται σε αυτήν, ενσωµατώ-
νονται και αποτελούν µέρος του Κώδικα Δεοντολογίας
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α΄
288), προκειµένου να αξιοποιηθούν στις απόπειρες εξω-
δικαστικού συµβιβασµού και ενώπιον των δικαστηρίων.

3. Για την παρακολούθηση της αποστολής του το Συµ-
βούλιο υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στη Διαρκή Ε-
πιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου τρι-
µηνιαίες συνοπτικές αναφορές και ετήσια αναλυτική έκ-
θεση προόδου. Οι αναφορές και η έκθεση προόδου α-
ναρτώνται σε ιστότοπο της Κυβέρνησης, ο οποίος θα
προσδιοριστεί µε απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ..

Άρθρο 74
Λειτουργία του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.

1. Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται ο Υπουργός Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ο οποίος το συγκα-
λεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστον τέσσερις
(4) φορές ετησίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο,
συντονίζει το όργανο και εποπτεύει τις εργασίες του. Το
Συµβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου του, στην οποία ορίζεται ως εισηγητής ο κατά
περίπτωση αρµόδιος Υπουργός.

2. Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, την οποία δι¬α-
πιστώνει ο Πρόεδρός του, όταν παρίστανται τα τρία του-
λάχιστον µέλη του. Οι εισηγήσεις των αρµοδίων καθ’ ύ-
λην Υπουργών κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη του Συµ-
βουλίου τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση
του οργάνου.

3. Στο Συµβούλιο µπορεί να µετέχουν για θέµατα αρ-
µοδιότητάς τους, χωρίς δικαίωµα ψήφου, Αναπληρωτές
Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή οι Διοικητικοί ή Τοµεακοί
Γραµµατείς της παραγράφου 3 του άρθρου 75, καθώς και
ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού.

4. Προς εκπλήρωση της εντολής του το Συµβούλιο δύ-
ναται να απευθύνεται στον Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος προς διατύπωση γνώµης επί ζητηµάτων αρµο-
διότητάς της και ο Διοικητής συµµετέχει, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου, ως παρατηρητής.

5. Το Συµβούλιο µπορεί να συµβουλεύεται ειδικούς ε-
µπειρογνώµονες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) για ιδιαίτε-
ρα θέµατα και προβλήµατα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο
και σκόπιµο. Με απόφαση του Συµβουλίου, ορίζεται το ύ-
ψος της αποζηµίωσης των ειδικών εµπειρογνωµόνων.

6. Το Συµβούλιο µπορεί, όταν συντρέχουν ειδικοί λό-
γοι, να συγκροτεί µε απόφασή του επιτροπές και οµάδες
εργασίας από εξειδικευµένο προσωπικό του δηµόσιου
τοµέα και ιδιώτες εµπειρογνώµονες, για την εξέταση και
έρευνα θεµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του.
Για τον καθορισµό αποζηµίωσης των µελών των επιτρο-
πών και οµάδων εργασίας της παρούσας παραγράφου ε-
φαρµόζεται το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για
την εφαρµογή του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, ως καθ’
ύλην αρµόδιος Υπουργός νοείται ο Υπουργός Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

7. Η γραµµατειακή υποστήριξη και τεχνική εξυπηρέτη-
ση του Συµβουλίου ανατίθεται στο Τµήµα Στρατηγικού
Σχεδιασµού και Συντονισµού της υποπερίπτωσης αα΄
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 81.

8. Οι δαπάνες λειτουργίας του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. βαρύνουν
τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις
εγγράφονται κάθε έτος στον προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και στο
φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 95. Η διάθεση των
πιστώσεων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και η διενέργεια των α-
ντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον ίδιο Υπουργό ως
κύριο διατάκτη. Αρµόδια για τη διαχείριση των πιστώσε-
ων του προϋπολογισµού είναι η Γενική Διεύθυνση Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού (άρθρο 14 του π.δ. 116/2014, Α΄
185).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Άρθρο 75
Οργάνωση και λειτουργία 

της Συντονιστικής Επιτροπής

1. Συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή για τη Διαχείριση
του Ιδιωτικού Χρέους.

2. Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ο Ειδι-
κός Τοµεακός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
του άρθρου 80, ο οποίος είναι αρµόδιος και για τα ζητή-
µατα της εσωτερικής οργάνωσης και της λειτουργίας
αυτής.

3. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι:
α) Ο Τοµεακός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, 
β) ο Διοικητικός Γραµµατέας του Υπουργείου Δικαιο-

σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, 
γ) ο Διοικητικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και 
δ) ο Τοµεακός Γραµµατέας Οικονοµικής Πολιτικής του

Υπουργείου Οικονοµικών.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρό-

εδρό της, ο οποίος καθορίζει και την ηµερήσια διάταξη.
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Σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου, προεδρεύει ο
Τοµεακός Γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισµού. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά,
τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως, και όποτε κρί-
νεται σκόπιµο. Για τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Ε-
πιτροπής ενηµερώνονται ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόε-
δρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί που συµµετέχουν
στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., ο Τοµεακός Γραµµατέας Συντονισµού
και η Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίοι δικαιούνται να ορί-
σουν εκπροσώπους τους που συµµετέχουν στη συνε-
δρίαση ως παρατηρητές.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή επικουρείται στο έργο της
και στις συνεδριάσεις της µπορεί να µετέχουν, ύστερα α-
πό πρόσκληση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Διαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους, εκπρόσωποι φορέων, όπως το
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, η Ελληνική Έ-
νωση Τραπεζών, στελέχη της δηµόσιας διοίκησης και α-
νεξάρτητων αρχών, καθώς και εµπειρογνώµονες, ιδιώ-
τες ή µη, µε διεθνή εµπειρία.

6. Η γραµµατειακή υποστήριξη και τεχνική εξυπηρέτη-
ση της Συντονιστικής Επιτροπής παρέχεται από το Τµή-
µα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού της υποπε-
ρίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 81.

7. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Συντονιστικής Επιτρο-
πής δεν αµείβονται.

8. Οι δαπάνες λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτρο-
πής βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαί-
ες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος στον προϋπολογι-
σµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού και στον φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 95.
Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και η
διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον ί-
διο Υπουργό ως κύριο διατάκτη. Αρµόδια για τη διαχείρι-
ση των πιστώσεων του προϋπολογισµού είναι η Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (άρθρο 14 του π.δ.
116/2014, Α΄ 185).

Άρθρο 76
Αρµοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής

1. Η Συντονιστική Επιτροπή δρώντας στο πλαίσιο των
αποφάσεων του Συµβουλίου:
α) εισηγείται προς το Συµβούλιο προτάσεις για τροπο-

ποίηση του υφιστάµενου νοµικού και θεσµικού πλαισίου
για τα θέµατα που περιγράφονται στο άρθρο 73,
β) εξειδικεύει τις λεπτοµέρειες για την υλοποίηση του

σχεδίου δράσης σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις,
τις προτεραιότητες των ανατεθειµένων δράσεων και
τους στόχους των αποφάσεων του Συµβουλίου, παρακο-
λουθεί το ταχθέν από το Συµβούλιο χρονοδιάγραµµα ε-
νεργειών, προϋπολογισµό δράσεων, ενηµερώνει το Συµ-
βούλιο και συντονίζει το έργο της διαχείρισης,
γ) εισηγείται τροποποιήσεις των βασικών κατευθύνσε-

ων και του σχεδιασµού δράσεων και έργων, ώστε να ε-
ξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και η επιτάχυνσή
τους,
δ) ασκεί τον επιτελικό συντονισµό και παρακολούθηση

του έργου της αποτελεσµατικής διαχείρισης του µη εξυ-

πηρετούµενου ιδιωτικού χρέους και των διαφόρων οµά-
δων που εργάζονται στο πλαίσιο αυτό και
ε) επικουρεί το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. στη σύνταξη των αναφο-

ρών και της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 73.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή, µε σκοπό την αποτελε-

σµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων που ορίζονται στην
παράγραφο 1, συλλέγει και αξιοποιεί κάθε είδους υφι-
στάµενα στοιχεία και µελέτες και παρακολουθεί την υ-
λοποίηση και την αποτελεσµατικότητα των δράσεων που
έχουν αναληφθεί. Για την υποβοήθηση των επιµέρους
δραστηριοτήτων της, η Συντονιστική Επιτροπή µπορεί να
εισηγείται τη σύσταση ή τροποποίηση οµάδων εργασίας
και οµάδων διοίκησης έργου, ad hoc οµάδων εργασίας α-
πό εξειδικευµένο προσωπικό του δηµόσιου τοµέα και ι-
διώτες εµπειρογνώµονες και να προτείνει τον τρόπο ορ-
γάνωσης και λειτουργίας τους. Η Συντονιστική Επιτροπή
περιγράφει το έργο, τα χρονοδιαγράµµατα και τα παρα-
δοτέα των οµάδων εργασίας, καθώς και το ύψος των οι-
κονοµικών πόρων που θα διατεθούν.

Άρθρο 77
Αρµοδιότητες Διοικητικών και Τοµεακών Γραµµατέων

1. Οι Διοικητικοί και οι Τοµεακοί Γραµµατείς, που είναι
µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, σχεδιάζουν και υλο-
ποιούν επιµέρους δράσεις, που αφορούν στην Εθνική
Στρατηγική για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους, ε-
ντός του πλαισίου των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου
τους, όπως περιγράφονται στο άρθρο 76, και ιδίως ανα-
φορικά µε:
α) την εκπροσώπηση των Υπουργείων σε συσκέψεις

για την πολιτική διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και
την υλοποίησή της·
β) τον καθορισµό των λεπτοµερειών και των χρονοδια-

γραµµάτων των απαιτούµενων ενεργειών εντός των αρ-
µοδιοτήτων των Υπουργείων τους, στο πλαίσιο της Εθνι-
κής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους·
γ) την προετοιµασία προτάσεων ως προς τις τεχνικές

τους λεπτοµέρειες και της διαβούλευσης µε άλλους εν-
διαφεροµένους επ’ αυτών·
δ) την καθοδήγηση της προετοιµασίας νοµοθετικών

πρωτοβουλιών και της σύνταξης εκθέσεων αξιολόγησης
κανονιστικών - ρυθµιστικών επιπτώσεων·
ε) τη συνεργασία µε τρίτα εµπλεκόµενα µέρη, για σχε-

τικά τεχνικά στοιχεία της στρατηγικής·
στ) τη διατήρηση και ενηµέρωση στοιχείων του κειµέ-

νου της Εθνικής Στρατηγικής διαχείρισης του ιδιωτικού
χρέους της περίπτωσης ιστ’  της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 79, τα οποία υπάγονται στο πεδίο των αρµοδιοτή-
των τους·
ζ) το συντονισµό µε άλλα συναρµόδια Υπουργεία ως

προς τις ενέργειες που απαιτούνται·
η) την αναφορά στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ι-

διωτικού Χρέους της προόδου στην υλοποίηση των απαι-
τούµενων ενεργειών·
θ) την έγκαιρη προώθηση δεδοµένων και πληροφο-

ριών των αντίστοιχων Υπουργείων·
ι) τη συγκρότηση επιτροπών και οµάδων εργασίας από

εξειδικευµένο προσωπικό του δηµόσιου τοµέα και ιδιώ-
τες εµπειρογνώµονες, για την εξέταση και έρευνα θεµά-
των που άπτονται του σχεδιασµού και της υλοποίησης ε-
πιµέρους δράσεων εντός του πλαισίου των αρµοδιοτή-
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των του αντίστοιχου Υπουργείου· το άρθρο 21 του ν.
4354/2015 εφαρµόζεται και στις επιτροπές και οµάδες
εργασίας της παρούσας περίπτωσης.

2. Οι υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα και κάθε άλλος ε-
µπλεκόµενος φορέας του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα,
συνεργάζονται µε τη Συντονιστική Επιτροπή και το Συµ-
βούλιο για την άµεση υλοποίηση των αποφάσεων αυτού,
καθώς και την προώθηση των απαιτούµενων δράσεων. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Άρθρο 78

Συνιστάται Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), η οποία είναι αυτοτελής δηµόσια υ-
πηρεσία, υπαγόµενη στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.). Έδρα της ορίζεται
η Αθήνα, δυνάµενη να µεταβληθεί µε απόφαση του
ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.

Άρθρο 79
Αποστολή και αρµοδιότητες της E.Γ.Δ.Ι.Χ.

1. Η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
έχει ως αποστολή:
α) την υποστήριξη του έργου του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., µε τη

συνδροµή στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της εθνικής
στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, 
β) την οργάνωση και τη διαµόρφωση της πολιτικής για

την ενηµέρωση και την υποστήριξη προς ενδιαφερόµε-
νους για λήψη δανείου και δανειολήπτες, καθώς και τη
χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση νοικοκυριών και µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων, και 
γ) τον επιχειρησιακό συντονισµό της Συντονιστικής Ε-

πιτροπής.
2. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής ασκεί τις παρακά-

τω αρµοδιότητες:
α) Συνδράµει στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της ε-

θνικής στρατηγικής για την οργάνωση ενός ολοκληρω-
µένου µηχανισµού αποτελεσµατικής διαχείρισης του ι-
διωτικού χρέους και αποφυγής της υπερχρέωσης µέσω
και του σχεδιασµού δράσεων χρηµατοοικονοµικής εκ-
παίδευσης.
β) Εισηγείται τους άξονες και την εξειδίκευση των επι-

µέρους στόχων της στρατηγικής για την αντιµετώπιση
του προβλήµατος της διαχείρισης των µη εξυπηρετούµε-
νων ιδιωτικών δανείων και εν γένει του ιδιωτικού χρέ-
ους.
γ) Επεξεργάζεται θέσεις, γενικές κατευθύνσεις και

προτάσεις για τη βελτίωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας
που ρυθµίζει την αντιµετώπιση του ιδιωτικού χρέους και
εισηγείται προς το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. τη λήψη νοµοθετικών µέ-
τρων βελτίωσής της. Στην παραπάνω αρµοδιότητα περι-
λαµβάνεται και η υποβολή προτάσεων προς το
ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. σχετικά µε τη βελτίωση του θεσµικού πλαισί-
ου που διέπει την αγορά ακινήτων, λόγω ιδίως της σηµα-
σίας τους ως εµπράγµατης εξασφάλισης οφειλών.
δ) Εισηγείται στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. την οργάνωση, την αξιο-

λόγηση και συνδράµει στον έλεγχο συστήµατος παρα-
κολούθησης δράσεων ευαισθητοποίησης για την άµεση
και αποτελεσµατική ενηµέρωση και υποστήριξη των πο-

λιτών και των ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε τη λή-
ψη αποφάσεων επί θεµάτων ανάληψης και διαχείρισης
χρέους.
ε) Παρακολουθεί τη λειτουργία διεθνών ή µη επιτρο-

πών και οµάδων εργασίας σε σχετικά θέµατα και ειση-
γείται στα αρµόδια κυβερνητικά όργανα τον ορισµό εκ-
προσώπων.
στ) Μεριµνά για την οµαλή λειτουργία του δικτύου ε-

νηµέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών, που θα πα-
ρέχει οικονοµικής και νοµικής φύσεως συµβουλευτικές
υπηρεσίες προς ενδιαφερόµενους δανειολήπτες, φυσι-
κά και νοµικά πρόσωπα (νοικοκυριά, πολύ µικρές, µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις), για ζητήµατα σύναψης νέων
δανείων, διαχείρισης υφιστάµενων οφειλών ενήµερων ή
σε καθυστέρηση και εν γένει για θέµατα χρηµατοοικονο-
µικής διαχείρισης, και συντονίζει τη λειτουργία των Κέ-
ντρων Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών
(Κ.Ε.Υ.Δ.).
ζ) Αναπτύσσει και διατηρεί ολοκληρωµένο Πληροφο-

ριακό Σύστηµα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ο.Π.Σ.), το
οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υ-
ποβολή αιτηµάτων, τον προγραµµατισµό και την επεξερ-
γασία τους. 
η) Διοργανώνει σεµινάρια για την κατάρτιση και εκπαί-

δευση υπαλλήλων και λειτουργών των δηµόσιων και ι-
διωτικών φορέων που ασχολούνται µε τη διαχείριση του
ιδιωτικού χρέους, καθώς και µε την εκπαίδευσή τους στη
χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος Διαχείρισης Ι-
διωτικού Χρέους.
θ) Συντάσσει εισηγήσεις, εκθέσεις και αναφορές για

θέµατα της αρµοδιότητάς της.
ι) Υποβάλλει προς το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. ετήσια έκθεση πε-

πραγµένων.
ια) Συντονίζει το έργο των εµπλεκόµενων κρατικών

φορέων και υπηρεσιών, όπως τα συναρµόδια Υπουργεία
και η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καναναλωτή»,
και συµµετέχει στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για κάθε ζήτηµα που αφορά στη διαχείριση των
θεµάτων αρµοδιότητάς της. 
ιβ) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στο ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. για

διαµόρφωση εθνικών θέσεων για θέµατα αρµοδιότητάς
της. 
ιγ) Σχεδιάζει προγράµµατα πληροφόρησης και ευαι-

σθητοποίησης των ενδιαφερόµενων φορέων και του κοι-
νού για θέµατα αρµοδιότητάς της και προώθησης των
συµµετοχικών διαδικασιών.
ιδ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου

(help desk) για την καθοδήγηση και ενηµέρωση των δα-
νειοληπτών και των εν γένει ενδιαφεροµένων για λήψη
δανείου. 
ιε) Έχει την ευθύνη λειτουργίας ιστοσελίδας, µε διαδι-

κτυακό εργαλείο υπολογισµού των «εύλογων δαπανών»
και διαχείρισης δηλώσεων, στην οποία θα αναρτώνται η
απόφαση και οι κατ’ έτος εκτιµήσεις της παραγράφου 2
του άρθρου 73, καθώς και υποδείγµατα εντύπων, µε οδη-
γίες και αυτοµατοποιηµένο τρόπο συµπλήρωσης και ε-
παλήθευσης/επικύρωσης, του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), εν-
δεικτικά: αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύµατα για παροχή
στοιχείων, κατάσταση της περιουσίας και των εισοδηµά-
των του οφειλέτη, κατάσταση πιστωτών, κατάσταση µε-
ταβιβάσεων εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων,
σχέδιο διευθέτησης οφειλών, υπεύθυνη δήλωση για την
ορθότητα του περιεχοµένου της αίτησης της παρ. 1 του



άρθρου 4 του ν. 3869/2010, υπόδειγµα υπολογισµού ικα-
νότητας αποπληρωµής της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.
3869/2010), καθώς και της τυποποιηµένης κατάστασης
οικονοµικής πληροφόρησης κατά τον Κώδικα Δεοντολο-
γίας του ν. 4224/2013 (Β΄ 2289/2014) στην ίδια ιστοσελί-
δα θα παρέχονται πληροφορίες στους οφειλέτες (σε α-
πλούς όρους και µε παραποµπή στο οικείο θεσµικό πλαί-
σιο και σε πηγές περαιτέρω πληροφόρησης) για τα δικαι-
ώµατα και τις υποχρεώσεις τους (ιδίως κατά τον Κώδικα
Δεοντολογίας), τους εξουσιοδοτηµένους να παράσχουν
συµβουλευτική συνδροµή φορείς, καθώς και άλλες συ-
ναφείς πληροφορίες.
ιστ) Συντάσσει και υποβάλλει µέσω του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. στη

Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων του Κοινο-
βουλίου: αα) επικαιροποιηµένο κείµενο της Εθνικής
Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, ββ)
συνοπτικές τριµηνιαίες αναφορές για την πρόοδο της
διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, γγ) αναλυτικές ετή-
σιες εκθέσεις για την πρόοδο της διαχείρισης του ιδιωτι-
κού χρέους. Η επικαιροποιηµένη Εθνική Στρατηγική, οι
αναφορές και οι εκθέσεις αναρτώνται και σε ιστότοπο
της Κυβέρνησης, ο οποίος θα προσδιοριστεί µε απόφαση
του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ..
ιζ) Συνεργάζεται µε την Τράπεζα της Ελλάδος, στο

πλαίσιο της παραγράφου 1 του άρθρου 96.

Άρθρο 80
Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

1. Στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους προΐσταται Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας, µε βαθµό
1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ο οποίος διορίζεται
µε απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν εισήγησης του
ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.. 

2. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Ειδικούς Τοµεα-
κούς Γραµµατείς του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33)
εφαρµόζονται και για τον Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η θητεία του Γραµµατέα
παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέου, η πα-
ράταση όµως δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι (6) µήνες.
Οι διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 55 και της
παραγράφου 6 του άρθρου 56 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) ι-
σχύουν και για τον Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους.

3. Ο Γραµµατέας ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ή
ανατίθενται σε αυτήν από άλλες διατάξεις.

4. Ο Γραµµατέας µπορεί να συµβουλεύεται ειδικούς ε-
µπειρογνώµονες, προκειµένου να µεγιστοποιεί την απο-
τελεσµατικότητα της Γραµµατείας. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και Οικονοµικών, κατόπιν πρότασης του Γραµµατέα, ορί-
ζεται το ύψος της αποζηµίωσης των ειδικών εµπειρο-
γνωµόνων. 

5. Ο Γραµµατέας µπορεί, όταν συντρέχουν ειδικοί λό-
γοι, να συγκροτεί µε απόφασή του επιτροπές και οµάδες
εργασίας από εξειδικευµένο προσωπικό του δηµόσιου
τοµέα και ιδιώτες εµπειρογνώµονες, για την εξέταση και
έρευνα θεµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων της
Γραµµατείας, καθώς και της εύρυθµης λειτουργίας αυ-
τής. Για τον καθορισµό αποζηµίωσης των µελών των επι-
τροπών και οµάδων εργασίας της παρούσας παραγρά-

φου εφαρµόζεται το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Για την εφαρµογή του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, ως
καθ’ ύλην αρµόδιος Υπουργός νοείται ο Υπουργός Οικο-
νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ο οποίος αποφασίζει
κατόπιν εισήγησης του Γραµµατέα.

Άρθρο 81
Διάρθρωση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

1. Η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
διαρθρώνεται ως εξής:
α) Γραφείο Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα
β) Κεντρική Υπηρεσία:
αα) Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού
ββ) Τµήµα Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονοµικής Υ-

ποστήριξης
γγ) Διεύθυνση Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειολη-

πτών:
γαγαα) Τµήµα Τηλεφωνικού Κέντρου και Πληροφορια-

κού Υλικού
γβγββ) Τµήµα Παρακολούθησης Λειτουργίας Κ.Ε.Υ.Δ.
δδ) Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης
εε) Τµήµα Παροχής Οικονοµικών Συµβουλών
στστ) Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
ζζ) Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υ-

ποθέσεων
γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες
Ως περιφερειακές υπηρεσίες, σε επίπεδο τµήµατος, ο-

ρίζονται τριάντα (30) Κέντρα Ενηµέρωσης – Υποστήρι-
ξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).

2. Η Διεύθυνση Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειολη-
πτών, τα τµήµατα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονι-
σµού, Οργάνωσης, Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστή-
ριξης, Νοµικής Υποστήριξης και Παροχής Οικονοµικών
Συµβουλών και τα γραφεία Επικοινωνίας και Δηµοσίων
Σχέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υπο-
θέσεων είναι αυτοτελή και υπάγονται απευθείας στον
Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους.

Άρθρο 82
Γραφείο Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα

Το Γραφείο του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα επικου-
ρεί το Γραµµατέα στην άσκηση των καθηκόντων του, έ-
χει την επιµέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρη-
ση των σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώνει
την επικοινωνία του µε τις υπηρεσίες και τους πολίτες.

Άρθρο 83
Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού

Αρµοδιότητες του Τµήµατος Στρατηγικού Σχεδιασµού
και Συντονισµού είναι:
α) Η συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των διαθέσι-

µων πληροφοριών και κάθε πρόσφορου στοιχείου, που
αφορούν σε θέµατα πρόληψης και καταπολέµησης της
υπερχρέωσης.
β) Η δηµιουργία βάσης στατιστικών δεδοµένων και

πληροφοριών, η οποία αξιοποιείται για το σχεδιασµό της
εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέ-
ους.
γ) Η διεξαγωγή µελετών και ερευνών για θέµατα πρό-

ληψης και καταπολέµησης της υπερχρέωσης.
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δ) Η ανάπτυξη καινοτοµικών εργαλείων ή υπηρεσιών
για την πρόληψη ή την καταπολέµηση της υπερχρέωσης.
ε) Η προετοιµασία του επικαιροποιηµένου κειµένου

της Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού
χρέους, καθώς και των τριµηνιαίων αναφορών και της ε-
τήσιας έκθεσης κατά την περίπτωση ιστ΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 79.
στ) Ο συντονισµός του έργου των κρατικών φορέων

και υπηρεσιών για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της
Εθνικής Στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού
χρέους, συνδράµοντας στον διυπουργικό συντονισµό
και την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων.
ζ) Η γραµµατειακή υποστήριξη και τεχνική εξυπηρέτη-

ση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και της Συντονιστικής Επιτροπής.
η) Η διοικητική υποστήριξη της προβλεπόµενης στην

παράγραφο 1 του άρθρου 96 συνεργασίας µε την Τράπε-
ζα της Ελλάδος.

Άρθρο 84
Τµήµα Οργάνωσης, Διοικητικής 
και Οικονοµικής Υποστήριξης

Αρµοδιότητες του Τµήµατος Οργάνωσης, Διοικητικής
και Οικονοµικής Υποστήριξης είναι:
α) Η ανάπτυξη, διαχείριση, παρακολούθηση και ο συ-

ντονισµός των λειτουργιών της διοίκησης προσωπικού,
της διοικητικής οργάνωσης και της υποστήριξης των υ-
πηρεσιών της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους.
β) Η ανάπτυξη των διοικητικών δραστηριοτήτων των υ-

πηρεσιών, η θέσπιση διαδικασιών των υπηρεσιών και η α-
ξιολόγηση της ποιότητας των παραγοµένων διοικητικών
αποτελεσµάτων.
γ) Ο σχεδιασµός και η διαµόρφωση των διαύλων υπη-

ρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των ορ-
γανικών µονάδων της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους και άλλων φορέων για την πλήρη και ε-
παρκή υποστήριξη του διοικητικού τους έργου.
δ) Η προαγωγή της ορθολογικής ανάπτυξης του αν-

θρώπινου δυναµικού και η αποτελεσµατική και µε διαφά-
νεια άσκηση των αρµοδιοτήτων της διοίκησης προσωπι-
κού και της διοικητικής οργάνωσης.
ε) Η εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά

στην υπηρεσιακή κατάσταση και στις υπηρεσιακές µετα-
βολές του προσωπικού.
στ) Η καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών και η ε-

φαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά σε θέµα-
τα στελέχωσης.
ζ) Η τήρηση αρχείου, πρωτοκόλλου και η διακίνηση

της αλληλογραφίας.
η) Η αποτελεσµατική και αξιόπιστη διοικητική υποστή-

ριξη των οργανικών µονάδων.
θ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προ-

σωπικού της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., σε συνεργασία µε φορείς παρο-
χής πιστοποιηµένης επιµόρφωσης, και ο σχεδιασµός και
οργάνωση προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφω-
σης, γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και επαγ-
γελµατικής εξειδίκευσης.
ι) Ο διοικητικός συντονισµός των υπηρεσιών της

Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..
ια) Η παροχή εν γένει τεχνικής υποστήριξης.
ιβ) Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισµός των διαδι-

κασιών για τη στέγαση των υπηρεσιακών µονάδων, τη
χωροταξική κατανοµή του προσωπικού καθώς και τη συ-
ντήρηση, βελτίωση και φύλαξη των χώρων.
ιγ) Η αποτελεσµατική και µε διαφάνεια προµήθεια κά-

θε είδους υλικών και άυλων αγαθών µε σύγχρονες διαδι-
κασίες και µε κριτήρια κόστους - οφέλους.
ιδ) Η ενιαία οικονοµική διαχείριση και o έλεγχος των

οικονοµικών υποθέσεων και λειτουργιών της Ειδικής
Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σύµφωνα µε
τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και ευθύνης, µε την επιφύλαξη των αρµοδιο-
τήτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 95. 
ιε) Η οικονοµική παρακολούθηση των Κέντρων Ενηµέ-

ρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) σύµφω-
να µε τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δηµοσιο-
νοµικής διαχείρισης και ευθύνης, µε την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υ-
πηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας Ανάπτυξης και
Τουρισµού κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 95.
ιστ) Η µέριµνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του συ-

νόλου των υποδοµών (εξοπλισµού, εξυπηρετητών, λει-
τουργικών συστηµάτων, δικτύων και επικοινωνιών) και
την υποστήριξη των χρηστών της Ειδικής Γραµµατείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, εφαρµόζοντας τις βέλτι-
στες τεχνολογικές πρακτικές που θα συµβάλλουν στην
αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των πα-
ρεχόµεοµένων υπηρεσιών, µε ταυτόχρονη µείωση του
λειτουργικού κόστους.
ιζ) Η εκπόνηση δράσεων για την τεχνολογική στρατη-

γική, τον έλεγχο ποιότητας, τη διερεύνηση αναγκών, το
σχεδιασµό και τη διαχείριση έργων για θέµατα Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης στους τοµείς δράσης της Ειδικής
Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, µε στόχο
την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρε-
σιών προς τον πολίτη και το κράτος.

Άρθρο 85
Διεύθυνση Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών

Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ενηµέρωσης – Υποστή-
ριξης Δανειοληπτών είναι οι ακόλουθες και κατανέµο-
νται µεταξύ των τµηµάτων της ως εξής:

1. Τµήµα Τηλεφωνικού Κέντρου και Πληροφοριακού Υ-
λικού.
α) Η ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου (help

desk) για την καθοδήγηση και ενηµέρωση των δανειολη-
πτών και των εν γένει ενδιαφεροµένων για λήψη δανεί-
ου
β) Η εκπόνηση πληροφοριακού υλικού, προκειµένου

αυτό να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της περίπτωσης ιε΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 79.
γ) Η εκπόνηση έντυπου πληροφοριακού υλικού, το ο-

ποίο θα παρέχει συνοπτικά τις πληροφορίες που είναι
διαθέσιµες στην ανωτέρω ιστοσελίδα και θα διανέµεται,
ιδίως µέσω των Κέντρων Ενηµέρωσης – Υποστήριξης
Δανειοληπτών και των υποκαταστηµάτων των πιστωτι-
κών ιδρυµάτων.

2. Τµήµα Παρακολούθησης Λειτουργίας Κ.Ε.Υ.Δ..
α) Η διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας

των τριάντα (30) Κέντρων Ενηµέρωσης – Υποστήριξης
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Δανειοληπτών, του άρθρου 92.
β) Η ενηµέρωση του Γραµµατέα για προβλήµατα που

παρατηρούνται αναφορικά µε την αποδοτική λειτουργία
των Κ.Ε.Υ.Δ..
γ) Η κατάρτιση προτάσεων προς τον Γραµµατέα για

την αποδοτικότερη λειτουργία των Κ.Ε.Υ.Δ. ή για διεύ-
ρυνση των παρεχόµενων από αυτά υπηρεσιών.

Άρθρο 86
Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης

Αρµοδιότητα του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης εί-
ναι η παροχή συµβουλευτικής νοµικής υποστήριξης στις
υπόλοιπες µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και
στα Κέντρα Ενηµέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών.

Άρθρο 87
Τµήµα Παροχής Οικονοµικών Συµβουλών

Αρµοδιότητα του Τµήµατος Οικονοµικής Υποστήριξης
είναι η παροχή οικονοµικών συµβουλών στις µονάδες
της Κεντρικής Υπηρεσίας και στα Κέντρα Ενηµέρωσης –
Υποστήριξης Δανειοληπτών.

Άρθρο 88
Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων

Αρµοδιότητες του Γραφείου Επικοινωνίας και Δηµο-
σίων Σχέσεων είναι:
α) Ο σχεδιασµός και υλοποίηση δράσεων για τη χρη-

µατοοικονοµική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών
β) Η δηµοσιοποίηση της δραστηριότητας της Ειδικής

Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η προβολή
του ρόλου της και η ενηµέρωση του κοινού στους τοµείς
αρµοδιότητάς της, µε την παραγωγή ειδήσεων και ενη-
µερωτικού υλικού και τη διοχέτευσή τους στον κατάλλη-
λο κατά περίπτωση αποδέκτη, µε βάση την πληροφόρη-
ση του Τµήµατος από τις Υπηρεσίες ή και από συλλογή
πρωτογενών στοιχείων.
γ) Η επεξεργασία προγράµµατος και πολιτικής επικοι-

νωνίας της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους και η περιοδική αναφορά και ενηµέρωση προό-
δου υλοποίησης του προγράµµατος αυτού.
δ) Η µέριµνα για τη λειτουργία ιστοσελίδας κατά την

περίπτωση ιε΄  της παραγράφου 2 του άρθρου 79.
ε) Η δηµόσια προβολή των νέων πηγών πληροφόρη-

σης κατά την περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 79, και τις περιπτώσεις α΄  και γ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 85.
στ) Η διοργάνωση σεµιναρίων ενηµέρωσης των οφει-

λετών για τις υποχρεώσεις, τις επιλογές και τα δικαιώ-
µατά τους.
ζ) Ο σχεδιασµός δράσεων ενηµέρωσης, ευαισθητοποί-

ησης και επιµόρφωσης φυσικών και νοµικών προσώπων.
η) Η επικοινωνιακή υποστήριξη της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., όταν α-

νακύπτουν ζητήµατα επικοινωνιακού χαρακτήρα, η ενη-
µέρωση των υπηρεσιών αυτής για τα δηµοσιευόµενα
σχόλια, προτάσεις, παράπονα και απόψεις σε θέµατα αρ-
µοδιότητας της, η µέριµνα για την ανάλυση αυτών και

για την απάντηση τους. 
θ) Η συνοπτική, διαφανής, έγκαιρη και πλέον ενδε-

δειγµένη πληροφόρηση του Τύπου και των Μέσων Μαζι-
κής Επικοινωνίας για θέµατα αρµοδιότητας της
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., συµπεριλαµβανοµένης και της παραγωγής ο-
πτικοακουστικού υλικού, ενηµερωτικού και πληροφορια-
κού περιεχοµένου σε θέµατα αρµοδιότητάς της.

Άρθρο 89
Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου 
και Εσωτερικών Υποθέσεων

Αρµοδιότητες του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου εί-
ναι:
α) Η διενέργεια ελέγχων στις µονάδες, όπου υπάρ-

χουν περιθώρια κινδύνου κατάχρησης της ορθής διαχεί-
ρισης και της αποτελεσµατικής αξιοποίησης των διαθέ-
σιµων πόρων ή παραβίασης των αρχών της χρηστής διοί-
κησης.
β) Η διενέργεια ελέγχων για την τήρηση της ισχύου-

σας νοµοθεσίας από τους υπαλλήλους της E.Γ.Δ.Ι.Χ..
γ) Η εξέταση παραπόνων για τη συµπεριφορά υπαλλή-

λων της E.Γ.Δ.Ι.Χ..

Άρθρο 90
Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία της Ειδικής Γραµµατείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους συνιστώνται εβδοµήντα
εννέα (79) θέσεις, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Πενήντα επτά (57) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστη-

µιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:
αα) Πενήντα τρεις (53) θέσεις του κλάδου ή ειδικότη-

τας ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού
ββαβ) Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ

Μηχανικών
γγαγ) Μία (1) θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Πλη-

ροφορικής
β) Επτά (7) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί-

δευσης (ΤΕ), εκ των οποίων:
αα) Έξι (6) θέσεις του κλάδου ή ειδικότητας ΤΕ Διοικη-

τικού – Λογιστικού.
ββ) Μία (1) θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΤΕ Πληρο-

φορικής.
γ) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκ-

παίδευσης (ΔΕ), του κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ Διοικητι-
κών Γραµµατέων.
δ) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-

σης (ΥΕ) του κλάδου ΥΕ Επιµελητών.
ε) Οκτώ (8) θέσεις νοµικών συνεργατών µε σχέση έµ-

µισθης εντολής.
2. Τα απαιτούµενα προσόντα για την κάλυψη των ανω-

τέρω θέσεων είναι τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄
39).

3. Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και ύστερα από προκή-
ρυξη της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, η οποία θα περιλαµβάνει την περιγραφή του α-
ντικειµένου των προς κάλυψη θέσεων, οι οργανικές θέ-
σεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτονται
µε µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις µονίµων υ-
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παλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο
άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), κατά παρέκκλιση
των κειµένων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή
σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβου-
λίων, µε την ίδια σχέση εργασίας και µε το ίδιο µισθολο-
γικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Ο
χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως
χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι απο-
δοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες απο-
σπώνται.

4. Οι θέσεις των νοµικών συνεργατών καλύπτονται µε
πρόσληψη δικηγόρων στο Εφετείο τουλάχιστον, κατό-
χων µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος της ηµε-
δαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής και άριστη γνώση αγγλι-
κής γλώσσας. Οι προσλήψεις των νοµικών συνεργατών
γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί Δι-
κηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). Οι αποδοχές τους καθο-
ρίζονται σύµφωνα µε το ν. 4354/2015.

5. Στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων
συνιστάται µία (1) θέση δηµοσιογράφου, µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου, στην οποία προσλαµβάνεται από
τον Γραµµατέα δηµοσιογράφος είτε µέλος αναγνωρι-
σµένης στην Ελλάδα επαγγελµατικής δηµοσιογραφικής
οργάνωσης είτε µε διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε
ηµερήσια πολιτική ή οικονοµική εφηµερίδα ή σε περιοδι-
κό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλε-
όραση, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφο-
ρών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα µε την ιδιότητα του
δηµοσιογράφου, ο οποίος µπορεί να ορίζεται προϊστάµε-
νος του Γραφείου αυτού. Στη σύµβαση τίθεται υποχρεω-
τικά ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς απο-
ζηµίωση και ο προσληφθείς απολύεται µε την αποχώρη-
ση για οποιονδήποτε λόγο του Ειδικού Τοµεακού Γραµ-
µατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που τον προσέλα-
βε. Στη θέση αυτή µπορεί, µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να αποσπάται δη-
µοσιογράφος της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας.

6. Τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και µισθολογί-
ου του προσωπικού, ρυθµίζονται από τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις, ανάλογα µε τη σχέση εργασίας των υ-
παλλήλων.

7. Το προσωπικό της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους υπάγεται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρ-
χικό Συµβούλιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, καθώς και στο Συµβούλιο Επιλογής Προϊ-
σταµένων του ίδιου Υπουργείου (π.δ. 116/2014).

8. Με απόφαση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Δια-
χείρισης Ιδιωτικού Χρέους κατανέµονται οι θέσεις και το
προσωπικό που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις ορ-
γανικές µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γραµµα-
τείας. Η σύνθεση σε προσωπικό των οργανικών µονάδων
της Κεντρικής Υπηρεσίας µπορεί να µεταβάλλεται οπο-
τεδήποτε µε απόφαση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Από τις θέσεις της παρα-
γράφου 1 ο Γραµµατέας µπορεί να τοποθετεί µέχρι τρεις
(3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(ΔΕ), του κλάδου ή ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραµµα-
τέων, στο Γραφείο Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα για τη
γραµµατειακή του υποστήριξη.

Άρθρο 91
Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Κεντρικής

Υπηρεσίας

1. Για τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων
της Κεντρικής Υπηρεσίας εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 84 επ. του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α΄ 26), καθώς και του άρθρου 30 του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Οι προϊστάµενοι που επιλέγονται
κατά τις διατάξεις αυτές, τοποθετούνται µε απόφαση
του Γραµµατέα. Με όµοια απόφαση παύονται οι προϊστά-
µενοι των οργανικών µονάδων στις περιπτώσεις της πα-
ραγράφου 10 του άρθρου 86 του ανωτέρω Κώδικα.

2. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων σε θέσεις
προϊσταµένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία
από την οποία προέρχονται για κάθε συνέπεια και καλύ-
πτει και τον τυχόν προβλεπόµενο, από τις διατάξεις που
διέπουν την Υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων
προϊσταµένου, ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόµε-
νο βαθµό ή για επιλογή σε θέση προϊσταµένου, οπότε
λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµέ-
νου στο επίπεδο της οργανικής µονάδας για την οποία
γίνεται η επιλογή.

Άρθρο 92
Κέντρα Ενηµέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών

1. Ως περιφερειακές υπηρεσίες, σε επίπεδο τµήµατος,
ορίζονται τα τριάντα (30) Κέντρα Ενηµέρωσης - Υποστή-
ριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ως εξής:
α) Τρία Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρι-

κού Τοµέα Αθηνών.
β) Δύο Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου

Τοµέα Αθηνών.
γ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού

Τοµέα Αθηνών.
δ) Δύο Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου

Τοµέα Αθηνών.
ε) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολι-

κής Αττικής.
στ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής

Αττικής.
ζ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς.
η) Τρία Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσα-

λονίκης.
θ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.
ι) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
ια) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας.
ιβ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
ιγ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.
ιδ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννί-

νων.
ιε) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.
ιστ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνη-

σίας.
ιζ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.
ιη) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.
ιθ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοα-

καρνανίας.
κ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κοριν-

θίας.
κα) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσση-

νίας.
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κβ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.
κγ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρα-

κλείου.
κδ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
2. Η έδρα των ανωτέρω Κ.Ε.Υ.Δ., καθώς και η έναρξη

λειτουργίας τους ορίζεται µε απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.. 
3. Ο Γραµµατέας µπορεί µε απόφασή του να µετακινεί

κλιµάκια υπαλλήλων σε πλησιέστερες Περιφερειακές Ε-
νότητες, όπου δεν λειτουργούν Κ.Ε.Υ.Δ. για την εξυπη-
ρέτηση των εκεί ενδιαφεροµένων.

Άρθρο 93
Αρµοδιότητες των Κ.Ε.Υ.Δ.

1. Επιχειρησιακός στόχος των Κ.Ε.Υ.Δ. είναι η ενηµέ-
ρωση και η υποστήριξη φυσικών και νοµικών προσώπων
(νοικοκυριών και µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων), µε
την παροχή οικονοµικών και νοµικών συµβουλευτικών υ-
πηρεσιών για ζητήµατα σύναψης δανείων, διαχείρισης ε-
νήµερων ή ληξιπρόθεσµων οφειλών έναντι πιστωτικών,
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και εταιριών του ν. 4354/
2015, καθώς και εν γένει για θέµατα χρηµατοοικονοµι-
κής διαχείρισης. 

2. Τα Κ.Ε.Υ.Δ. υποστηρίζονται στο έργο τους από τα
Τµήµατα της Κεντρικής Υπηρεσίας.

3. Ο Γραµµατέας εκδίδει οδηγίες προς τα Κ.Ε.Υ.Δ. για
τον ειδικότερο τρόπο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους,
όπως αυτές θα προσδιοριστούν κατά την παράγραφο 3
του άρθρου 97.

Άρθρο 94
Στελέχωση των Κ.Ε.Υ.Δ.

1. Οι θέσεις του προσωπικού των Κ.Ε.Υ.Δ. ανέρχονται
σε διακόσιες (200) και κατανέµονται ανά Κ.Ε.Υ.Δ. µε α-
πόφαση του Γραµµατέα.

2. Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και ύστερα από προκή-
ρυξη της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, η οποία θα περιλαµβάνει την περιγραφή του α-
ντικειµένου των προς κάλυψη θέσεων, τουλάχιστον δύο
(2) θέσεις ανά Κ.Ε.Υ.Δ. καλύπτονται µε µετατάξεις, µε-
ταφορές και αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλή-
λων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου
τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 (Α΄101), κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη
γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε την
ίδια σχέση εργασίας και µε το ίδιο µισθολογικό καθε-
στώς, κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Ο χρόνος υ-
πηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπη-
ρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους
βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.

3. Οι θέσεις που δεν θα καλυφθούν µε τις µετατάξεις,
µεταφορές και αποσπάσεις της προηγούµενης παραγρά-
φου, καταλαµβάνονται από εξειδικευµένους εξωτερι-
κούς συµβούλους, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου και ειδικότερα από πτυχιούχους νοµι-
κών ή οικονοµικών ή κοινωνικών και πολιτικών επιστη-
µών.

4. Με απόφαση του Γραµµατέα προσλαµβάνεται το
προσωπικό των θέσεων της προηγούµενης παραγρά-
φου, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, (Α΄ 28) ύστερα από

προκήρυξη της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε α-
παιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσω-
πικού που θα στελεχώσει κάθε Κ.Ε.Υ.Δ., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001.

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 90, καθώς και το άρ-
θρο 91 εφαρµόζονται και για το προσωπικό των Κ.Ε.Υ.Δ..

6. Το προσωπικό των Κ.Ε.Υ.Δ. υπάγεται στο Υπηρεσια-
κό και Πειθαρχικό Συµβούλιο της παραγράφου 7 του άρ-
θρου 90.

Άρθρο 95
Δαπάνες της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Γραµµατείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους βαρύνουν τον Κρατικό
Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται,
κάθε έτος σε ιδιαίτερο φορέα και µε ιδιαίτερους κωδι-
κούς στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού. Η διάθεση των πιστώσεων γί-
νεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπα-
νών γίνεται από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού ως κύριο διατάκτη. Αρµόδια για τη διαχεί-
ριση των πιστώσεων του προϋπολογισµού είναι η Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (άρθρο 14 του π.δ.
116/2014).

2. Στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους ανήκει η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των
κτιρίων της, των εγκαταστάσεων, επίπλων, σκευών και
κάθε άλλου εξοπλισµού τους, των µηχανηµάτων και του
αναλώσιµου ή µη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της.

3. Τα Κ.Ε.Υ.Δ. µπορούν να εγκατασταθούν και σε κτί-
ρια είτε των Δήµων είτε των Περιφερειών είτε άλλων δη-
µόσιων υπηρεσιών ή ν.π.δ.δ. που θα παραχωρηθούν βά-
σει προγραµµατικής σύµβασης που θα συνταχθεί µεταξύ
του παραχωρούντος και του Υπουργείου Οικονοµίας, Α-
νάπτυξης και Τουρισµού. Με την προγραµµατική σύµβα-
ση µπορεί να συµφωνηθεί ότι εκείνος, που παραχωρεί το
κτίριο, µπορεί να εκτελεί εργασίες και να διενεργεί πλη-
ρωµές για την οµαλή λειτουργία των Κ.Ε.Υ.Δ. εντός των
κτιρίων του.

4. Η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
µπορεί να λειτουργεί ως δικαιούχος συγχρηµατοδοτού-
µενων έργων στο πλαίσιο του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 96

1. Στο πλαίσιο των καταστατικών αρµοδιοτήτων της, η
Τράπεζα της Ελλάδος διευκολύνει και υποστηρίζει τον
ευρύτερο συντονισµό µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέ-
ων και ενδιαφεροµένων, καθώς και την παρακολούθηση
της προόδου αναφορικά µε το σχεδιασµό και την υλο-
ποίηση της στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού
χρέους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Τράπεζα
της Ελλάδος µπορεί να λαµβάνει, κατόπιν αιτήµατός της
ή µε πρωτοβουλία της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους ή και των λοιπών εµπλεκόµενων φορέ-
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ων, όποια στοιχεία και πληροφορίες απαιτούνται για την
εκπλήρωση της εν λόγω αποστολής.

2. Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος νόµου,
συντάσσεται µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της Ελληνι-
κής Ένωσης Τραπεζών και του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 97
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισµού, Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης, µπορούν να δηµιουργούνται να καταρ-
γούνται και να συγχωνεύονται οργανικές µονάδες της
Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., να ανακατανέµο-
νται οι αρµοδιότητες, ανάµεσα στις µονάδες αυτές και
να αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των θέσεων του προ-
σωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κ.Ε.Υ.Δ.. Η α-
νακατανοµή των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στις οργανικές
µονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας µπορεί να γίνει και µε
απόφαση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Χ. που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους µπορεί, µε πράξη του που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να εξουσιοδοτεί
τους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. να υπογράφουν αντί αυτού κατηγορίες πράξε-
ων που σχετίζονται µε τη Γραµµατεία.

3. Με απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. προσδιορίζει τις υ-
πηρεσίες, που παρέχουν τα Κ.Ε.Υ.Δ., εντός των πλαι-
σίων του επιχειρησιακού στόχου που προσδιορίζει η πα-
ράγραφος 1 του άρθρου 93. Με όµοια απόφαση µπορούν
να συνιστώνται, να µετακινούνται, να καταργούνται και
να συγχωνεύονται Κ.Ε.Υ.Δ..

4. Με απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους µπορεί να καθορίζει τις ώ-
ρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των
Κ.Ε.Υ.Δ., εντός του πλαισίου του άρθρου 1 της από
29.12.1980 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου (Α΄ 299),
όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 1157/
1981 (Α΄ 126) και ισχύει, καθώς και τις ηµέρες και ώρες
εισόδου του κοινού στα Κ.Ε.Υ.Δ..

5. Τα αρµόδια όργανα και ο τρόπος της διαχείρισης,
συντήρησης και εποπτείας των κτιρίων και του εξοπλι-
σµού της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., κατά την παράγραφο 2 του άρθρου
95, καθώς και κάθε άλλη σχετική µε το θέµα αυτό λεπτο-
µέρεια, ορίζονται µε απόφαση του Ειδικού Τοµεακού
Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Άρθρο 98
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται:
α) οι παράγραφοι 1, 1.α. και 1.β. του άρθρου 1 του

ν. 4224/2013 (Α΄ 288),
β) η υπ’ αριθ. 6/2014 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλί-

ου (Α΄ 39), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ.
20/2015 και 23/2015 Πράξεις του Υπουργικού Συµβουλί-
ου (Α΄ 95 και Α΄ 122 αντίστοιχα).

Άρθρο 99
Μεταβατικές διατάξεις

1. Ατοµικές ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις, οι ο-
ποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των καταργούµε-
νων διατάξεων, διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν αντί-
κεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Ο ισχύων ορισµός του «συνεργάσιµου δανειολή-
πτη», όπως αποφασίστηκε από το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και παρατί-
θεται στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013
(Β΄2289 /27.8.2014), διατηρείται σε ισχύ έως τη δηµοσί-
ευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως νέου ορισµού,
που θα εκδοθεί σε αντικατάσταση αυτού.

3. Διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή διοικητικών
πράξεων, που αναφέρονται στην Οµάδα Υποστήριξης
του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
ν. 4224/2013 και των άρθρων 2 έως 4 της υπ’ αριθ.
6/2014 Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου, θεωρείται
ότι αναφέρονται στη Συντονιστική Επιτροπή του Υποκε-
φαλαίου Γ΄.

4. Έως την πλήρωση των θέσεων των Διοικητικών
Γραµµατέων και των Τοµεακών Γραµµατέων κατά την
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016, οι διατάξεις των
Υποκεφαλαίων Β΄και Γ΄, που αναφέρονται σε Διοικητι-
κούς Γραµµατείς ή σε Τοµεακούς Γραµµατείς, θεωρείται
ότι αναφέρονται στους αντίστοιχους Γενικούς Γραµµα-
τείς.

5. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου
Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης του άρθρου 1
του ν. 4369/2016 και τη σύσταση του Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Διοικήσεων του άρθρου 10 του ν. 4369/2016, ο
Πρωθυπουργός, κατόπιν εισήγησης του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., διο-
ρίζει Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κα-
τά τις κείµενες διατάξεις για τους Ειδικούς Γραµµατείς,
ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ειδικού Τοµεακού
Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ως Ειδικός
Γραµµατέας διορίζεται πρόσωπο που έχει τα προσόντα
εγγραφής στο Μητρώο και που διακρίνεται για την επι-
στηµονική του κατάρτιση και την επαγγελµατική του ικα-
νότητα σε ζητήµατα συναφή µε τις αρµοδιότητές του και
διαθέτει σηµαντική διοικητική εµπειρία, σε θέσεις ευθύ-
νης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, κατάρτιση
στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριο-
τήτων, στοχοθεσία, συντονισµό οµάδων και παρακολού-
θηση επίτευξης στόχων.

6. Έως την αρχική στελέχωση της Κεντρικής Υπηρε-
σίας της Γ.Δ.Ι.Χ., η λειτουργία της υποβοηθείται από τη
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (άρθρο 9 του
π.δ. 116/2014).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 100
Τροποποιήσεις του ν. 2469/1997

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 11 του άρ-
θρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄38) προστίθενται εδάφια
ως εξής: 
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«Από την 1.5.2016 τυχόν δικαιώµατα ψήφου που αντι-
στοιχούν ή απορρέουν από τίτλους που ανήκουν στο ε-
νεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου και ιδίως δικαιώµατα
ψήφου στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων κατόχων τίτ-
λων του Ελληνικού Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων ε-
κείνων που αφορούν απόφαση συµµετοχής ή µη του Κ.Κ.
Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. σε πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του
Ελληνικού Δηµοσίου, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος για
την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκουν απο-
κλειστικά στην αρµοδιότητα και ασκούνται από τους φο-
ρείς που συµµετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο δια των αρ-
µοδίων οργάνων τους και κατά το λόγο συµµετοχής
τους σε αυτό. 
Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζηµιών των Ν.Π.Δ.Δ. και

Α.Φ. από την για οποιονδήποτε λόγο µη προσήκουσα και
ιδίως µη έγκαιρη ή µη ολοσχερή εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων του Ελληνικού Δηµοσίου ως αντισυµβαλλο-
µένου σε συµβάσεις αγοράς ή πώλησης µε σύµφωνα ε-
παναγοράς, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη ζηµία έ-
χει απευθείας αξίωση αποζηµίωσης κατά του Ελληνικού
Δηµοσίου.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 11 του άρ-
θρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) προστίθεται εδάφιο ως
εξής: 

«Η διαχείριση των επενδυόµενων κεφαλαίων από λο-
γαριασµούς ταµειακής διαχείρισης, καθώς και η κατανο-
µή των προσόδων στους δικαιούχους γίνεται κατά τρόπο
ανάλογο εκείνου των Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ..»

Άρθρο 101
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3845/2010

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ.
1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Απογράφονται επίσης υποχρεωτικά τα φυσικά πρό-
σωπα που µισθοδοτούνται ή λαµβάνουν πάσης φύσεως
αποδοχές ή πρόσθετες αµοιβές ή αποζηµιώσεις ή µε ο-
ποιαδήποτε άλλη ονοµασία απολαβές και συνδέονται µε
οποιαδήποτε σχέση ή σύµβαση εργασίας ή έργου µε
τους φορείς του δηµόσιου τοµέα που ορίζονται στην
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), καθώς
και µε τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που περι-
λαµβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής, όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Λογαριασµών – ESA 2010 (Κανονισµός ΕΕ 549/2013, Ε-
ΕΕΚ L174/1), εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κε-
φάλαιο Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).»

2. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νό-
µου καταργείται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της
περίπτωσης β΄ της παρ. 1, καθώς επίσης και η διάταξη
της παραγράφου 1ζ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/
2010, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 23
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

Άρθρο 102

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.
95/1996 (Α΄ 76), όπως είχε τροποποιηθεί µε τη διάταξη
της παρ. 20 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος µε τον α-
ναπληρωτή του, καθώς και οι αρµοδιότητές του.»

2. Καταργείται η θέση Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Τα-
µείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι αρµοδιότητες του
Αντιπροέδρου, όπως είχαν καθοριστεί µε τις οικείες υ-
πουργικές αποφάσεις, ασκούνται εφεξής από τον Προϊ-
στάµενο της Γενικής Διεύθυνσης του Ταµείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων. 

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

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 103
Θέµατα πειθαρχικής διαδικασίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβου-
λίου απολαύουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων τους,  δεν ζητούν ούτε δέχονται ο-
δηγίες και υπέχουν υποχρέωση εµπιστευτικότητας και ε-
χεµύθειας. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει νοµί-
µως µε την παρουσία όλων των µελών του και αποφασί-
ζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Ως πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται: α) η ου-
σιώδης παράβαση διατάξεων του παρόντος και εν γένει
της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την άσκηση των καθη-
κόντων και αρµοδιοτήτων του µέλους, β) η απόκτηση ή η
επιδίωξη απόκτησης αθέµιτου οικονοµικού οφέλους ή α-
νταλλάγµατος του ιδίου του µέλους ή τρίτου προσώπου
κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυ-
τών και γ) η υπαίτια πρόκληση ζηµίας σε βάρος του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου ή της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Τα
παραπάνω παραπτώµατα τιµωρούνται πειθαρχικά, αν έ-
χουν τελεστεί µε δόλο ή αµέλεια, µη αρκούσης της ιδιαί-
τερα ελαφράς αµέλειας.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο
ποινές είναι: α) πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12)
µηνών και β) οριστική παύση.»

4. Από την παρ. 4 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 α-
παλείφεται η φράση «επίπληξης ή/και».

5. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 13Α του
ν. 3959/2011, µετά τη φράση «επιδίωξε να αποκτήσει»
προστίθεται η λέξη «αθέµιτο».

6. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 13Α του
ν. 3959/2011, η φράση «της παράβασης» αντικαθίσταται
µε τη φράση «της εκ προθέσεως παράβασης».

7. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 13Α του ν.
3959/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) της πρόκλησης ζηµίας σε βάρος του Ελληνικού
Δηµοσίου ή της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε πρόθεση ή
από βαριά αµέλεια».

8. Η παρ. 6 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«6. Μετά την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά
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την παράγραφο 1 του άρθρου 13, ο Πρόεδρος του Πει-
θαρχικού Συµβουλίου υποχρεούται να καλέσει το µέλος
σε προηγούµενη ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγή-
σεων µε κλήση, η οποία αναφέρει µε ακρίβεια το αποδι-
δόµενο παράπτωµα και τα πραγµατικά περιστατικά που
το στοιχειοθετούν και επιδίδεται στο µέλος µε δικαστικό
επιµελητή ή άλλο δηµόσιο όργανο. Στην κλήση αναφέ-
ρεται η ηµεροµηνία ακρόασης του µέλους ενώπιον του
Πειθαρχικού Συµβουλίου, η οποία δεν µπορεί να απέχει
λιγότερο των δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµε-
ροµηνία επίδοσης της κλήσης. Προ της ακροάσεως και
της παροχής έγγραφων εξηγήσεων, το µέλος έχει πρό-
σβαση στο φάκελο της υπόθεσης και δικαιούται να λάβει
αντίγραφο αυτού. Το πειθαρχικά διωκόµενο µέλος δικαι-
ούται να παρίσταται µε δικηγόρο της επιλογής του.»

9. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011
προστίθεται παράγραφος 8α ως εξής: 

«8α. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο ενηµερώνει εγγράφως
την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την πρόοδο της υπόθε-
σης, όποτε ερωτάται προς τούτο από την Επιτροπή Α-
νταγωνισµού, διαφυλασσόµενης  σε κάθε περίπτωση της
εµπιστευτικότητας της διαδικασίας. Η Επιτροπή Ανταγω-
νισµού παρέχει εγγράφως τις απόψεις της προς το Πει-
θαρχικό Συµβούλιο, συνοδευόµενες µε όσα έγγραφα
σχετίζονται µε την υπόθεση.»

10. Στο τέλος του άρθρου 13Α του ν. 3959/2011 προ-
στίθεται η εξής παράγραφος 13: 

«13. Οι αποφάσεις τον Πειθαρχικού Συµβουλίου, κα-
θώς και οι πράξεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισµού, που εκδίδονται σε εκτέλεση των απο-
φάσεων αυτών κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13, υ-
πόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας. Αν µε την απόφαση του Πειθαρχικού
Συµβουλίου επιβάλλεται η ποινή της οριστικής παύσης ή
η απόφαση αυτή έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκ-
πτωση του µέλους κατά την παράγραφο 4, τότε η από-
φαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου υπόκειται σε προ-
σφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τα
άρθρα 41 έως 44 το π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). Από την κοινο-
ποίηση της πειθαρχικής απόφασης που επιβάλλει την
ποινή της οριστικής παύσης ή συνεπάγεται την αυτοδί-
καιη έκπτωση και έως τη λήξη της προθεσµίας προσφυ-
γής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή, σε περί-
πτωση εµπρόθεσµης άσκησης προσφυγής, έως τη µε ο-
ποιονδήποτε τρόπο περάτωση της δίκης, το µέλος της Ε-
πιτροπής Ανταγωνισµού τίθεται αντοδίκαια σε αργία. Η
παράγραφος 3 του άρθρου 103 και οι παράγραφοι 1 έως
3 του άρθρου 105 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. εφαρµόζονται και σε αυτήν την περίπτωση. Κα-
τά τη διάρκεια της αργίας τα µέλη εξακολουθούν να βα-
ρύνονται µε τους περιορισµούς, τις υποχρεώσεις και τα
ασυµβίβαστα του άρθρου 12. Σε περίπτωση θέσης µέ-
λους σε αργία διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος, η θη-
τεία του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η αργία.»

Άρθρο 104
Θέµατα οργάνωσης και νοµικής υποστήριξης της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού

1. Τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 20 του
ν. 3959/2011 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Η συνολική ετήσια αµοιβή έκαστου εξωτερικού δικη-
γόρου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) δεν µπορεί να υ-

περβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Το ποσό του
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, η οποία εφαρµόζεται α-
πό το επόµενο οικονοµικό έτος σε σχέση µε αυτό της
δηµοσίευσής της. Δεν επιτρέπεται να ανατίθεται υπόθε-
ση σε εξωτερικό δικηγόρο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), ο
οποίος: α) εκπροσωπεί άλλο διάδικο στην ίδια υπόθεση ή
σε υπόθεση συναφή, κατά την έννοια της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 122 του Κώδικα Διοικητι-
κής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), η οποία είναι εκ-
κρεµής ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή ενώπιον
των δικαστηρίων κατόπιν προσφυγής κατά απόφασης
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, β) είναι µέλος δικηγορι-
κής εταιρίας, η οποία εκπροσωπεί διάδικο σε τέτοια υπό-
θεση, γ) έχει ως µέλος δικηγόρο, ο οποίος εκπροσωπεί
διάδικο σε τέτοια υπόθεση, δ) απασχολεί ή απασχολείται
από δικηγόρο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), ο οποίος εκ-
προσωπεί διάδικο σε τέτοια υπόθεση, ε) είναι µέλος διοι-
κητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρίας, η οποία είναι
διάδικος σε τέτοια υπόθεση. Αν οι υποθέσεις του προη-
γούµενου εδαφίου δεν είναι συναφείς, τότε ο εξωτερι-
κός δικηγόρος, που αναλαµβάνει την εκπροσώπηση της
Επιτροπής Ανταγωνισµού, αναλαµβάνει εγγράφως την
υποχρέωση προς την Επιτροπή να λάβει όλα τα ανα-
γκαία µέτρα και προφυλάξεις, προκειµένου να εξασφα-
λίσει το απόρρητο όσων πληροφορείται κατά το χειρι-
σµό της υπόθεσης και ιδίως να µην αποκαλύψει ούτε να
επιτρέψει την πρόσβαση σε όποια πληροφορία ή υλικό
σχετίζεται µε την υπόθεση, να µην ανταλλάξει γραπτά ή
προφορικά πληροφορίες που σχετίζονται µε την υπόθε-
ση µε τους δικηγόρους του προηγούµενου εδαφίου ή το
προσωπικό που απασχολούν, µε τα µέλη των δικηγορι-
κών εταιριών του προηγούµενου εδαφίου ή µε τους µε-
τόχους, τα µέλη των οργάνων διοίκησης ή το προσωπικό
των ανωνύµων εταιριών του προηγούµενου εδαφίου, και
να λάβει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις, ώστε να απο-
χωρίζει και να επιβλέπει τις πληροφορίες και το υλικό
της υπόθεσης σε έναν περιορισµένο χώρο του απόλυτου
και αποκλειστικού ελέγχου του. Αν ένας εξωτερικός δι-
κηγόρος αναλάβει τέτοια υπόθεση και παραβεί οποιαδή-
ποτε από τις υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου,
η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποβάλλει αναφορά στον οι-
κείο Δικηγορικό Σύλλογο προς άσκηση πειθαρχικής δίω-
ξης και ο δικηγόρος αυτός δεν επιτρέπεται να αναλάβει
άλλη υπόθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού.»

2. Στο τέλος του άρθρου 50 του ν. 3959/2011 προστί-
θεται παράγραφος 9 ως εξής: 

«9. Η ανώτατη ετήσια αµοιβή των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του
άρθρου 20, ισχύει µετά τη στελέχωση του Γραφείου Νο-
µικής Υποστήριξης.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 282 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13)
καταργείται. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011 ε-
πανέρχεται στη µορφή που είχε πριν την τροποποίησή
της από την παράγραφο 5 του άρθρου 282 του ν.
4364/2016.

Άρθρο 105
Διαδικασία διευθέτησης διαφορών ενώπιον της 

Επιτροπής Ανταγωνισµού

1. Μετά το άρθρο 25 του ν. 3959/2011 προστίθεται άρ-
θρο 25α ως εξής:
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«Άρθρο 25α
Διαδικασία διευθέτησης διαφορών

Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η οποία
λαµβάνεται σε Ολοµέλεια, µπορεί να θεσπιστεί διαδικα-
σία διευθέτησης διαφορών για τις επιχειρήσεις που πα-
ραδέχονται τη συµµετοχή στην αποδιδόµενη σε αυτούς
οριζόντια σύµπραξη κατά παράβαση του άρθρου 1 του
παρόντος νόµου ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την απόφα-
ση αυτή ρυθµίζονται ιδίως τα εξής θέµατα:
α) Οι όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία

διευθέτησης.
β) Το στάδιο της διαδικασίας ελέγχου, κατά το οποίο

µπορεί να υποβληθεί αίτηµα του ελεγχοµένου να υπα-
χθεί σε διαδικασία διευθέτησης, το αργότερο µέχρι την
κατάθεση από το µέρος του πρώτου υποµνήµατος µετά
την κοινοποίηση της εισήγησης. 
γ) Η διαδικασία που ακολουθείται, προκειµένου να επι-

τευχθεί η διευθέτηση της διαφοράς. Στη διαδικασία αυτή
θα προβλέπεται υποχρεωτικά η παραδοχή από τον ελεγ-
χόµενο της αποδιδόµενης σε αυτόν παράβασης ως προ-
ϋπόθεση για τη διευθέτηση της διαφοράς. Εάν τελικά η
διευθέτηση δεν επιτευχθεί, τότε η τυχόν δήλωση του ε-
λεγχόµενου περί παραδοχής της παράβασης, όπως περι-
λαµβάνεται στις παρατηρήσεις που υπέβαλε, θεωρείται
ανακληθείσα και δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε από
την Επιτροπή ούτε από τα δικαστήρια.
δ) Η πρόσβαση των συµµετεχόντων στη διαδικασία δι-

ευθέτησης στα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης κα-
τά τη διάρκεια της διαδικασίας διευθέτησης και η δυνα-
τότητα ή µη αξιοποίησης των δηλώσεων και αποδεικτι-
κών στοιχείων που προσκοµίστηκαν από τα µέρη κατά τη
διαδικασία αυτή, µε την επιφύλαξη των σχετικών ενω-
σιακών διατάξεων.
ε) Η δυνατότητα ή µη χωριστής διευθέτησης, σε περί-

πτωση περισσότερων ελεγχοµένων, εκ των οποίων µόνο
µερικοί συναινούν στη διευθέτηση.
στ) Η δυνατότητα της Επιτροπής, σε περίπτωση διευ-

θέτησης της διαφοράς, να µειώσει τα επιβαλλόµενα
πρόστιµα. Η µείωση που θα προβλεφθεί δεν µπορεί να υ-
περβαίνει το 15% του προστίµου που θα επιβαλλόταν σε
περίπτωση µη διευθέτησης της διαφοράς, όπως αυτό το
πρόστιµο θα διαµορφωνόταν ύστερα και από τυχόν µεί-
ωση κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 25.
ζ) Ζητήµατα διαχρονικού δικαίου.
η) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Σε περίπτωση διευθέτησης της διαφοράς, η Επιτροπή

εκδίδει απόφαση κατ’ απλοποιηµένη διαδικασία, στην ο-
ποία, µεταξύ άλλων, βεβαιώνεται η τέλεση της αποδιδό-
µενης παράβασης, καθώς και το γεγονός της διευθέτη-
σης της διαφοράς, και επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώ-
σεις.»

2. Στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 3959/ 2011 προστίθεται υποπερίπτωση εε΄ ως εξής: 

«εε) Τον καθορισµό της διαδικασίας, των όρων και των
προϋποθέσεων της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών
κατά το άρθρο 25α».

Άρθρο 106
Ποινικές διατάξεις

Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«3. Εάν στις περιπτώσεις των άρθρων 25 και 25α ο πα-
ραβάτης αναγνωρίσει ενώπιον της αρµόδιας αρχής την
ευθύνη του καί εξοφληθεί ολοσχερώς το πρόστιµο που
επιβλήθηκε ή, κατ' εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 25, λάβει χώρα απαλλαγή από αυτό, εξαλείφεται
το αξιόποινο των σχετικών εγκληµάτων που στοιχειοθε-
τούνται µε την ίδια παράβαση και επέρχεται πλήρης α-
παλλαγή από άλλου είδους διοικητικές κυρώσεις. Με
την παροχή διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής του
προστίµου, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρόνο
διαρκεί η ρύθµιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής µε τους
όρους της. Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής, α-
ναστέλλεται η παραγραφή των εγκληµάτων χωρίς να ι-
σχύουν οι χρονικοί περιορισµοί του εδαφίου α΄ της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η υ-
παγωγή στο πρόγραµµα του άρθρου 25 παράγραφος 8,
συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε µειωµένο πρόστιµο, ε-
άν αυτό δεν εξοφληθεί ολοσχερώς, συνιστά ελαφρυντι-
κή περίσταση για τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2
και επιβάλλεται ποινή µειωµένη κατά το άρθρο 83 του
Ποινικού Κώδικα.»

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

Άρθρο 107
Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και

Ναυτιλιακών Επενδύσεων

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
είναι σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία αρ-
µόδιο για τη χάραξη της λιµενικής πολιτικής, την επο-
πτεία των λιµενικών υποδοµών κάθε λειτουργικής µορ-
φής και την προαγωγή του εθνικού λιµενικού συστήµα-
τος ως παράγοντα ανάπτυξης της οικονοµίας, των νη-
σιών και της ναυτιλίας της χώρας.

2. Η Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αρµόδια σύµφωνα µε την
εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία για τη χάραξη και την ε-
φαρµογή ολοκληρωµένης πολιτικής και στρατηγικής για
την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση των
λιµένων της χώρας. Μεριµνά για το σχεδιασµό και την
προώθηση µέτρων για την ανάπτυξη του θαλάσσιου του-
ρισµού, την προσέλκυση ναυτιλιακών επενδύσεων στο
λιµενικό και παραναυτιλιακό τοµέα και την προαγωγή
του αναπτυξιακού περιβάλλοντος της ναυτιλίας ως πα-
ράγοντα ενίσχυσης της εθνικής οικονοµίας. Παράλληλα,
υποστηρίζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής σε κτιριακές υποδοµές.

Άρθρο 108
Σύσταση Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή µε την επω-
νυµία «Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων» (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει
ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλι-
ση της νοµιµότητας των σχέσεων µεταξύ δηµόσιων και ι-
διωτικών φορέων του εθνικού λιµενικού συστήµατος, µε
έµφαση στην τήρηση της συµβατικής τάξης και την ε-
φαρµογή της νοµοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισµού
και µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Γενικής
Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλια-
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κών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
καταργούνται το άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), ό-
πως ισχύει, και η εκεί προβλεπόµενη Ρυθµιστική Αρχή
Λιµένων (Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία και
ως διακριτό νοµικό πρόσωπο. Από την έναρξη ισχύος
του παρόντος η Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή
υποκαθιστά στο σύνολο των εννόµων σχέσεων και των
περιουσιακών στοιχείων την καταργούµενη Ρ.Α.Λ. του
άρθρου 43 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102). Ως έδρα της
Ρ.Α.Λ. ορίζεται ο Δήµος Πειραιά.

2. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. απολαµβάνουν προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρ-
µοδιοτήτων τους, δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη
συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές
της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας. Για τη
Ρ.Α.Λ. εφαρµόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως ι-
σχύει.

3. Η Ρ.Α.Λ. υποβάλλει µέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έ-
τους στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση, η οποία
περιέχει στοιχεία για τη δραστηριότητά της, την εφαρ-
µογή των κριτηρίων κατά προτεραιότητα εξέτασης και
την επιδίωξη των στρατηγικών στόχων, τις αποφάσεις
της και τις εκτιµήσεις της για την κατάσταση και τις εξε-
λίξεις στον τοµέα της αρµοδιότητάς της.

4. Η Ρ.Α.Λ. υποχρεούται να κινεί τουλάχιστον µία φο-
ρά κάθε τέσσερα  (4) χρόνια διαδικασία αξιολόγησης της
λειτουργίας της, της αποτελεσµατικότητας εφαρµογής
των διατάξεων του νόµου και του ευρωπαϊκού δικαίου
γενικότερα από ελεγκτές αναγνωρισµένου κύρους και
αξιοπιστίας. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης απο-
στέλλονται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας της Βουλής και στον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και δηµοσιεύονται στην ιστο-
σελίδα της.

5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής τροποποιείται το π.δ. 19/2016 (Α΄28) «Κα-
νονισµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της
Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (Ρ.Α.Λ.)», ώστε να προσαρ-
µοστούν οι σχετικές ρυθµίσεις στη µετεξέλιξη της
Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και οι σχετικές
διατάξεις κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο. Με το ίδιο
προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται όλα τα αναγκαία ζητή-
µατα σχετικά µε τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα των
µελών της Αρχής, την υπηρεσιακή κατάστασή τους, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την κατά
τον παρόντα νόµο λειτουργία της. 
Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της

παρούσας, οι διατάξεις του π.δ.19/2016 ισχύουν και για
τη ρύθµιση των ζητηµάτων της Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητης
Διοικητικής Αρχής, ως προς την οποίαν εφαρµόζεται α-
ναλόγως, στο µέτρο που διατάξεις του δεν αντιτίθενται
σε διατάξεις του παρόντος νόµου ή δεν καταργούνται
ρητά από αυτές. 

6. Το προσωπικό που υπηρετεί στην καταργούµενη µε
τον παρόντα νόµο Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν. 4150/
2013 µετατάσσεται αυτοδικαίως στη Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρ-
τητη Διοικητική Αρχή µε το ίδιο νοµικό καθεστώς. Η ι-
δρυόµενη Ρ.Α.Λ. αναδέχεται τις σχετικές συµβάσεις και
ο χρόνος προϋπηρεσίας στην καταργούµενη Ρ.Α.Λ. προ-
σµετράται ως πραγµατικός χρόνος.

Άρθρο 109
Συγκρότηση

1. Η Ρ.Α.Λ. συγκροτείται από εννέα (9) µέλη, εκ των ο-
ποίων ένα µέλος είναι Πρόεδρος, ένα µέλος Αντιπρόε-
δρος και δύο µέλη Εισηγητές και απαρτίζεται από πρό-
σωπα αναγνωρισµένου κύρους που διακρίνονται για την
επιστηµονική τους κατάρτιση την ειδικότερη γνώση και
εµπειρία της πρακτικής λειτουργίας των λιµένων και την
επαγγελµατική τους ικανότητα στον τεχνικό, νοµικό και
οικονοµικό τοµέα, ιδίως σε θέµατα ναυτιλίας, στρατηγι-
κού και επιχειρησιακού σχεδιασµού, οργάνωσης, διοίκη-
σης και λειτουργίας λιµένων ή οικονοµικής και πολιτικής
λιµένων ή λιµενικής βιοµηχανίας, καθώς και εχέγγυα α-
νεξαρτησίας και αµεροληψίας. Για τη Ρ.Α.Λ. εφαρµόζε-
ται αναλόγως η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002
(Α΄ 220), όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και
οι Εισηγητές είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελούν, κατά
το χρόνο που κατέχουν τη θέση τους, σε αναστολή της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Με την απόφαση
διορισµού καθορίζεται εάν τα λοιπά πέντε (5) µέλη είναι
πλήρους και αποκλειστικής ή µερικής απασχόλησης. Ε-
φόσον τα µέλη της Ρ.Α.Λ. που είναι πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης είναι µέλη διδακτικού ερευνη-
τικού προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(ΔΕΠ ΑΕΙ) τότε, σε σχέση µε την αναστολή ασκήσεως
των καθηκόντων τους ως µελών ΔΕΠ Α.Ε.Ι, εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄
195). Επιπλέον των τακτικών µελών ορίζονται και δύο α-
ντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη τα οποία πρέπει να έ-
χουν τα ίδια προσόντα µε τα τακτικά µέλη και τα οποία
αναπληρώνουν το τακτικό µέλος, εκτός του Προέδρου,
του Αντιπροέδρου και των Εισηγητών, όταν αυτό απου-
σιάζει, κωλύεται ή ελλείπει. Όταν απουσιάζει, κωλύεται
ή ελλείπει ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται από τον Αντι-
πρόεδρο και ο Αντιπρόεδρος από τον Εισηγητή που είναι
αρχαιότερος κατά το διορισµό. Όταν απουσιάζει, κωλύε-
ται ή ελλείπει Εισηγητής αναπληρώνεται από άλλον Ει-
σηγητή κατά την πιο πάνω αρχαιότητα κατά το διορισµό.

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα µέλη και οι Ειση-
γητές της Ρ.Α.Λ. επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προ-
έδρων, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε την περίπτωση η΄
του άρθρου 14 και του άρθρο 43 Α΄ του Κανονισµού της
Βουλής και  διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µέσα σε προθεσµία δε-
καπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της
απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων. Η θητεία του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών της Ρ.Α.Λ.,
τακτικών και αναπληρωµατικών, καθώς και των Εισηγη-
τών, είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µία φορά.
Η διαδικασία διορισµού των µελών της Ρ.Α.Λ. κινείται
δύο µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προηγούµε-
νων µελών. Αν πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει ο Πρόε-
δρος ή ο Αντιπρόεδρος ή µέλος της Ρ.Α.Λ. διορίζεται νέ-
ος Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή νέο µέλος για το υπόλοι-
πο της θητείας. Δεν µπορούν να οριστούν µέλη της
Ρ.Α.Λ, τα πρόσωπα που έχουν εκπέσει από την ιδιότητα
του µέλους αυτής για τους λόγους που ορίζονται στο
νόµο αυτόν. Η θητεία των µελών της Ρ.Α.Λ. παρατείνε-
ται αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων. Ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος και τα µέλη της Ρ.Α.Λ. αποχωρούν αυτο-
δικαίως µε τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού (70ού) έ-
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τους ηλικίας τους. Η θητεία των υφιστάµενων µελών της
Ρ.Α.Λ. παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι το διορισµό νέων,
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 

3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της
Ρ.Α.Λ., τακτικά και αναπληρωµατικά, µετά την επιλογή
τους και πριν από την έκδοση της πράξης διορισµού
τους, γνωστοποιούν στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής την παροχή υπηρεσίας, συµβουλής,
εργασίας ή έργου, που έχουν αναλάβει µε εντολή ή µε
οποιαδήποτε έννοµη σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια
πριν από την έναρξη της θητείας τους. Μετά από εξέτα-
ση των προσκοµισθέντων στοιχείων, ο Υπουργός Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί µε αιτιολογηµένη
απόφασή του να αναπέµψει το ζήτηµα στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας για νέα κρίση. Αντίστοιχη υπο-
χρέωση έγγραφης ενηµέρωσης του Προέδρου της
Ρ.Α.Λ. υφίσταται και για κάθε έργο, εργασία, υπηρεσία,
συµβουλή ή εντολή που παρέχουν τα µέλη της Ρ.Α.Λ.
που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Εφόσον από τις πιο
πάνω γνωστοποιήσεις προκύπτει προηγούµενη ή υφι-
στάµενη σχέση του µέλους µε επιχείρηση που εµπλέκε-
ται άµεσα ή έµµεσα σε υπό εξέταση υπόθεση, τεκµαίρε-
ται κώλυµα συµµετοχής του στις συνεδριάσεις της
Ρ.Α.Λ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης που σχετίζε-
ται µε την επιχείρηση αυτή.

4. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα τακτικά µέλη
της Ρ.Α.Λ. τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη, δεν
επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έµµισθο ή άµισθο
δηµόσιο λειτούργηµα ή κάθε άλλη επαγγελµατική δρα-
στηριότητα επιχειρηµατική ή µη, που δεν συµβιβάζονται
µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα του µέλους της Ρ.Α.Λ..
Δεν συνιστά ασυµβίβαστο για µέλη της, τακτικά και ανα-
πληρωµατικά, η άσκηση καθηκόντων µέλους ΔΕΠ ΑΕΙ,
µε καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης.

5. Για τα µέλη ή τους αναπληρωτές, για τους οποίους
προκύπτει ζήτηµα ασυµβίβαστου κατά την προηγούµενη
παράγραφο, αποφασίζει το Πειθαρχικό Συµβούλιο που
προβλέπεται στο άρθρο 110. Σε εκτέλεση της απόφασης
εκδίδεται πράξη του αρµόδιου για το διορισµό του µέ-
λους οργάνου.

6. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του
µέλους (τακτικού ή αναπληρωµατικού) της Ρ.Α.Λ. είναι
ασυµβίβαστη µε την εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι β`
βαθµού συγγένεια ή συζυγική σχέση µε πρόσωπο που
κατέχει το βουλευτικό αξίωµα ή είναι βουλευτής στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή είναι µέλος της Κυβέρνησης. Το
ασυµβίβαστο αυτό ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητεί-
ας. Η διαπίστωση του ανωτέρω ασυµβίβαστου συνεπά-
γεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέ-
δρου, του Αντιπροέδρου ή του µέλους, αντίστοιχα, για
την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου
για το διορισµό οργάνου. Η παρούσα παράγραφος κατα-
λαµβάνει τα ήδη υπηρετούντα πρόσωπα.

7. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα µέλη της
Ρ.Α.Λ. απαγορεύεται ο άµεσος ή έµµεσος προσπορι-
σµός οποιουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις ή από
τρίτους που επηρεάζονται άµεσα από τη δραστηριότητά
τους.

8. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. και οι αναπληρωτές τους έχουν
υποχρέωση τήρησης της εµπιστευτικότητας και της εχε-
µύθειας. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της

Ρ.Α.Λ. υποχρεούνται στην τήρηση εµπιστευτικότητας
πληροφοριών σχετικών µε επιχειρηµατική δραστηριότη-
τα των οποίων έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων τους.

9. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, ύστερα από γνώµη της Ρ.Α.Λ., καταρτίζε-
ται Κώδικας Δεοντολογίας που ρυθµίζει τον τρόπο άσκη-
σης των καθηκόντων των µελών της και του προσωπικού
της.

10. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της
Ρ.Α.Λ, τακτικά και αναπληρωµατικά, δεν επιτρέπεται, µε-
τά τη λήξη της θητείας τους, µε οποιονδήποτε τρόπο, να
παρέχουν υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήπο-
τε έννοµη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υπο-
θέσεων εκείνων τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των
οποίων είχαν συµµετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη
διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος
και τα µέλη της Ρ.Α.Λ, τακτικά ή αναπληρωµατικά, δεν ε-
πιτρέπεται, για τρία έτη µετά τη λήξη της θητείας τους
να αναλαµβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων
ενώπιον της Ρ.Α.Λ. ή την προσφυγή ενώπιον των δικα-
στηρίων κατά αποφάσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν
υπόκειται σε προθεσµία αναφορικά µε υποθέσεις που
χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συµµετάσχει στη λή-
ψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε ό-
σους παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου επι-
βάλλεται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο των
συνολικών αποδοχών και αποζηµιώσεων που έλαβε το
µέλος της Ρ.Α.Λ. κατά τη διάρκεια της θητείας του.

11. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη
θέση τους: α) αν εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλητη δι-
καστική απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα
διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δη-
µοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδι-
κα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α΄ 26), β) εάν δεν προ-
βούν στις γνωστοποιήσεις της παραγράφου 3.

12. Η ιδιότητα του µέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί α-
µετάκλητο παραπεµπτικό βούλευµα για αδίκηµα που συ-
νεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλή-
λου ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και µέχρι να εκδοθεί
αµετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότη-
τα µέλους, διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος, η θητεία
του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.

13. Οι αποδοχές των µελών της Ρ.Α.Λ. που είναι πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

14. Το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης, των δαπα-
νών µετακίνησης και διανυκτέρευσης του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου, των Εισηγητών και των λοιπών µελών
της, καθώς και του προσωπικού της για εκτέλεση υπηρε-
σίας καθορίζονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο τελούν υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

15. Ο Πρόεδρος και όλα τα µέλη της Ρ.Α.Λ., καθώς και
τα αναπληρωµατικά µέλη υποβάλλουν κατ` έτος τη δή-
λωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από
το ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως ισχύει.
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Άρθρο 110
Πειθαρχικός Έλεγχος

1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους που α-
πορρέουν από τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές
πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση αυτού, τα
µέλη της Ρ.Α.Λ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πει-
θαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλί-
ου της παραγράφου 2 κινεί το Υπουργικό Συµβούλιο, ύ-
στερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, για τον Πρόεδρο και τα µέλη της. Το
Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευ-
ταίο βαθµό την επιβολή των κυρώσεων που ορίζονται κα-
τά τη διαδικασία του άρθρου 111. Τα πρόσωπα του προη-
γούµενου εδαφίου έχουν υποχρέωση εµπιστευτικότητας
και εχεµύθειας.

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από έναν
Σύµβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και έναν Καθη-
γητή Πανεπιστηµίου µε ειδίκευση στα οικονοµικά, µε
τριετή θητεία. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότε-
ρος των δικαστικών λειτουργών. Χρέη γραµµατέα του
Συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και
ο γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους
αναπληρωτές. Τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου
έχουν υποχρέωση εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας.

3. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδε-
ται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Ειδικά, τα µέλη του Συµβουλίου που είναι
δικαστικοί λειτουργοί, διορίζονται µε απόφαση του Ανώ-
τατου Δικαστικού Συµβουλίου.

4. Σε εκτέλεση της απόφασης του Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου εκδίδεται σχετική πράξη του Υπουργού Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 111
Πειθαρχικό Συµβούλιο

1. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλί-
ου απολαύουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους και δεν ζητούν ούτε δέχονται οδη-
γίες.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα µε την

παρουσία όλων των µελών του και αποφασίζει µε απόλυ-
τη πλειοψηφία των παρόντων. 
Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου υπόκεινται

σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας.

2. Πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται: α) η ουσιώ-
δης παράβαση  διατάξεων του παρόντος και εν γένει της
ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων και αρµοδιοτήτων, β) η απόκτηση οικονοµικού οφέ-
λους ή ανταλλάγµατος του ιδίου του µέλους ή τρίτου
προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ α-
φορµής αυτών και γ) η υπαίτια πρόκληση ζηµίας σε βά-
ρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή της Ρ.Α.Λ..
Τα παραπάνω παραπτώµατα τιµωρουνχαι πειθαρχικά

αν έχουν τελεστεί µε δόλο ή αµέλεια, µη αρκούσης της
ιδιαιτέρας ελαφράς αµέλειας.

3. Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο ποι-
νές είναι: α) πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) µη-
νών και β) οριστική παύση.

4. Σε περίπτωση επιβολής εντός διετίας δύο πειθαρχι-
κών ποινών προστίµου σε µέλος της Ρ.Α.Λ. για το ίδιο ή
διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωµα, το µέλος αυτό εκπί-
πτει αυτοδίκαια από τη θέση του.

5. Η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί
µόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) αν το πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά ταυτόχρονα

και αξιόποινη πράξη,
β) αν το µέλος απέκτησε ή επιδίωξε να αποκτήσει αθέ-

µιτο οικονοµικό όφελος ή αντάλλαγµα προς όφελος του
ιδίου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων του ή εξ αφορµής αυτών,
γ) της εκ προθέσεως παράβασης της υποχρέωσης ε-

µπιστευτικότητας και εχεµύθειας,
δ) της παράβασης της παραγράφου 4 του άρθρου 108,
ε) της πρόκλησης ζηµίας σε βάρος του Ελληνικού Δη-

µοσίου ή της Ρ.Α.Λ. µε πρόθεση ή από βαριά αµέλεια.
6. Μετά την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά

το άρθρο 110 παράγραφος 1, ο Πρόεδρος του Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου υποχρεούται να καλέσει το µέλος σε
προηγούµενη ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσε-
ων µε κλήση, η οποία αναφέρει το αποδιδόµενο παρά-
πτωµα και τα πραγµατικά περιστατικά που το στοιχειοθε-
τούν και επιδίδεται στο µέλος µε δικαστικό επιµελητή ή
άλλο δηµόσιο όργανο. Στην κλήση αναφέρεται η ηµερο-
µηνία ακρόασης του µέλους ενώπιον του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, η οποία δεν µπορεί να απέχει λιγότερο των
δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επίδο-
σης της κλήσης. Προ της ακροάσεως και της παροχής
έγγραφων εξηγήσεων, το µέλος δικαιούται να λάβει
γνώση του φακέλου της υπόθεσης και δικαιούται να λά-
βει αντίγραφο αυτού. Το πειθαρχικά διωκόµενο µέλος δι-
καιούται να παρίσταται µε δικηγόρο της επιλογής του.

7. Κατά την ακρόαση, το µέλος υποβάλλει ενώπιον του
Πειθαρχικού Συµβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του,
παρέχει τις απαιτούµενες διευκρινίσεις, απαντά σε ερω-
τήσεις και εν γένει διευκολύνει το έργο του Πειθαρχικού
Συµβουλίου για τη διακρίβωση των πραγµατικών περι-
στατικών της υπόθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της ανω-
τέρω διαδικασίας, το Πειθαρχικό Συµβούλιο διασκέπτε-
ται αυθηµερόν και εκδίδει απόφαση, η οποία είτε:
α) κρίνει ικανοποιητικές και επαρκείς τις εξηγήσεις

του µέλους και παύει την πειθαρχική διαδικασία,
β) δίδει εντολή στον Πρόεδρο του Συµβουλίου να συ-

ντάξει έκθεση πειθαρχικού παραπτώµατος στην οποία
περιγράφονται τα πραγµατικά περιστατικά, το κατά την
παράγραφο 2 πειθαρχικό παράπτωµα και ορίζεται ηµέρα
και ώρα συνεδριάσεως του Πειθαρχικού Συµβουλίου για
τη συζήτηση της υποθέσεως, στην οποία καλείται να πα-
ραστεί το διωκόµενο µέλος, εφόσον το επιθυµεί και µε
πληρεξούσιο δικηγόρο. Η ως άνω απόφαση και στις δύο
περιπτώσεις επιδίδεται στο µέλος µε δικαστικό επιµελη-
τή ή άλλο δηµόσιο όργανο.

8. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης µε από-
φαση της περίπτωσης β΄ του εδαφίου β΄ της προηγού-
µενης παραγράφου, κατά την ορισθείσα ηµέρα συνε-
δρίασης, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται κατά την κρί-
ση του να εξετάσει µάρτυρες, µετά δε την προφορική ε-
νώπιον του απολογία του διωκόµενου µέλους ή, σε περί-
πτωση µη εµφανίσεώς του, µετά τη διαπίστωση της νόµι-
µης κλήτευσής του, εκδίδει αµέσως την απόφασή του.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται, αν το κρίνει ανα-
γκαίο, να διατάξει τη συµπλήρωση της έκθεσης πειθαρ-
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χικού παραπτώµατος και επανάληψη της συζητήσεως.
Στην περίπτωση αυτή καλείται µε νέα κλήση το διωκόµε-
νο µέλος, στην οποία ορίζεται νέα ηµέρα και ώρα συζη-
τήσεως, η οποία επιδίδεται σύµφωνα µε την προηγούµε-
νη παράγραφο. Η επίδοση αυτή µπορεί να παραλειφθεί,
εφόσον το µέλος κατά την πρώτη συζήτηση ήταν παρόν
και του γνωστοποιήθηκε η νέα ηµεροµηνία συζητήσεως.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται επίσης άπαξ να ανα-
βάλει τη λήψη αποφάσεως, προκειµένου να εξετάσει ή
επανεξετάσει µάρτυρες, ορίζοντας για το λόγο αυτόν
νέα ηµεροµηνία συζήτησης της υποθέσεως. Στην περί-
πτωση αυτή, κλήση του διωκόµενου µέλους απαιτείται
µόνο εάν αυτό ήταν απόν. Οι µάρτυρες προσέρχονται µε
επιµέλεια των ενδιαφεροµένων. Η µη προσέλευση των
µαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη απόφασης.

8 α. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο ενηµερώνει εγγράφως
τη Ρ.Α.Λ. για την πρόοδο της υπόθεσης, όποτε ερωτάται
προς τούτο από τη Ρ.Α.Λ., διαφυλάσσοντας σε κάθε πε-
ρίπτωση την εµπιστευτικότητα της διαδικασίας. Η Ρ.Α.Λ.
παρέχει εγγράφως τις απόψεις της προς το Πειθαρχικό
Συµβούλιο, συνοδευόµενες µε όσα έγγραφα σχετίζονται
µε την υπόθεση.

9. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι ειδι-
κώς αιτιολογηµένη, συντάσσεται εγγράφως και τηρού-
νται συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων.

10. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανε-
ξάρτητη από τυχόν εκκρεµή ποινική δίωξη. Η ποινική δί-
κη δεν αναστέλλει αυτοδίκαια την πειθαρχική διαδικα-
σία, δύναται όµως το Πειθαρχικό Συµβούλιο να διατάξει
την αναστολή της µέχρι την περάτωση της ποινικής δί-
κης. Πραγµατικά περιστατικά, τα οποία διαπιστώθηκαν
µε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου λαµβάνο-
νται υπόψη στην πειθαρχική διαδικασία, χωρίς ωστόσο
το Πειθαρχικό Συµβούλιο να δεσµεύεται στην κρίση του
από την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Σε περίπτω-
ση αµετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου για α-
δίκηµα σχετιζόµενο µε παραβάσεις των διατάξεων του
παρόντος ή για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορι-
σµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3528/ 2007, εκδίδεται απόφαση του Πει-
θαρχικού Συµβουλίου, µε την οποία διαπιστώνεται η ορι-
στική παύση του µέλους.

11. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παραγράφου 2
παραγράφονται µετά πενταετία από την τέλεσή τους.
Πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο αποτελεί και ποινικό α-
δίκηµα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό α-
δίκηµα. Η κατά την παράγραφο 6 κλήση για ακρόαση και
για έγγραφες εξηγήσεις διακόπτει την ως άνω παραγρα-
φή. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός χρόνος παραγρα-
φής δεν µπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, µε την επι-
φύλαξη του εδαφίου β΄ και της περίπτωσης της αναστο-
λής της πειθαρχικής διαδικασίας κατά την παράγραφο
10, οπότε και ο χρόνος παραγραφής του πειθαρχικού πα-
ραπτώµατος δεν συµπληρώνεται πριν την παρέλευση έ-
τους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αµετάκλητης
απόφασης ποινικού δικαστηρίου.

12. Οι διατάξεις του Μέρους Ε΄ («Πειθαρχικό Δίκαιο»)
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως οι διατάξεις αυτές
εκάστοτε ισχύουν, εφαρµόζονται αναλογικά, στο µέτρο
που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 112
Κανονιστικές αρµοδιότητες 

1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρµοδιότητα έκδοσης κανονιστι-
κών πράξεων και δεσµευτικών οδηγιών για τη ρύθµιση
θεµάτων που αφορούν:
α) Στην απλούστευση, στη διαφάνεια και στη συµβατό-

τητα των τελών κοινού ενδιαφέροντος όλων των ελληνι-
κών λιµένων µε τη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. 
β) Στην τυποποίηση της διαδικασίας αριθµητικού προσ-

διορισµού και υπολογισµού, επιβολής και είσπραξης ποι-
νικών ρητρών ή άλλων συµβατικών αξιώσεων που προ-
βλέπονται στις Συµβάσεις Παραχώρησης, καθώς και
στην τυποποίηση της διαδικασίας διατύπωσης και κρίσης
των αντιρρήσεων των ενδιαφεροµένων κατά των απο-
φάσεων επιβολής.
Ρητά ορίζεται ότι τα σχετικά εισπραττόµενα ποσά α-

ποτελούν έσοδο του Υπουργείου Οικονοµικών και δεν
προσαυξάνουν τον προϋπολογισµό της Ρ.Α.Λ..
γ) Στην άσκηση των λοιπών αρµοδιοτήτων της, συµπε-

ριλαµβανοµένης της έκδοσης Κανονισµού Ακροάσεων
προσώπων και επιχειρήσεων.

2. Οι κανονιστικές πράξεις του παρόντος άρθρου δη-
µοσιεύονται µε ποινή ακυρότητας στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. 

3. Κατά την άσκηση των ανωτέρω κανονιστικών αρµο-
διοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει το δικαίωµα: i) να ενεργεί
αντίθετα µε ή ii) να τροποποιεί αµέσως ή εµµέσως όρους
Συµβάσεων Παραχώρησης ή νόµων που τις κυρώνουν.

Άρθρο 113
Ρυθµιστικές αρµοδιότητες

1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρµοδιότητα να λαµβάνει ρυθµι-
στικά µέτρα για:
α) την παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων και

διατάξεων των Συµβάσεων Παραχώρησης στους λιµέ-
νες, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων αντα-
γωνισµού, του συµφωνηµένου επιπέδου εξυπηρέτησης
και τη συµµόρφωση προς τους χρηµατοοικονοµικούς
στόχους,
β) την τήρηση των υποχρεώσεων των λιµένων στο

πλαίσιο της σχετικής κείµενης – εθνικής και ευρωπαϊκής
– νοµοθεσίας, σε σχέση µε δηµόσιες συµβάσεις, Συµβά-
σεις Παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισµού,
γ) την υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας στο

λιµενικό τοµέα σύµφωνα µε τις Συµβάσεις Παραχώρη-
σης και τους κανόνες ανταγωνισµού,
δ) τη διαµεσολάβηση και επίλυση διαφορών µεταξύ

χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαχείριση παραπό-
νων, και τη λήψη δεσµευτικών αποφάσεων επί αυτών σε
εύλογο χρονικό διάστηµα, σε κάθε θέµα αρµοδιότητάς
της,
ε) την υποστήριξη προς τις αρµόδιες αρχές για την κα-

τάρτιση προδιαγραφών δηµοσίων συµβάσεων (παραχω-
ρήσεις χερσαίας ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων
που προτείνονται από το φορέα διαχείρισης, την παρα-
κολούθηση της εφαρµογής των όρων των δηµοσίων
συµβάσεων, προς εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του
συµφωνηµένου επιπέδου εξυπηρέτησης, µε προσδιορι-
σµό των επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, δηµιουργίας
θέσεων απασχόλησης και της συµµόρφωσης µε τους
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χρηµατοοικονοµικούς στόχους,
στ) τη συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού για

την εξασφάλιση της πιστής εφαρµογής της αντιµονοπω-
λιακής νοµοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρη-
σης δεσπόζουσας θέσης, εναρµονισµένων πρακτικών, ε-
ξοντωτικής τιµολόγησης και άλλων πρακτικών που στρε-
βλώνουν τον ανταγωνισµό. Οι διατάξεις του παρόντος
νόµου δεν θίγουν αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγω-
νισµού που της απονέµονται από την κείµενη νοµοθεσία.

2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρµόδια για:
α) την επεξεργασία και πρόταση στον Υπουργό Ναυτι-

λίας και Νησιωτικής Πολιτικής των αναγκαίων νοµοθετι-
κών διατάξεων για κάθε θέµα αρµοδιότητάς της,
β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε συναρµόδιο Υ-

πουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε θέµα
αρµοδιότητάς της,
γ) την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία µε

τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών – µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις αρµοδιότητές
της,
δ) τη γνωµοδότηση επί της µεθοδολογίας και του κα-

θορισµού των τελών λιµενικών υπηρεσιών και των τελών
λιµενικών υποδοµών, τη γνωµοδότηση – κατόπιν σχετι-
κού ερωτήµατος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής – στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής επί ειδικών θεµάτων λιµένων – περιλαµβα-
νοµένων και µέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονι-
σµό του εθνικού λιµενικού συστήµατος,
ε) την άσκηση των συµβατικών δικαιωµάτων του Ελλη-

νικού Δηµοσίου που απορρέουν από Συµβάσεις Παραχώ-
ρησης στο όνοµα και για λογαριασµό του.
Ειδικά για τα παρακάτω:
αα) την καταγγελία ή µε άλλο τρόπο λύση τέτοιας

Σύµβασης Παραχώρησης, στο σύνολό της ή (εφόσον πα-
ρέχεται τέτοια δυνατότητα) µερικώς,
ββ) τη διαπίστωση της πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης

ή/και τη διαπίστωση της µαταίωσης αναβλητικής αίρε-
σης, καθώς και την επίκληση οποιουδήποτε από τα ανω-
τέρω, στο µέτρο που επιδρά στην ισχύ Σύµβασης Παρα-
χώρησης, ολικά ή µερικά,
γγ) την άσκηση δικαιωµάτων παρέµβασης στα υπό πα-

ραχώρηση περιουσιακά στοιχεία ή/και την άσκηση δικαι-
ωµάτων υποκατάστασης – υπεισέλευσης στη Σύµβαση
Παραχώρησης,
δδ) την προσφυγή σε οποιοδήποτε δικαιοδοτικό όργα-

νο επίλυσης των σχετικών συµβατικών διαφορών, όπως
ενδεικτικά διαιτητικό ή πολιτειακό δικαστήριο, και την εν
γένει άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων, η Ρ.Α.Λ.
ασκεί το σχετικό δικαίωµα ή προβαίνει στη σχετική ενέρ-
γεια µόνον εφόσον έχει προηγηθεί προηγούµενη σύµ-
φωνη γνώµη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής ή του Υπουργού Οικονοµικών. Σε περίπτωση
που οι δύο τελευταίοι Υπουργοί αιτηθούν γραπτώς στη
Ρ.Α.Λ. την άσκηση δικαιώµατος της παρούσας περίπτω-
σης, η Ρ.Α.Λ. έχει δέσµια αρµοδιότητα να προβεί στην ά-
σκησή του κατά τα προσδιοριζόµενα στο σχετικό έγγρα-
φο.

Η τροποποίηση Σύµβασης Παραχώρησης υπόκειται
στους ουσιαστικούς και διαδικαστικούς κανόνες που
ρυθµίζουν τη σύναψή της.

3. Η Ρ.Α.Λ. συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ανταγωνι-

σµού και µπορεί να ζητεί τη γνώµη της σε θέµατα αντα-
γωνισµού ή να παραπέµπει σε αυτήν υποθέσεις, οι οποί-
ες ενδέχεται να εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του ν. 3959/
2011 και στην αρµοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρ.Α.Λ. έχει α-
ποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση διατάξεων της κεί-
µενης νοµοθεσίας ενέχει άµεση, σοβαρή και επικείµενη
απειλή για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή τη
δηµόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονοµικά ή λει-
τουργικά προβλήµατα στη λειτουργία των θαλάσσιων
µεταφορών, µπορεί να λαµβάνει έκτακτα προσωρινά µέ-
τρα προς αντιµετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη ο-
ριστικής απόφασης, η οποία λαµβάνεται µετά από ακρό-
αση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης και τηρώντας την
αρχή της αναλογικότητας. Τα προσωρινά αυτά µέτρα
δεν πρέπει να κατατείνουν στην πλήρη ικανοποίηση του
δικαιώµατος.

5. Η απόφαση της Ρ.Α.Λ. περί των προσωρινών µέ-
τρων είναι άµεσα εκτελεστή και µπορεί να επιβάλει ταυ-
τόχρονα και διοικητικό πρόστιµο µέχρι πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ για κάθε ηµέρα µη συµµόρφωσης.

6. Η διαδικασία λήψεως προσωρινών µέτρων καθορί-
ζεται µε τον Κανονισµό Ακροάσεων. Στον ενδιαφερόµε-
νο παρέχεται δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του και
να προτείνει µέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν ε-
παρκή, η Ρ.Α.Λ. ανακαλεί τα προσωρινά µέτρα και επικυ-
ρώνει τα προτεινόµενα από την επιχείρηση µέτρα απο-
κατάστασης.

7. Τα προσωρινά µέτρα της Ρ.Α.Λ. έχουν ισχύ µέγι-
στης διάρκειας δυο µηνών, η οποία, σε περιπτώσεις µη ο-
λοκλήρωσης των διαδικασιών συµµόρφωσης, µπορεί να
παραταθεί για ακόµη δυο µήνες µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση.

Άρθρο 114
Διερεύνηση καταγγελιών

1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα να
καταγγέλλει ενώπιον της Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε
θέµα αρµοδιότητάς της. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. καθορί-
ζονται ο τύπος, το περιεχόµενο, τα διαδικαστικά αποτε-
λέσµατα, καθώς και ο τρόπος υποβολής και καταχώρι-
σης των καταγγελιών του προηγούµενου εδαφίου. Η
Ρ.Α.Λ. αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι ισχυρισµοί που τί-
θενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν εν-
δείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν
προκύπτουν ενδείξεις παράβασης των εν λόγω άρθρων,
η καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιµη και τίθε-
ται στο αρχείο. Οι καταγγελίες αξιολογούνται το συντο-
µότερο δυνατό και πάντως µετά την πάροδο πέντε µη-
νών από την υποβολή τους στη Ρ.Α.Λ.. Οι δηµόσιοι υ-
πάλληλοι, οι υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου, οι εργαζόµενοι σε δηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχει-
ρήσεις κοινής ωφέλειας και οι εντεταλµένοι προσωρινά
την άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώ-
νουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στη Ρ.Α.Λ., ό,τι πε-
ριέρχεται στη γνώση τους µε οποιονδήποτε τρόπο και
σχετίζεται µε θέµατα αρµοδιότητάς της. 

2. Καταγγελίες περί ζητηµάτων που δεν εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες της Ρ.Α.Λ. µε βάση τις διατάξεις του



παρόντος νόµου τίθενται στο αρχείο µε πράξη του Προ-
έδρου της, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας οργανι-
κής µονάδας, µέσα σε προθεσµία πέντε µηνών από την
υποβολή τους. Εάν η καταγγελία εµπίπτει στις αρµοδιό-
τητες άλλης ανεξάρτητης ή διοικητικής ή δικαστικής αρ-
χής η Ρ.Α.Λ. οφείλει να τη διαβιβάσει αρµοδίως µέσα
στην παραπάνω προθεσµία.

3. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρµοδιοτή-
των της Ρ.Α.Λ., που ορίζονται στον παρόντα νόµο, ο
Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ή ο εξουσιοδοτηµένος από αυτόν
Αντιπρόεδρος, µπορεί να ζητά µε έγγραφο πληροφορίες
από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα ή δηµόσιες ή άλλες αρχές. Στο έγ-
γραφο αναφέρονται οι διατάξεις του νόµου, οι οποίες
θεµελιώνουν το αίτηµα, ο σκοπός της αίτησης, η προθε-
σµία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε εργασί-
µων ηµερών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγ-
γραφο υποχρεούνται σε άµεση, πλήρη και ακριβή παρο-
χή των πληροφοριών που ζητούνται. Δεν υπέχουν υπο-
χρέωση παροχής πληροφοριών τα πρόσωπα που δεν ε-
ξετάζονται σε ποινικές δίκες. Με τα οριζόµενα στην πα-
ρούσα παράγραφο δεν θίγονται οι διατάξεις περί τραπε-
ζικού απορρήτου.

4. Με την επιφύλαξη ειδικών νόµων που καθιερώνουν
υποχρέωση εχεµύθειας, όλες οι δηµόσιες αρχές και τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέωση
να παρέχουν πληροφορίες και να συνδράµουν τη Ρ.Α.Λ.
και τους εντεταλµένους υπαλλήλους της κατά την εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους.

5. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρη-
σης παροχής των αιτούµενων κατά περίπτωση πληροφο-
ριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών
ή ελλιπών από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, δι-
ευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νοµι-
κά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η Ρ.Α.Λ. επιβάλλει πρό-
στιµο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ µε ανώτατο ό-
ριο το 1% του κύκλου εργασιών, και για κάθε παράβαση.
Η απόφαση επιβολής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογη-

µένη και να περιγράφει επαρκώς την πληµµέλεια στη συ-
µπεριφορά του ελεγχόµενου προσώπου.

6. Για την άσκηση των ελεγκτικών τους αρµοδιοτήτων,
τα µέλη και οι υπάλληλοι της Ρ.Α.Λ., υπό τη διεύθυνση
και την εποπτεία του κατά περίπτωση αρµόδιου Εισαγγε-
λέα Πληµµελειοδικών, δύνανται:
α) Να ελέγχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία,

στοιχεία και λοιπά έγγραφα των επιχειρήσεων και ενώ-
σεων επιχειρήσεων, καθώς και την ηλεκτρονική εµπορι-
κή αλληλογραφία των επιχειρηµατιών, διοικητών, διευ-
θυνόντων συµβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλ-
µένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και
του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρή-
σεων, ανεξαρτήτως της µορφής αποθήκευσής τους, και
οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται και να λαµβά-
νουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους.
β) Να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων

και άλλων στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών µέσων α-
ποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, τα οποία αποτε-
λούν επαγγελµατικές πληροφορίες.
γ) Να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και

δεδοµένα κινητών τερµατικών, φορητών συσκευών, κα-
θώς και των εξυπηρετητών τους σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, που βρίσκονται µέσα ή
έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόµενων

επιχειρήσεων ή ενώσεων αυτών.
δ) Να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς

χώρους και τα µεταφορικά µέσα των επιχειρήσεων ή ε-
νώσεων επιχειρήσεων.
ε) Να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελµατικό χώρο,

βιβλία ή έγγραφα, κατά την περίοδο που διενεργείται ο
έλεγχος και στο µέτρο των αναγκών αυτού.
στ) Να ενεργούν έρευνες στις κατοικίες των επιχειρη-

µατιών, διοικητών, διευθυνόντων συµβούλων, διαχειρι-
στών και γενικά εντεταλµένων τη διοίκηση ή διαχείριση
προσώπων, καθώς και του προσωπικού των επιχειρήσε-
ων ή ενώσεων επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν εύλογες
υπόνοιες, ότι φυλάσσονται εκεί βιβλία ή άλλα έγγραφα
που συνδέονται µε την επιχείρηση και το αντικείµενο
του ελέγχου.
ζ) Να ζητούν από κάθε αντιπρόσωπο ή µέλος του προ-

σωπικού της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, επε-
ξηγήσεις για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που σχετίζονται
µε το αντικείµενο και το σκοπό του ελέγχου και να κατα-
γράφουν τις σχετικές απαντήσεις.
Για τις πράξεις της παρούσας παραγράφου συντάσσο-

νται εκθέσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 148
έως 153 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 
Η διαδικασία συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας η-

λεκτρονικών αρχείων και αλληλογραφίας, που συλλέγο-
νται για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, καθορίζεται
µε απόφαση της Ρ.Α.Λ..
Κατά την άσκηση των εξουσιών τους, τα µέλη και οι υ-

πάλληλοι της Ρ.Α.Λ. τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 9
του Συντάγµατος για το άσυλο της κατοικίας και τις εγ-
γυήσεις έρευνας που καθιερώνει ο Κώδικας Ποινικής Δι-
κονοµίας.
Σε περίπτωση άρνησης ή παρεµπόδισης µε οποιονδή-

ποτε τρόπο των µελών και υπαλλήλων της Ρ.Α.Λ. στην
άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί µπορούν να ζητούν
τη συνδροµή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης
αρµόδιας αρχής. 

Άρθρο 115
Εκπροσώπηση της Ρ.Α.Λ. - Αρµοδιότητες Προέδρου

1. Η Ρ.Α.Λ. παρίσταται αυτοτελώς ως διάδικος στα δι-
καστήρια σε κάθε είδους δίκες.

2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. την εκπροσωπεί ενώπιον κά-
θε δικαστικής αρχής και στις σχέσεις της µε τις άλλες δι-
οικητικές ή ανεξάρτητες αρχές και τους τρίτους και έχει,
δυνάµει της κείµενης νοµοθεσίας, των διατάξεων του
παρόντος και των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. την ευθύνη της
λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τούτο αρµοδιότη-
τες και ιδίως:

(α) προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το
έργο τους και ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσω-
πικού της,

(β) καθορίζει τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης και προε-
δρεύει στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ.,

(γ) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, πορι-
σµάτων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεών της,

(δ) λαµβάνει αποφάσεις διαχειριστικού χαρακτήρα για
την εύρυθµη λειτουργία της και την εφαρµογή των απο-
φάσεών της,

(ε) µεριµνά για την κατάρτιση προϋπολογισµού, απο-
λογισµού και ισολογισµού της Ρ.Α.Λ..

3. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. µπορεί µε πράξη του να α-
ναθέτει την εκπροσώπηση της Ρ.Α.Λ. στον Αντιπρόεδρο
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ή σε άλλα µέλη της, εκτός δε των περιπτώσεων όπου ο
νόµος το απαγορεύει ρητά, µπορεί µε πράξη του να πα-
ρέχει εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα µέλη
της Ρ.Α.Λ. ή στο Γενικό Διευθυντή ή σε Προϊσταµένους
των Διευθύνσεων για τη διενέργεια συγκεκριµένης πρά-
ξης ή ενέργειας ή κατηγορίας πράξεων ή ενεργειών, κα-
θώς και να υπογράφουν «µε εντολή προέδρου» έγγραφα
ή άλλες πράξεις της Ρ.Α.Λ., οι οποίες δηµοσιεύονται δι’
αναρτήσεως, µε επιµέλεια της Γραµµατείας της Ρ.Α.Λ.
στον πίνακα ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων της, κα-
θώς και στην ιστοσελίδα της. Οι πράξεις του προηγούµε-
νου εδαφίου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 

4. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., εφόσον απουσιάζει ή κω-
λύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 116
Συνεδριάσεις – Απαρτία

1. Η Ρ.Α.Λ. συνέρχεται στην έδρα της κατόπιν προ-
σκλήσεως του Προέδρου της τουλάχιστον µία φορά το
µήνα. Δύναται να συνεδριάζει και εκτός έδρας ή µε τη
χρήση ηλεκτρονικών µέσων.

2. Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της Ρ.Α.Λ που
ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου. Ο γραµµατέας πα-
ρίσταται κατά τις συνεδριάσεις.

3. Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. εκτός του Προέδρου,
του Αντιπροέδρου και των µελών αυτής µπορούν να προ-
σκαλούνται, αναλόγως και της ηµερήσιας διάταξης, έ-
νας εκπρόσωπος της Ένωσης Λιµένων Ελλάδος, ένας
εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ένας
εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Ε-
πιµελητηρίων Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος της Οµο-
σπονδίας Υπαλλήλων Λιµανιών Ελλάδος, που ορίζονται
από τους φορείς αυτούς µε τους νόµιµους αναπληρωτές
τους. Τα πρόσωπα αυτά συµµετέχουν, εφόσον προσκλη-
θούν, µε δικαίωµα λόγου και χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της, προς

παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρε-
σιακούς παράγοντες ή και τρίτους, οι οποίοι αποχωρούν
σε κάθε περίπτωση πριν την ψηφοφορία. Λεπτοµέρειες
ορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισης.

4. Η Ρ.Α.Λ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νοµί-
µως, εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση πέντε (5) τουλά-
χιστον µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή, απουσιά-
ζοντος αυτού, ο Αντιπρόεδρος. Η απαρτία πρέπει να υ-
πάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και κατά την
ψηφοφορία.

5. Αν απαιτούνται διαδοχικές συνεδριάσεις που διεξά-
γονται σε διαφορετικό χρόνο, η νοµιµότητα της σύνθε-
σης της Ρ.Α.Λ. δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλα-
γή των µελών που συµµετέχουν.

6. Για τη λειτουργία της Ρ.Α.Λ. εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις του παρόντος νόµου και του Κανονισµού Εσωτερι-
κής Λειτουργίας και Διαχείρισης (π.δ. 19/2016 «Κανονι-
σµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθµι-
στικής Αρχής Λιµένων», Α΄ 28/2016, όπως ισχύει τροπο-
ποιηµένο) και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 117
Πρόσκληση Μελών - Συνεδριάσεις

1. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. καθορίζει την ηµέρα, την ώ-
ρα και τον τόπο των συνεδριάσεων, καταρτίζει την ηµε-
ρήσια διάταξη των θεµάτων που πρόκειται να συζητη-
θούν και καλεί τα µέλη να συµµετάσχουν.

2. Κάθε µέλος της Ρ.Α.Λ. έχει δικαίωµα να ζητήσει εγ-
γράφως την ένταξη θέµατος στην ηµερήσια διάταξη. Ο
Πρόεδρος υποχρεούται να συµπεριλάβει το προτεινόµε-
νο θέµα σε κάποια από τις επόµενες τρεις συνεχείς συ-
νεδριάσεις από την υποβολή του αιτήµατος.

3. Η πρόσκληση των µελών, η οποία περιλαµβάνει την
ηµερήσια διάταξη, γνωστοποιείται στα µέλη της Ρ.Α.Λ.
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνε-
δρίαση. Η γνωστοποίηση µπορεί να γίνει µε οποιονδήπο-
τε πρόσφορο τρόπο, καθώς επίσης και µε τηλεφώνηµα,
τηλεγράφηµα, τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρο-
µείο.
Η προθεσµία αυτή µπορεί, σε περίπτωση κατεπείγο-

ντος, να συντµηθεί µε απόφαση του Προέδρου, όµως τό-
τε, η πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη.

4. Πρόσκληση των µελών της Ρ.Α.Λ. δεν απαιτείται ό-
ταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ηµεροµηνίες τακτές,
που ορίζονται µε απόφασή της, η οποία και γνωστοποιεί-
ται στα µέλη της.
Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης, όταν µέλος της

Ρ.Α.Λ. έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυµα
συµµετοχής του σε αυτήν ή όταν το κώλυµα τούτο είναι
γνωστό στον Πρόεδρο.

5. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει µέλος της
Ρ.Α.Λ. το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι
παράνοµη. Αν υπήρξαν πληµµέλειες ως προς την κλή-
τευση µέλους, η Ρ.Α.Λ. συνεδριάζει νοµίµως, αν το µέ-
λος αυτό παρίσταται κατά τη συνεδρίαση και δεν αντιλέ-
γει.

Άρθρο 118
Υποχρεωτική Σύγκληση της Ρ.Α.Λ.

1. Ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη
Ρ.Α.Λ. αν το ζητήσει εγγράφως ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος προσδιορίζει και τα
προς συζήτηση θέµατα.

2. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου η
σύγκληση της Ρ.Α.Λ. λαµβάνει χώρα εντός πέντε (5) ερ-
γάσιµων ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος.
Αν παρέλθει η ως άνω προθεσµία, ο Αντιπρόεδρος υπο-
χρεούται να συγκαλέσει τη Ρ.Α.Λ. χωρίς καθυστέρηση.

3. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική και όταν το ζητή-
σουν δύο (2) τουλάχιστον µέλη της Ρ.Α.Λ. µε αίτησή
τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να ορίζουν
και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος
µπορεί να εντάξει τα προτεινόµενα θέµατα στην ηµερή-
σια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης από την υποβο-
λή του αιτήµατος, αν αυτή δεν απέχει πάνω από δέκα
(10) ηµέρες από τη λήψη του αιτήµατος. Σε διαφορετική
περίπτωση η Ρ.Α.Λ. συγκαλείται νοµίµως και µε πρό-
σκληση των αιτούντων µελών.



Άρθρο 119
Διεξαγωγή των συνεδριάσεων

1. Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. συζητούνται και λαµ-
βάνονται αποφάσεις µόνο για τα θέµατα που περιλαµβά-
νονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, µπορούν
να συζητηθούν και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται
στην ηµερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα µέλη
και οµόφωνα συµφωνούν για τη συζήτησή τους.

2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. κηρύσσει την έναρξη και τη
λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φρο-
ντίζει για την εφαρµογή του νόµου και την εύρυθµη λει-
τουργία της.

Άρθρο 120
Πρακτικά συνεδριάσεων

1. Για τις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. συντάσσεται πρα-
κτικό, στο οποίο µνηµονεύονται, ιδίως, τα ονόµατα και η
ιδιότητα των παριστάµενων µελών, ο τόπος και ο χρόνος
της συνεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν µε συνο-
πτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενό τους, η
µορφή και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας και οι απο-
φάσεις που λήφθηκαν. Στο ανωτέρω πρακτικό καταχωρί-
ζονται υποχρεωτικώς όλες οι επιµέρους γνώµες που
διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.

2. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώµες των µελών
που µειοψήφησαν και τα ονόµατα αυτών.

3. Το πρακτικό συντάσσεται από το µέλος ή υπάλληλο
της Ρ.Α.Λ. που επιφορτίζεται µε το καθήκον αυτό από
τον Πρόεδρο, συνυπογράφεται από το σύνολο των πα-
ρόντων µελών και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.

4. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, ύστερα από
γραπτή αίτησή του, να λαµβάνει γνώση των πρακτικών
των συνεδριάσεων και των υποθέσεων που διεκπεραιώ-
θηκαν από τη Ρ.Α.Λ.. Το δικαίωµα του προηγούµενου ε-
δαφίου δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο
αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή αν πα-
ραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις. Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να αρνηθεί την ικανοποί-
ηση του δικαιώµατος τούτου αν η ικανοποίησή του είναι
δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα συγκεκρι-
µένης υπόθεσης.

Άρθρο 121
Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ.

1. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. λαµβάνονται µε την από-
λυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και φανερή ψη-
φοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου.

2. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. πρέπει να είναι ειδικά αι-
τιολογηµένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο.
Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την καταχώρηση
αυτή, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της και κοινοποι-
ούνται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής.

3. Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να διατάξει την επιχείρηση ή την έ-
νωση επιχειρήσεων που παρέβη τον παρόντα νόµο να
δηµοσιεύσει την απόφαση που εκδίδεται σε εφηµερίδα,
η οποία κυκλοφορεί σε πανελλαδική ή τοπική κλίµακα, α-
νάλογα µε την εµβέλεια της αγοράς, στην οποία εκδη-
λώνεται η παράβαση, τη σοβαρότητα και τα αποτελέ-
σµατα της τελευταίας. Αν η απόφαση της Ρ.Α.Λ. ακυρω-

θεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, η Ρ.Α.Λ. υποχρε-
ούται να δηµοσιεύσει µε δικά της έξοδα την απόφαση
του Δικαστηρίου στην ίδια εφηµερίδα.

Άρθρο 122
Έλεγχος των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ.

1. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. ασκείται προσφυ-
γή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Προσφυγή
µπορεί να υποβάλει και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής. 

2. Η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής και η άσκη-
σή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της
Ρ.Α.Λ.. Αναστολή δύναται να χορηγηθεί από το αρµόδιο
Δικαστήριο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Η προσφυγή κατά αποφάσεως της Ρ.Α.Λ. που αφο-
ρά στην επιβολή προστίµου είναι παραδεκτή, εφόσον έ-
χει καταβληθεί το 10% του επιβληθέντος προστίµου.

Άρθρο 123
Οργάνωση και προσωπικό της Ρ.Α.Λ.

1. Στη Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γενική Διεύθυνση, της οποίας
προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η Γενική Διεύθυνση α-
ποτελείται από µία Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ε-
λέγχου Αγοράς, η οποία περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον
Τµήµατα Νοµικής και Οικονοµικής Τεκµηρίωσης, και µία
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, η
οποία µε τα αντίστοιχα τµήµατα εξασφαλίζει την αυτο-
τελή διοίκηση του προσωπικού και οικονοµική διαχείριση
των πόρων της Ρ.Α.Λ..

2. Για τη νοµική υποστήριξη της Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γρα-
φείο Νοµικής Υποστήριξης, υπαγόµενο απευθείας στον
Πρόεδρο αυτής. 

3. Οι θέσεις του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. είναι τριάντα
πέντε (35). Οι θέσεις αυτές, στις οποίες δεν περιλαµβά-
νεται εκείνη του δικηγόρου του Γραφείου Νοµικής Υπο-
στήριξης, κατανέµονται ως εξής:
α) Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό µε σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως αυτό ορίζεται
στο π.δ. 50/2001: είκοσι πέντε (25) θέσεις. 
β. Διοικητικό Προσωπικό: δέκα (10) θέσεις.
Επιπροσθέτως συνιστάται µια (1) θέση δικηγόρου µε

έµµισθη εντολή, ο οποίος στελεχώνει το Γραφείο Νοµι-
κής Υποστήριξης και προσλαµβάνεται µε προκήρυξη,
σύµφωνα µε το άρθρο 43 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δι-
κηγόρων» (Α΄ 208). 

4. Επιτρέπεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων: α) µε
διορισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, β)
µε µετάταξη µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), γ)
µε απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου το-
µέα, όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
Η µετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς τη
γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου οργάνου, οι δε
µετατασσόµενοι και αποσπασµένοι οφείλουν να συγκε-
ντρώνουν τα προσόντα αντίστοιχου διοριζόµενου - προ-
σλαµβανόµενου. Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτεί-
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ται η γνώµη του Προέδρου της Ρ.Α.Λ.. Η απόσπαση υ-
παλλήλου µπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της
Ρ.Α.Λ., αν οι ανάγκες, για τις οποίες έγινε η απόσπαση
του συγκεκριµένου υπαλλήλου, µπορούν να καλυφθούν
από το προσωπικό της.
Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται µε

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ό-
πως ισχύει. Η πλήρωση των θέσεων αυτών µπορεί να γί-
νει και µε µετάταξη ή απόσπαση, κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τρόπος, η
διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη δηµόσια α-
νακοίνωση και την υποβολή των υποψηφιοτήτων. 
Το προσωπικό το οποίο µετατάσσεται αυτοδικαίως στη

Ρ.Α.Λ., σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 108
του παρόντος καταλαµβάνει οργανικές θέσεις της πα-
ρούσας παραγράφου. 
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής είναι δυνατόν να διατίθεται ή αποσπάται στη
Ρ.Α.Λ. προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Λιµενικό Σώµα και σε
νοµικά πρόσωπα εποπτευόµενα από τον Υπουργό Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων
των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε., σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.

5. Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή, καθώς και των
Προϊσταµένων Διευθύνσεων και Τµηµάτων γίνεται σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις του
άρθρου 84 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει.
Η θητεία του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταµέ-

νων Διευθύνσεων είναι τριετής και µπορεί να ανανεωθεί
µία (1) µόνο φορά. 
Η θέση του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταµένων

Διευθύνσεων µπορεί να πληρούται και µε απόσπαση υ-
παλλήλων, µε τη διαδικασία της προηγούµενης παρα-
γράφου, και διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αρµόδι-
ου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις
σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Η απόσπα-
ση πραγµατοποιείται για χρόνο ίσο µε τη θητεία του Γε-
νικού Διευθυντή και των Προϊσταµένων Διευθύνσεων
και χωρίς να απαιτείται γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβου-
λίου της υπηρεσίας από την οποία προέρχεται ο απο-
σπασµένος. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Προϊστάµενοι
Διευθύνσεων της Ρ.Α.Λ. λαµβάνουν τις κάθε είδους απο-
δοχές, επιδόµατα, προσαυξήσεις και λοιπές παροχές
που προβλέπονται για τους Γενικούς Διευθυντές και
Προϊσταµένους Διευθύνσεων των κεντρικών υπηρεσιών
Υπουργείων. 

6.α. Για την οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών
της Ρ.Α.Λ., τις αρµοδιότητες των οργανικών της µονά-
δων, τις αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και των
προϊσταµένων των διευθύνσεων και τµηµάτων, τις ειδι-
κότητες των θέσεων του προσωπικού και την κατανοµή
του στις οργανικές µονάδες της Ρ.Α.Λ., την αξιολόγησή
του προσωπικού, καθώς και για τη συγκρότηση και λει-
τουργία υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβουλίου, ε-
φαρµογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 9 έως
15 των Κεφαλαίων III και IV του π.δ. 19/2016 «Κανονι-
σµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθµι-

στικής Αρχής Λιµένων» (Α΄ 28). 
β. Οι µετακινήσεις του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. στο ε-

σωτερικό και εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους εγκρί-
νονται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. ή τον Γενικό Διευθυ-
ντή µετά από σχετική εξουσιοδότηση. Στην έγκριση κα-
θορίζονται ο προορισµός της µετάβασης, ο σκοπός και η
διάρκεια αυτής και ο προϋπολογισµός του κόστους της.
Για τις δαπάνες µετακίνησης, την ηµερήσια αποζηµίωση
και για κάθε συναφές µε τις µετακινήσεις ζήτηµα εφαρ-
µογή έχουν οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
γ. Προσωπικό, το οποίο κατείχε οργανική θέση υπαλ-

λήλου δηµόσιου τοµέα και έχει τοποθετηθεί σε οργανι-
κές θέσεις της Ρ.Α.Λ. µε µετάταξη, επανέρχεται αυτοδι-
καίως στις θέσεις που κατείχε πριν τη µετάταξη σε περί-
πτωση καταργήσεως της Ρ.Α.Λ.. 
δ. Το στοιχείο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ.

19/2016 «Κανονισµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπη-
ρεσιών της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων» Α΄ 28/2016) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

« (γ) η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων προς
τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ρ.Α.Λ. µετά από ανάλυση
δεδοµένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η δια-
µόρφωση εναλλακτικών επιλογών βάσει της ανάλυσης
του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουρ-
γίας της Αρχής». 

Άρθρο 124
Πόροι

1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η Ρ.Α.Λ. ει-
σπράττει τέλος, το οποίο επιβάλλεται και εισπράττεται
ετησίως µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής επί των φορέων διοίκησης και
εκµετάλλευσης λιµένων. Το ύψος του τέλους δεν µπορεί
να είναι ανώτερο από 0,3% των ετήσιων µικτών εσόδων
των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., καθώς και των καθολι-
κών ή ειδικών διαδόχων τους και από το 0,2% των λοι-
πών φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων, ό-
πως ορίζονται στην κ.υ.α. 8111/41/2009 (Β΄ 412), συµπε-
ριλαµβανοµένων των Δηµοτικών και Κρατικών Λιµενικών
Ταµείων, καθώς και των ιδιωτικών φορέων εκµετάλλευ-
σης λιµένων. Με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών ρυθ-
µίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία είσπραξης και
απόδοσης του τέλους αυτού.
Μέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης στο προηγού-

µενο εδάφιο κοινής υπουργικής απόφασης, για τα θέµα-
τα που αφορούν τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης
του ως άνω τέλους εφαρµόζονται οι διατάξεις της υπ' α-
ριθµ. 340/2014 (Β΄ 924) κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισµός τέλους για τη χρηµατοδότηση της Ρυθµι-
στικής Αρχής Λιµένων (Ρ.Α.Λ.)», η οποία εξεδόθη κατ' ε-
ξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 43 του ν. 4150/
2013, όπως ισχύει.

2. Στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατόν να εγγρά-
φεται δαπάνη υπέρ της Ρ.Α.Λ. σε ποσοστό που δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου
προϋπολογισµού της για τις ασκούµενες υπέρ του Υ-
πουργείου αυτού αρµοδιότητές της, µε τη σύµφωνη
γνώµη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

3. Πόροι της Ρ.Α.Λ. αποτελούν και οι πάσης φύσεως ε-
πιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητι-
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κών προγραµµάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχε-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανι-
σµούς.

4. Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται για λογαριασµό
της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό, τη δια-
χείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Λ..

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα Δηµοτικά
Λιµενικά Ταµεία όλων των νησιωτικών περιοχών, που δύ-
νανται για λόγους προστασίας της νησιωτικότητας να ε-
ξαιρούνται από την καταβολή του τέλους της παραγρά-
φου 1 του παρόντος.

Άρθρο 125
Προϋπολογισµός – Οικονοµική διαχείριση

1. Η Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να συντάσσει προϋπολο-
γισµό για το επόµενο οικονοµικό έτος (1.1 – 31.12), τον
οποίο κοινοποιεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής και στον Υπουργό Οικονοµικών. 

2. Ο προϋπολογισµός της Ρ.Α.Λ. εγκρίνεται από τους
Υπουργούς Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Πρόεδρος της
Ρ.Α.Λ., ο οποίος είναι και ο διατάκτης των δαπανών αυ-
τής. 

3. Τα έσοδα της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται στο όνοµα και
για λογαριασµό της και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό
λογαριασµό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Λ.,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και
Διαχείρισής της (π.δ. 19/2016, Α΄ 28). Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Λ., καθορί-
ζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης
των πιο πάνω χρηµατικών ποσών. Οι δαπάνες που περι-
λαµβάνονται στον προϋπολογισµό της Ρ.Α.Λ. διαµορφώ-
νονται ετησίως µε απόφαση αυτής για να καλύψουν το
πρόγραµµα δραστηριοτήτων του επόµενου έτους. Η
Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς και αρ-
χεία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα
χρήσης και ο ισολογισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
δηµοσίου λογιστικού και όπως ειδικότερα ορίζεται στον
Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο
έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λο-
γαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από
δύο ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονο-
µικές καταστάσεις δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο
της Ρ.Α.Λ. και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και υ-
ποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής µαζί µε την ετή-
σια έκθεση του επόµενου έτους.

4. Η Ρ.Α.Λ. µπορεί να προβαίνει στην ανάθεση έργων,
προµηθειών, καθώς και στην αγορά ή µίσθωση ακινήτων
για τις ανάγκες της, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί σύ-
ναψης δηµοσίων συµβάσεων και µε τον Κανονισµό Εσω-
τερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Το τίµηµα της
αγοράς ή της µίσθωσης ακινήτων καταβάλλεται από
τους πόρους της Ρ.Α.Λ..

5. Η Ρ.Α.Λ. υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου κατά τις γενικές διατάξεις.

6. Με αιτιολογηµένη απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή
η κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους εγγραφή ή αύ-

ξηση πιστώσεων στον προϋπολογισµό της µε µείωση άλ-
λων πιστώσεων µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 126
Διαχείριση υλικού και περιουσίας

1. Το υλικό της Ρ.Α.Λ. διακρίνεται σε πάγιο και αναλώ-
σιµο.

2. Το πάγιο υλικό υπόκειται σε φθορά και απόσβεση.
Το αναλώσιµο υλικό υπόκειται σε διαδικασίες αποθήκης.

3. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οικονοµικής Διαχεί-
ρισης, ο οποίος εκτελεί χρέη Διαχειριστή Υλικού ενηµε-
ρώνεται για την κίνηση και παρακολουθεί όλο το πάγιο
και αναλώσιµο υλικό, συντονίζει και παρακολουθεί την
ασφαλή φύλαξη και καλή κατάσταση του υλικού που υ-
πάρχει στις αποθήκες και ειδοποιεί έγκαιρα τους αρµόδι-
ους για την εξάντληση των αποθεµάτων.

4. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατάρτιση
Κανονισµού Διαχείρισης του υλικού και των περιουσια-
κών στοιχείων αυτής.

Άρθρο 127
Ίδρυση Δηµόσιας Αρχής Λιµένων

1. Ιδρύεται Δηµόσια Αρχή Λιµένων (Δ.Α.Λ.), ως αποκε-
ντρωµένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή µονά-
δα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Η Δ.Α.Λ. έχει
δικό της πρωτόκολλο, αρχείο και σφραγίδα στην οποία
αναγράφεται η επωνυµία «Δηµόσια Αρχή Λιµένα – Απο-
κεντρωµένη Υπηρεσία Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής – Ports Public Authority», εποπτεύεται α-
πό τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

2. Όργανα Διοίκησης της Δ.Α.Λ. είναι:
α) Το Συµβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.).
β) Ο Διοικητής. 
3. Το Σ.Δ. συγκροτείται από:
α) Τον Διοικητή της Δ.Α.Λ. ως Πρόεδρο.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο
Υπουργό, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
γ) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Λιµενικής Πολιτικής

της ΓΓΛΛΠΝΕ, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στα λιµάνια,

ο οποίος υποδεικνύεται από την αντιπροσωπευτικότερη
δευτεροβάθµια οργάνωση των εργαζοµένων στα λιµά-
νια, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο Υπουρ-

γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος υπο-
δεικνύεται από την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθ-
µια συνδικαλιστική οργάνωση, µε το νόµιµο αναπληρωτή
του.
Κατόπιν πρόσκλησης που τούς απευθύνεται ανάλογα

και µε την ηµερήσια διάταξη, δύνανται να συµµετάσχουν
στις συνεδριάσεις της Δ.Α.Λ. χωρίς δικαίωµα ψήφου:
α) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελ-

λάδος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό της Συµβού-
λιο, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δή-

µων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό της
Συµβούλιο, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
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γ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιµε-
λητηρίων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται από τη Διοικητική
της Επιτροπή, µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
δ) Δύο (2) εκπρόσωποι του κάθε Περιφερειακού Γρα-

φείου Δ.Α.Λ, οι οποίοι ορίζονται από τον επικεφαλής του
κάθε Περιφερειακού Γραφείου.
ε) Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων

Επιβατηγού Ναυτιλίας.
Ο Πρόεδρος του Σ.Δ. µπορεί, κατά την κρίση του, να

καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων εργαζοµένων, καθώς και κάθε υπη-
ρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστη-
µονικού ή τοπικού φορέα.

Η λειτουργία του Σ.Δ. διέπεται από τις διατάξεις των
άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, που αφορούν τη
λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης.

4. Το Σ.Δ. αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο της
Δ.Α.Λ. και κατά κύριο λόγο διαµορφώνει τη στρατηγική
και την πολιτική της και ασκεί τις αρµοδιότητες που προ-
βλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, τον Κανονισµό
Λειτουργίας της Δ.Α.Λ, καθώς και τις ακόλουθες: 
α) Αποφασίζει για τη λήψη µέτρων που εξασφαλίζουν

την εύρυθµη λειτουργία της Δ.Α.Λ., την ορθολογική και
αποδοτική διαχείριση των διαθέσιµων οικονοµικών πό-
ρων, ώστε να ανταποκρίνεται στην αποστολή της. 
β) Εγκρίνει το ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Δ.Α.Λ. για

την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 
γ) Διατυπώνει προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιω-

τικής Πολιτικής σύµφωνη γνώµη για την κατάρτιση, ανα-
µόρφωση, συµπλήρωση, τροποποίηση του Κανονισµού
Λειτουργίας της Δ.Α.Λ..
δ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που είναι αναγκαία

για την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία της
Δ.Α.Λ. και δεν έχει ανατεθεί στον Διοικητή αυτής. 

5. Στη Δ.Α.Λ. συνιστάται µία (1) οργανική θέση Διοικη-
τή, µε βαθµό 1 της κατηγορίας ΕΘ, ο οποίος είναι πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζεται µε α-
πόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι
είναι: πτυxίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, ιδιαίτερη ικανότητα στην ά-
σκηση διευθυντικών καθηκόντων σε υπηρεσίες ή οργανι-
σµούς του Δηµοσίου ή επιχειρήσεις του δηµόσιου ή ιδιω-
τικού τοµέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συνεκτιµωµέ-
νων και των µεταπτυxιακών σπουδών και επιστηµονικής
εξειδίκευσης σε θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού και
προγραµµατισµού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουρ-
γίας λιµένων ή οικονοµικής και πολιτικής λιµένων ή λιµε-
νικής βιοµηχανίας, καθώς και της ανάλογης εµπειρίας. 

6. Ο Διοικητής έχει τη γενική και ειδική ευθύνη διοίκη-
σης και λειτουργίας της Δ.Α.Λ. και προβαίνει σε κάθε α-
ναγκαία ενέργεια για την εξασφάλιση της εύρυθµης λει-
τουργίας της. Ο Διοικητής προΐσταται όλων των υπηρε-
σιών της Δ.Α.Λ., εκπροσωπεί τη Δ.Α.Λ., σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Λειτουργίας της και τις αποφάσεις του Σ.Δ.,
διοικεί τη Δ.Α.Λ. και διαχειρίζεται σε καθηµερινή βάση τα
θέµατα λειτουργίας της, περιλαµβανοµένης και της υλο-
ποίησης των σχετικών αποφάσεων του Σ.Δ.. 
Ειδικότερα, ο Διοικητής έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρ-

µοδιότητες:
α) Προεδρεύει στο Συµβούλιο Διοίκησης.
β) Λαµβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκ-

πλήρωση των σκοπών και στόχων της Δ.Α.Λ. µέσα στα
πλαίσια της γενικής πολιτικής και του προγραµµατισµού.

γ) Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στο Σ.Δ. του
Δ.Α.Λ. το ετήσιο σχέδιο δράσης. 
δ) Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισµού και

ελέγχου των υπηρεσιών της Δ.Α.Λ..
ε) Εξασφαλίζει την ορθολογική διαχείριση των πόρων

της Δ.Α.Λ..
στ) Αποφασίζει για τη σύσταση και συγκρότηση πάσης

φύσεως επιτροπών εργασίας ή οµάδων εκτέλεσης συ-
γκεκριµένου έργου.
ζ) Υποβάλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής ετήσια έκθεση πεπραγµένων. 
η) Εισηγείται στο Σ.Δ. σχετικά µε την κατάρτιση, ανα-

µόρφωση, συµπλήρωση, τροποποίηση του Κανονισµού
Λειτουργίας της Δ.Α.Λ..

7. Ο Διοικητής επιλέγεται κατόπιν ανοικτής πρόσκλη-
σης, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και λαµβάνει την προσήκουσα δη-
µοσιότητα µε δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως, σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυ-
κλοφορίας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση του προηγούµε-
νου εδαφίου ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι πάσης φύσεως µηνι-
αίες αποδοχές του Διοικητή ορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής υπό την επιφύλαξη των κείµενων διατάξε-
ων.

8. Η θητεία των Οργάνων Διοίκησης της Δ.Α.Λ. είναι
διετής. Μετά την πάροδο της πρώτης διετίας από τη θέ-
ση σε ισχύ του παρόντος, η θέση Διοικητή Δ.Α.Λ. πλη-
ρούται σύµφωνα µε το ν. 4369/2016 (Α΄ 33) από το Εθνι-
κό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης.
Τα Όργανα Διοίκησης της Δ.Α.Λ. απολαµβάνουν προσω-
πικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκη-
ση των αρµοδιοτήτων τους δεσµεύονται µόνο από το νό-
µο και τη συνείδησή τους. Με το προεδρικό διάταγµα της
παραγράφου 6 του άρθρου 130 ρυθµίζονται τα ειδικότε-
ρα ζητήµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Διοικητή
της Δ.Α.Λ., την προσωπική κατάσταση των µελών του
Σ.Δ., τις περιπτώσεις έκπτωσης από τη θέση ή την ανα-
στολή της ιδιότητάς τους, τα ασυµβίβαστα και τους πε-
ριορισµούς για την άσκηση των επαγγελµατικών τους
δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η ιδιότητα του µέλους
της Δ.Α.Λ., καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.

Άρθρο 128
Σκοπός και αρµοδιότητες Δ.Α.Λ.

1. Σκοπός της Δ.Α.Λ. είναι να συµβάλει, στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων που της απονέµονται, στην επίτευξη
των προγραµµατικών στόχων του ελληνικού λιµενικού
συστήµατος, στους οποίους και περιλαµβάνονται:

(α) Η συµβολή στην τοπική, περιφερειακή και εγχώρια
οικονοµική, κοινωνική και κοινοτική ευηµερία, σε αντι-
στοιχία µε την κοµβική και µακρο-οικονοµική σηµασία
των Λιµένων.

(β) Η διευκόλυνση της οικονοµικής ανάπτυξης και ευη-
µερίας των περιοχών, κοινοτήτων και των κλάδων της οι-
κονοµίας, που εξυπηρετούνται από τους Λιµένες ή µέσω
αυτού.

(γ) Η προστασία του περιβάλλοντος εντός των Λιµέ-
νων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

(δ) Η αδιάλειπτη διαθεσιµότητα και παροχή αξιόπι-
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στων και ποιοτικών υπηρεσιών από τους φορείς διαχείρι-
σης λιµένων σε πλοία, επιβάτες και φορτία, σύµφωνα µε
την αρχή της απαγόρευσης διάκρισης, µε την επιφύλαξη
του κατ’ εξαίρεση επιτρεπτού τέτοιας διάκρισης, στο µέ-
τρο που προβλέπεται ειδικά από τη Σύµβαση Παραχώρη-
σης και σύµφωνα µε την εφαρµοστέα κείµενη νοµοθε-
σία.

(ε) Η αναβάθµιση του επιπέδου των παρεχόµενων
στους χρήστες και το κοινό υπηρεσιών εντός των Λιµέ-
νων, σε συνεργασία µε τη Ρ.Α.Λ. και τη ΓΓΛΛΠΝΕ.

(στ) Η συνεργασία όλων των αρµοδίων φορέων της
Ελληνικής Δηµοκρατίας για την κατοχύρωση και τον έ-
λεγχο των εργασιακών δικαιωµάτων και των συνδικαλι-
στικών ελευθεριών στη λιµενική ζώνη µε την παρακο-
λούθηση της εφαρµογής των ισχυουσών Συλλογικών
Συµβάσεων Εργασίας και των κατά περίπτωση εφαρµο-
στέων νοµοθετηµάτων εθνικής, διεθνούς και ενωσιακής
προέλευσης. 
Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης από τη Δ.Α.Λ. οποι-

ασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω αναφερόµενων νο-
µοθετηµάτων ενηµερώνονται αµελλητί οι αρµόδιες ενω-
σιακές και εθνικές αρχές.

(ζ) Η εν γένει εφαρµογή εντός λιµενικής ζώνης της
κείµενης νοµοθεσίας σε συνεργασία µε τη Ρ.Α.Λ. και τη
ΓΓΛΛΠΝΕ.
Οι αρµοδιότητες που απονέµονται µε τις διατάξεις του

παρόντος στη Δ.Α.Λ. δε θίγουν τις αρµοδιότητες της Γε-
νικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµε-
νη νοµοθεσία.

2. Η Δ.Α.Λ. ασκεί κάθε αρµοδιότητα, εξουσία ή ευχέ-
ρεια φορέα διοίκησης λιµένα που περιέρχεται ειδικά
στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε
διάταξη νόµου που κυρώνει Σύµβαση Παραχώρησης µε-
ταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του φορέα αυτού, ε-
φόσον αυτή δεν απονέµεται µε άλλη διάταξη νόµου ή α-
πόφαση του Υπουργού αυτού σε άλλον φορέα.

3. Περαιτέρω, η Δ.Α.Λ.:
α) Αναλαµβάνει ενηµερωτικές δράσεις για την προώ-

θηση των συνεργατικών σχέσεων και δικτύων.
β) Αναλαµβάνει ενηµερωτικές πρωτοβουλίες σχετικά

µε την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών, την
εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πληροφοριακών συστηµά-
των και εφαρµογών.
γ) Εισηγείται στο Ελληνικό Δηµόσιο για την εκπόνηση

και ανάθεση µελετών και ερευνών, σχετικών µε το αντι-
κείµενό της.
δ) Εισηγείται για την ανάληψη και υλοποίηση προ-

γραµµάτων από το Ελληνικό Δηµόσιο ή από την Ευρω-
παϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισµούς που εδρεύουν
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικών µε το αντικεί-
µενό της.
ε) Πραγµατοποιεί έρευνες αγοράς, υλοποιεί ευρωπαϊ-

κά διασυνοριακά προγράµµατα και προγράµµατα επα-
νεκπαίδευσης / επιµόρφωσης εργαζοµένων, αναλαµβά-
νει ρόλους συµβούλου συµµετέχει σε διεθνείς εκθέσεις,
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της έρευ-
νας και καινοτοµίας.
στ) Παρέχει εκπαιδευτικά προγράµµατα λιµενικών υ-

πηρεσιών και εργασιών για την συνεχή επιµόρφωση και
δια βίου µάθηση των εργαζοµένων στη λιµενική ζώνη.
ζ) Γνωστοποιεί αµελλητί στην Ρ.Α.Λ. κάθε στοιχείο, το

οποίο σχετίζεται µε την άσκηση συµβατικών δικαιωµά-
των του Ελληνικού Δηµοσίου από Σύµβαση Παραχώρη-
σης σε λιµενική ζώνη.
η) Συνεργάζεται µε κάθε αρµόδια Αρχή του Ελληνικού

Δηµοσίου για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκη-
ση των αρµοδιοτήτων της.
θ) Εποπτεύει τη διαχείριση των ιστορικών τεκµηρίων

και των Αρχείων των Λιµένων.
4. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του παρόντος

άρθρου, η Δ.Α.Λ. δικαιούται να συλλέγει κάθε αναγκαίο
στοιχείο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της σύµφω-
να µε τη Σύµβαση Παραχώρησης και την κείµενη νοµο-
θεσία.

5. Κατά των πράξεων που εκδίδει η Δ.Α.Λ. σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και η Δ.Α.Λ. –
Π σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 131 του πα-
ρόντος επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής
ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής. Η ενδικοφανής προσφυγή του προηγούµενου εδα-
φίου ασκείται µε κατάθεση στη Γενική Γραµµατεία Λιµέ-
νων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, µέσα σε ανατρεπτική προθε-
σµία δεκαπέντε (15) ηµερών, από τη δηµοσίευση της
πράξης. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση του µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεση της προσφυγής. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδα-
φίου, η προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπη-
ρά.

Άρθρο 129
Πόροι Δ.Α.Λ.

1. Πόροι της Δ.Α.Λ. είναι:
α) Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής.
β) Οποιοδήποτε ποσό ή έσοδο ορίζεται από το νόµο

ως εισπραττόµενο από την Δ.Α.Λ. ή οποιοδήποτε άλλο
ποσό εισπράττει η Δ.Α.Λ. δυνάµει οιασδήποτε συµβάσε-
ως ή άλλων έννοµων σχέσεων.
γ) Εσοδα από τη διαχείριση, εκµετάλλευση και αξιο-

ποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.
2. Ως έκτακτοι πόροι:
α) Χρηµατοδοτήσεις από προγράµµατα και πρωτοβου-

λίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλος πόρος που
προέρχεται από διεθνείς οργανισµούς και ταµεία περι-
βαλλοντικής ενίσχυσης.
β) Χορηγίες και δωρεές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ) Χρηµατοδοτήσεις από το πρόγραµµα δηµοσίων ε-

πενδύσεων µε τη σύµφωνη γνώµη της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.
δ) Έσοδα από ναυάγια, όπως αυτά ορίζονται στο

ν. 2881/2001.
3. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

συνιστάται και λειτουργεί ειδικός «Λογαριασµός
Δ.Α.Λ.», στον οποίο κατατίθενται ή αποδίδονται κατά πε-
ρίπτωση οι πόροι της προηγούµενης παραγράφου του
παρόντος άρθρου. 



4. Τα έσοδα του Λογαριασµού Δ.Α.Λ. διατίθενται απο-
κλειστικά για τη χρηµατοδότηση του σκοπού και των αρ-
µοδιοτήτων της Δ.Α.Λ., σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται
κατόπιν σύµφωνης γνώµης Σ.Δ. Δ.Α.Λ., ρυθµίζονται ειδι-
κότερα θέµατα είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης
των εσόδων του Λογαριασµού Δ.Α.Λ..

6. Στις δαπάνες του Λογαριασµού Δ.Α.Λ. ασκείται έ-
λεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις κεί-
µενες διατάξεις.

Άρθρο 130
Διάρθρωση Δ.Α.Λ.

1. Στη Δ.Α.Λ. συνιστάται µία Διεύθυνση Παρακολούθη-
σης και Ελέγχου, η οποία εξασφαλίζει την αποτελεσµα-
τική άσκηση των αρµοδιοτήτων της Δ.Α.Λ. και µια Διεύ-
θυνση Οργάνωσης, η οποία εξασφαλίζει την προετοιµα-
σία και εύρυθµη λειτουργία του Σ.Δ..

2. Η νοµική υποστήριξη της Δ.Α.Λ. παρέχεται από το
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Το προσωπικό της Δ.Α.Λ. διέπεται από το ν. 3528/
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
(Α΄ 26). Οι θέσεις του προσωπικού της Δ.Α.Λ. είναι τριά-
ντα (30). Οι θέσεις αυτές κατανέµονται ως εξής:

(α) είκοσι πέντε (25) θέσεις µόνιµου και µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού
και

(β) πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπι-
κού.

4. Επιτρέπεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων: α) µε
διορισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, β)
µε µετάταξη µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), γ)
µε απόσπαση µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου το-
µέα, όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
Η µετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς τη
γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου οργάνου, οι δε
µετατασσόµενοι και αποσπασµένοι οφείλουν να συγκε-
ντρώνουν τα προσόντα αντίστοιχου διοριζόµενου - προ-
σλαµβανόµενου. Η απόσπαση υπαλλήλου µπορεί να δια-
κοπεί, ύστερα από εισήγηση της Δ.Α.Λ., αν οι ανάγκες,
για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριµένου υ-
παλλήλου, µπορούν να καλυφθούν από το πολιτικό προ-
σωπικό της.
Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται µε

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ό-
πως ισχύει. Η πλήρωση των θέσεων αυτών µπορεί να γί-
νει και µε µετάταξη ή απόσπαση, κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τρόπος, η
διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη δηµόσια α-
νακοίνωση και την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής είναι δυνατόν να τοποθετείται ύστερα από αί-
τησή του προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Η επιλογή των Προϊσταµένων Διευθύνσεων και Τµη-
µάτων γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις κείµε-
νες διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως
ισχύει.
Από την έναρξη λειτουργίας της Δ.Α.Λ. και µέχρι να ο-

λοκληρωθεί η διαδικασία κρίσεων για κατάληψη θέσεων
ευθύνης, σύµφωνα µε το ν. 3528/2007 (Α΄ 26) χρέη
Προϊσταµένων Διευθύνσεων και Τµηµάτων µπορούν να
ασκούν και αποσπασµένοι υπάλληλοι, οι οποίοι αποσπώ-
νται µε τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου.

6. Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών µονά-
δων της Δ.Α.Λ. σε διευθύνσεις, τµήµατα και γραφεία, οι
αρµοδιότητες αυτών, οι αρµοδιότητες των διευθυντών
και των προϊσταµένων των τµηµάτων και γραφείων, τα
προσόντα του προσωπικού, η κατανοµή αυτού σε κλά-
δους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορί-
ζονται µε προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται ύστε-
ρα από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης.

7. Οι υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στον ΟΛΠ
ΑΕ και στον ΟΛΘ ΑΕ µπορούν µε αίτησή τους, η οποία υ-
ποβάλλεται το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη θέ-
ση σε ισχύ του παρόντος νόµου να µεταφέρονται ή µε-
τατάσσονται στη Δ.Α.Λ. µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για την αξιολόγηση
των αιτήσεων του προηγούµενου εδαφίου συγκροτείται,
µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, µε απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τρι-
µελές Συµβούλιο από Αντιπρόεδρο ή Πρόεδρο Τµήµατος
του ΑΣΕΠ, ο οποίος προεδρεύει, τον Προϊστάµενο της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Διοικητή της
Δ.Α.Λ., το οποίο καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των
υπαλλήλων που µπορεί να διατίθενται προς µεταφορά ή
µετάταξη, λαµβάνοντας υπόψη: τα τυπικά και ουσιαστικά
τους προσόντα, την καταλληλότητά τους για τις θέσεις
στις οποίες θα µεταφερθούν ή µεταταχθούν, την εργα-
σιακή φυσιογνωµία τους, ηθικές αµοιβές, πειθαρχικές
ποινές, την οικογενειακή και οικονοµική τους κατάστα-
ση, καθώς και τα βιοτικά τους συµφέροντα. Η µετάταξη ή
µεταφορά των υπαλλήλων της παρούσας παραγράφου
γίνεται σε υφιστάµενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που
συστήνονται µε την πράξη µετάταξης ή µεταφοράς στον
κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους µετατάσσεται ή
µεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι µετατασσόµενοι ή µετα-
φερόµενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του
κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες µετα-
τάσσονται ή µεταφέρονται. Η µετάταξη ή µεταφορά
µπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώµενη µε την
απόφαση της µεταφοράς ή µετάθεσης θέση συναφούς ή
παρεµφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτε-
ρης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά
προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο µε-
τατάσσεται ή µεταφέρεται. Εφόσον ο υπάλληλος συναι-
νεί, η µετάταξη ή µεταφορά του µπορεί να γίνεται και σε
κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Σε περίπτωση µετάταξης

71



72

ή µεταφοράς υπαλλήλων σε συνιστώµενες θέσεις και
για όσο χρόνο υφίστανται αυτές δεν πληρούται ίσος α-
ριθµός θέσεων µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Δ.Α.Λ.. Η µε-
τάταξη ή µεταφορά δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση
δηµοσίου δικαίου ή τη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του υπαλλήλου ούτε µεταβάλλει τη νοµική φύση των
σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, µε τις οποίες
υπηρετούσε ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσής του.
Οι µεταφερόµενοι ή µετατασσόµενοι, σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στην παρούσα παράγραφο, κατατάσσονται σε
βαθµό ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έ-
χει διανυθεί στο φορέα προέλευσης µε τα τυπικά προσό-
ντα της κατηγορίας στην οποία µεταφέρονται, εφαρµο-
ζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως για τη βαθµολογική
και µισθολογική κατάταξή τους των διατάξεων του ν.
4354/2015. Όποιος µετατάσσεται ή µεταφέρεται σε κα-
τώτερη κατηγορία κατατάσσεται στο βαθµό και το µισθο-
λογικό κλιµάκιο της νέας κατηγορίας µε βάση το συνολι-
κό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν διαφο-
ρά αποδοχών. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει
κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα (1) έτος από
τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 131
Ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου Δ.Α.Λ. Πειραιά

1. Η κατά τόπον αρµοδιότητα της Δ.Α.Λ. εκτείνεται σε
όλη την επικράτεια.

2. Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο Δ.Α.Λ. Πειραιά
(Δ.Α.Λ.-Π) µε έδρα στο Δήµο Πειραιά. Με απόφαση του
Σ.Δ. επικεφαλής της Δ.Α.Λ.-Π ορίζεται µέλος ή υπάλλη-
λος της Δ.Α.Λ.. 

3. Η Δ.Α.Λ-Π αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη, τα κα-
θήκοντα και το κόστος συµµόρφωσης µε τις διατάξεις
του ν. 2881/2001 (Α΄16) αναφορικά µε το Λιµένα Πει-
ραιά, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Σύµβα-
σης Παραχώρησης και την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθε-
σία.

4. Στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 128 του
παρόντος νόµου, η Δ.Α.Λ.-Π ασκεί όλες τις εξουσίες, αρ-
µοδιότητες και ευχέρειες, που περιέρχονται ειδικά στον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάµει
του νόµου που κυρώνει τη Σύµβαση Παραχώρησης µετα-
ξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ανώνυµης εταιρίας
µε την επωνυµία «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.»
(ΟΛΠ Α.Ε.), εφόσον αυτή δεν απονέµεται µε άλλη διάτα-
ξη νόµου ή απόφαση του Υπουργού αυτού σε άλλον φο-
ρέα.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από
την έκδοση του παρόντος, δύναται να εξειδικεύονται κα-
τά περιεχόµενο οι ως άνω αρµοδιότητες. Η παράλειψη
έκδοσης της απόφασης αυτής δεν κωλύει την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.

5. Περαιτέρω, η Δ.Α.Λ.-Π:
α) Εισηγείται στον Διοικητή της Δ.Α.Λ. τις απαραίτη-

τες συστάσεις και υποδείξεις για τα κατάλληλα να λη-
φθούν µέτρα σχετικά µε κάθε θέµα του άρθρου 128 του
παρόντος νόµου, που αφορά στο Λιµένα Πειραιά. 
β) Εισηγείται στο Σ.Δ. της Δ.Α.Λ. τη διατύπωση γνώ-

µης προς τη Ρ.Α.Λ. και τη ΓΓΛΛΠΝΕ, αυτεπαγγέλτως ή

κατόπιν ερωτήµατος, για οποιοδήποτε από τα θέµατα
του άρθρου 128 του παρόντος που αφορά στο Λιµένα
Πειραιά.
γ) Εκπροσωπεί το Λιµένα Πειραιά σε εθνικό, ευρωπαϊ-

κό και διεθνές επίπεδο σε κάθε θέµα αρµοδιότητάς της,
συνεργάζεται και ανταλλάσσει απόψεις µε αντίστοιχες
Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
δ) Γνωστοποιεί αµελλητί στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ κάθε στοι-

χείο, το οποίο σχετίζεται µε την άσκηση των δικαιωµά-
των του ως µετόχου στον ΟΛΠ ΑΕ.
ε) Συνεργάζεται µε κάθε αρµόδια Αρχή του Ελληνικού

Δηµοσίου για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκη-
ση των αρµοδιοτήτων της.
στ) Συγκαλεί τουλάχιστον µία φορά ανά τρεις µήνες

Συνέλευση Διαβούλευσης στην οποία συµµετέχουν εκ-
πρόσωποι της Δ.Α.Λ., εκπρόσωποι του οικείου Οργανι-
σµού Λιµένα, των αντίστοιχων συνδικαλιστικών ενώσε-
ων των εργαζοµένων, της τοπικής αυτοδιοίκησης (όµο-
ροι δήµοι, περιφέρεια) και των τοπικών φορέων – χρη-
στών των υπηρεσιών του λιµανιού.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από
την έκδοση του παρόντος, καθορίζεται το οργανόγραµ-
µα της Δ.Α.Λ.-Π κατ’ αναλογίαν µε τα ισχύοντα για τη
Δ.Α.Λ..

6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστώνται και άλλα Περιφε-
ρειακά Γραφεία της Δ.Α.Λ.. Με την ίδια ή όµοια απόφαση
καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας, η έδρα,
η κατά τόπον αρµοδιότητα, η διάρθρωση και οι αρµοδιό-
τητες κάθε Περιφερειακού Γραφείου. Στα Περιφερειακά
Γραφεία προΐστανται µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης ή
υπάλληλοι της Δ.Α.Λ., που ορίζονται µε απόφαση του
Σ.Δ. της Δ.Α.Λ..

Άρθρο 132
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου

1. Σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς το φορέα της ε-
ξουσίας ή της αρµοδιότητας που σχετίζεται µε διατάξεις
του παρόντος νόµου και εφόσον τα σχετικά ζητήµατα
δεν ρυθµίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη, αυτή επι-
λύεται ως εξής:
α) Όταν η αµφιβολία αφορά στην ανάθεση της εξου-

σίας ή αρµοδιότητας στο φορέα εκµετάλλευσης µε βάση
τη Σύµβαση Παραχώρησης, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο πα-
ραχωρησιούχος έχει από τη Σύµβαση τη σχετική εξουσία
ή αρµοδιότητα.
β) Όταν η αµφιβολία αφορά στην κατανοµή της εξου-

σίας ή της αρµοδιότητας µεταξύ των φορέων του παρό-
ντος νόµου, αυτή επιλύεται ως εξής:
αα) Κάθε εξουσία ή αρµοδιότητα παρακολούθησης, ε-

ποπτείας και ελέγχου συµµόρφωσης του παραχωρησι-
ούχου µε τους όρους της Σύµβασης Παραχώρησης ανα-
φορικά µε οποιαδήποτε λιµενική ζώνη της ελληνικής επι-
κράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ..
ββ) Πλην διαφορετικής ρύθµισης του παρόντος ή άλ-

λου νοµοθετήµατος και υπό την επιφύλαξη αρµοδιότη-
τας άλλων φορέων της Ελληνικής Δηµοκρατίας, η
Δ.Α.Λ. µεριµνά για την εφαρµογή της κείµενης νοµοθε-
σίας στη λιµενική ζώνη και για τη συµµόρφωση µε υπο-
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χρεώσεις που δεν απορρέουν από τέτοια Σύµβαση Πα-
ραχώρησης. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4150/2013, καθώς και
οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, 8 και 16 έως 19 του
π.δ. 19/2016 «Κανονισµός Λειτουργίας και Οργάνωση Υ-
πηρεσιών της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων» (Α΄ 28). 

3. Η Ρ.Α.Λ. ασκεί ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δη-
µοσίου κάθε άλλη αρµοδιότητά του που είναι συναφής
µε τη Σύµβαση Παραχώρησης και δεν έχει ρητά απονε-
µηθεί σε κάποια υπηρεσία ή φορέα του, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στον παρόντα ή άλλο νόµο.

4. Οι αρµοδιότητες που απονέµονται µε τις διατάξεις
του παρόντος, δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις νόµων
που κυρώνουν Συµβάσεις Παραχώρησης και ερµηνεύο-
νται υπό το πρίσµα των διατάξεων αυτών. Η άσκηση ό-
λων των αρµοδιοτήτων που απονέµονται στη Ρ.Α.Λ. µε
τις διατάξεις των άρθρων 112 και 113 του παρόντος νό-
µου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων
Συµβάσεων Παραχώρησης ή των νόµων που τις κυρώ-
νουν. 

5. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου ισχύουν οι α-
κόλουθοι ορισµοί:
α) «Σύµβαση Παραχώρησης»: κάθε σύµβαση την οποία

έχει ή πρόκειται να συνάψει το Ελληνικό Δηµόσιο µε άλ-
λο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου για την
παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης, διαχείρισης ή/και εκ-
µετάλλευσης όλης ή µέρους λιµενικής ζώνης ή για την
παραχώρηση έργου ή υπηρεσίας σε λιµένα.
β) «Σύµβαση Παραχώρησης σε Φορέα της Ιδιωτικής

Οικονοµίας»: οποιαδήποτε Σύµβαση Παραχώρησης του
σηµείου α΄ ανωτέρω, εφόσον αντισυµβαλλόµενος σε
αυτήν του Ελληνικού Δηµοσίου είναι οντότητα µη ελεγ-
χόµενη, κατά το µετοχικό ή εταιρικό της κεφάλαιο ή µε
οποιονδήποτε άλλον τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, από το Ελ-
ληνικό Δηµόσιο, ανεξαρτήτως αν η σύµβαση αυτή κυρώ-
νεται µε τυπικό νόµο είτε όχι. Η επέλευση των κριτηρίων
του προηγούµενου εδαφίου στο πρόσωπο του αντισυµ-
βαλλοµένου του Ελληνικού Δηµοσίου µπορεί να είναι
και επιγενόµενη της σύναψης της σχετικής σύµβασης, ο-
πότε και η σύµβαση εµπίπτει στην εµβέλειά του από το
χρόνο αυτόν.

6. Η διαµεσολάβηση και επίλυση διαφορών µεταξύ
χρηστών και φορέων διαχείρισης από τη Ρ.Α.Λ., η δια-
χείριση παραπόνων και η λήψη δεσµευτικών αποφάσεων
επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστηµα είναι επιτρεπτή
πριν και κατά τη διάρκεια εκκρεµοδικίας ανάµεσα στους
χρήστες και τους φορείς διαχείρισης, αν τα µέρη συµ-
φωνούν να προσφύγουν για την επίλυση της διαφοράς
στη Ρ.Α.Λ..

7. Η διετής θητεία των µελών της καταργούµενης
Ρ.Α.Λ., ως αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας, δύναται να
ανανεωθεί για µία µόνο φορά για δύο (2) έτη µε τη διαδι-
κασία του άρθρου 109 του παρόντος και εφόσον φέρουν
τα προσόντα διορισµού του άρθρου αυτού. 

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργού-
νται όλες οι διατάξεις που ρυθµίζουν κατά τρόπο διαφο-
ρετικό τα ίδια ζητήµατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
«ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΑΕ, ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ MΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4273/2014 ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α΄ 146) - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΑΠΟ ΔΕΗ
ΑΕ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/72/ΕΚ, ΜΕ ΤΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΗΣ - 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 133
Σκοπός

Σκοπός του διατάξεων του Υποκεφαλαίου Α΄ είναι η
λήψη ρυθµιστικών µέτρων µε σκοπό την ισότιµη πρόσβα-
ση Επιλέξιµων Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στο
εγχώριο ενεργειακό µίγµα, την ανάπτυξη υγιούς αντα-
γωνισµού µεταξύ των Προµηθευτών και τη βελτίωση της
ποιότητας και των τιµών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
στους τελικούς καταναλωτές. Τα ανωτέρω ρυθµιστικά
µέτρα λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή της διάταξης της
παρ. 4.3, της Ενότητας Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/
2015 (Α΄94). 

Άρθρο 134
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι ορι-
σµοί των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 ( Α΄
179), καθώς και οι ακόλουθοι:

- Βιοµηχανικοί καταναλωτές: Τα νοµικά πρόσωπα τα ο-
ποία είναι συνδεδεµένα είτε (α) στο Ελληνικό Σύστηµα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), υπερυψη-
λής ή υψηλής τάσης είτε (β) στο Ελληνικό Δίκτυο Διανο-
µής Hλεκτρικής Eνέργειας (ΕΔΔΗΕ) µέσης τάσης µε ε-
τήσια κατανάλωση άνω των 13GWh.

- Επιλέξιµοι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας: Οι
Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δικαίωµα
συµµετοχής στις δηµοπρασίες πώλησης προθεσµιακών
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση,
σύµφωνα µε το άρθρο 136.

- Δικαιούχοι Χρήσης: Οι Επιλέξιµοι Προµηθευτές ηλε-
κτρικής ενέργειας, οι οποίοι απέκτησαν προθεσµιακά
προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση εί-
τε απευθείας µέσω των δηµοπρασιών του άρθρου 135 εί-
τε µέσω της δευτερογενούς αγοράς, δυνάµει των διατά-
ξεων του άρθρου 140.

- Λειτουργός της Αγοράς: Η εταιρεία µε την επωνυµία
«Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και µε
το διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.», που προβλέπεται στο
άρθρο 117 του ν. 4001/2011 (Α΄179).
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Άρθρο 135
Δηµοπρασίες πώλησης προθεσµιακών προϊόντων 

ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση

1. Θεσπίζεται µηχανισµός πώλησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία Δηµό-
σια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυ-
νάµει δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρι-
κής ενέργειας µε φυσική παράδοση, µέσω του Ηµερήσι-
ου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (ΗΕΠ) και µε ρυθµι-
στικά καθοριζόµενη τιµή εκκίνησης, προς τους Επιλέξι-
µους Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου
136.
Σκοπός του µηχανισµού είναι η ανακατανοµή των µε-

ριδίων στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο
διασυνδεδεµένο σύστηµα, των µεριδίων της ΔΕΗ Α.Ε.
και των εναλλακτικών παροχών, από το ποσοστό, που
κατείχε τον Αύγουστο του έτους 2015 η ΔΕΗ Α.Ε., σε
ποσοστό µικρότερο του 50%, µέχρι και το έτος 2019.

2. Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς
δηµοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, µε τα ακόλου-
θα ποσοστά αποµείωσης του µεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη
λιανική αγορά του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος, µε
σηµείο αναφοράς το µερίδιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το µήνα
Αύγουστο του 2015:

(α) Για το έτος 2016: Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%),
(β) Για το έτος 2017: Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό

(12%),
(γ) Για το έτος 2018: Ποσοστό δεκατρία τοις εκατό

(13%),
(δ) Για το έτος 2019: Ποσοστό δεκατρία τοις εκατό

(13%).
3. Στην περίπτωση κατά την οποία η αποµείωση του

µεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του Διασυνδε-
δεµένου Συστήµατος υπερβαίνει κατά δύο (2) ποσοστιαί-
ες µονάδες το στόχο αποµείωσης του αντίστοιχου εξα-
µήνου, όπως αυτός προσδιορίζεται από τη διαίρεση του
ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάµηνα, η ΡΑΕ, µε από-
φασή της η οποία λαµβάνεται κατά τα προβλεπόµενα
στην περίπτωση α΄ του άρθρου 138, προβαίνει στην µεί-
ωση των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων του τρίτου εξα-
µήνου από την παρέλευση του εξαµήνου αναφοράς, µε ι-
σοδύναµη αποµείωση των προς δηµοπράτηση ποσοτή-
των του εξαµήνου αυτού.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία η αποµείωση του
µεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του Διασυνδε-
δεµένου Συστήµατος υπολείπεται κατά δύο (2) ποσοστι-
αίες µονάδες του στόχου αποµείωσης του αντίστοιχου
εξαµήνου, όπως αυτός προσδιορίζεται από τη διαίρεση
του ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάµηνα, η ΡΑΕ, µε α-
πόφασή της η οποία λαµβάνεται κατά τα προβλεπόµενα
στην περίπτωση α΄ του άρθρου 138, προβαίνει στην αύ-
ξηση των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων του τρίτου εξα-
µήνου από την παρέλευση του εξαµήνου αναφοράς, µε ι-
σοδύναµη αύξηση των προς δηµοπράτηση ποσοτήτων
του εξαµήνου αυτού.

5. Ως εξάµηνο αναφοράς προσδιορίζεται το χρονικό
διάστηµα στο οποίο αφορά η Έκθεση Επιπτώσεων, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 141.

Άρθρο 136
Επιλέξιµοι Προµηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Δικαίωµα συµµετοχής στις δηµοπρασίες πώλησης
προθεσµιακών προϊόντων κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 140 έχουν οι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας,
οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προµήθειας ηλεκτρικής ε-
νέργειας και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Συµµετε-
χόντων του Συστήµατος Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενερ-
γειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ») και στο Μητρώο Ε-
πιλέξιµων Προµηθευτών στις Δηµοπρασίες Προθεσµια-
κών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα οποία τηρεί ο
Λειτουργός της Αγοράς. 

2. Η ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και οι Βιοµηχανικοί Καταναλω-
τές, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προµήθειας ηλεκτρι-
κής ενέργειας και είναι εγγεγραµµένοι στο ανωτέρω
Μητρώο Συµµετεχόντων του Συστήµατος Συναλλαγών
Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ»),
δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής ως αγοραστές στις α-
νωτέρω δηµοπρασίες. Από τον περιορισµό αυτό εξαι-
ρούνται οι βιοµηχανικοί καταναλωτές οι οποίοι διατη-
ρούν ή αναπτύσουν διακριτή δραστηριότητα προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική αγορά.

3. Η ΡΑΕ και ο Λειτουργός της Αγοράς αναπτύσσουν
και εφαρµόζουν κατάλληλους ελεγκτικούς µηχανι-
σµούς, οι οποίοι προβλέπονται και εξειδικεύονται στον
Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊ-
όντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς επίτευξη των οριζο-
µένων στην ανωτέρω παράγραφο 2 και προς αποτροπή
δηµιουργίας καταστάσεων αθέµιτου ανταγωνισµού σε
τοµείς βιοµηχανικής δραστηριότητας. 

Άρθρο 137
Υποχρέωση παράδοσης

Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται, µε τη συµµετοχή της στον
ΗΕΠ, να εξασφαλίζει την παράδοση των ποσοτήτων ε-
νέργειας που αντιστοιχούν στα προθεσµιακά προϊόντα
ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση στους Δικαι-
ούχους Χρήσης των προϊόντων αυτών. Στην περίπτωση
πραγµατικής αδυναµίας εξασφάλισης της παράδοσης
των ανωτέρω ποσοτήτων ενέργειας, ισχύουν τα προβλε-
πόµενα στον Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθε-
σµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε
το άρθρο 140.

Άρθρο 138
Ετήσια ποσότητα, καταµερισµός, πρόγραµµα 
δηµοπράτησης και τεχνικά χαρακτηριστικά 

προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας 
µε φυσική παράδοση

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Λει-
τουργού της Αγοράς, καθορίζονται: 

(α) Η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, που δια-
τίθεται µέσω των ανωτέρω δηµοπρασιών πώλησης προ-
θεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική
παράδοση,

(β) ο καταµερισµός, για κάθε δηµοπρασία, της ανωτέ-
ρω ετήσιας ποσότητας σε επιµέρους προθεσµιακά προϊ-
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όντα ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση,
(γ) το πρόγραµµα διεξαγωγής των δηµοπρασιών και 
(δ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω δηµοπρα-

τούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργει-
ας µε φυσική παράδοση, ως αυτά εξειδικεύονται στον
Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊ-
όντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2. Η πρώτη δηµοπρασία θα έχει διεξαχθεί µέχρι το τέ-
λος Σεπτεµβρίου 2016 και η φυσική παράδοση των προϊ-
όντων θα λάβει χώρα εντός του τέταρτου τριµήνου του
2016.

Άρθρο 139
Μεθοδολογία προσδιορισµού κατώτατης τιµής 

προσφοράς των δηµοπρατούµενων προθεσµιακών
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινή υπουργική απόφα-
ση, η οποία εκδίδεται, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, καθορί-
ζεται η µεθοδολογία προσδιορισµού, καθώς και η εξ αυ-
τής προκύπτουσα κατώτατη τιµή προσφοράς των δηµο-
πρατούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ε-
νέργειας. Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδε-
ται εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.

2. Η µεθοδολογία προσδιορισµού της κατώτατης τιµής
βασίζεται στα  µεταβλητά κόστη των λιγνιτικών και υ-
δροηλεκτρικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας της ΔΕΗ Α.Ε. και καθορίζει την αναλογία του µίγ-
µατος λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής.

3. Το µεταβλητό κόστος των λιγνιτικών µονάδων πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. αποτελεί-
ται από τα κάτωθι στοιχεία κόστους:

(α) Μεταβλητά κόστη των ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., βά-
σει των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας.

(β) Κόστος αγοράς καυσίµων από τρίτους, µε βάση τη
µοναδιαία τιµή καυσίµου στη σχετική σύµβαση αγορα-
πωλησίας.

(γ) Ειδικό Τέλος Λιγνίτη, κατά την υπ’ αριθµ.
Δ5/Β/οικ.3982 (3)/16.2.2012 (Β΄ 342) απόφαση του Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής, ως ισχύει  που επιβαρύνουν τη λιγνιτική παραγω-
γή, ως αυτό εκφράζεται σε ποσό ευρώ (€) ανά MWh.

(δ) Ειδικό Κόστος Εκκίνησης.
(ε) Μεταβλητά κόστη λειτουργίας και συντήρησης.
(στ) Κόστη αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών διοξειδίου

του άνθρακα.
4. Τα ανωτέρω κόστη, θεωρούνται µεταβλητά µόνον ε-

φόσον εξαρτώνται από τον όγκο παραγωγής (MWhs)
των λιγνιτικών µονάδων.

5. Το κόστος αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών διοξειδί-
ου του άνθρακα υπολογίζεται ετησίως βάσει του αντί-
στοιχου δωδεκάµηνου συµβολαίου µελλοντικής εκπλή-
ρωσης του Ευρωπαϊκού Χρηµατιστηρίου Ενέργειας
(EuropeanEnergyExchange - EEX), ως ισχύει κατά το µή-
να Δεκέµβριο του προηγουµένου έτους από το έτος ε-
φαρµογής της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης
της παραγράφου 1. 

Άρθρο 140
Οργάνωση και διεξαγωγή των δηµοπρασιών

1. Αρµόδιος για την οργάνωση και διεξαγωγή των α-
νωτέρω δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊό-
ντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση είναι ο
Λειτουργός της Αγοράς. Για την παροχή των ανωτέρω υ-
πηρεσιών του ο Λειτουργός της Αγοράς εισπράττει τέ-
λη. Το ύψος των τελών καθορίζεται από τη ΡΑΕ, κατόπιν
εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών
Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για το
σκοπό αυτόν ο Λειτουργός της Αγοράς υποχρεούται να
τηρεί τους αναγκαίους διακριτούς λογαριασµούς.

2. Η οργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω δηµοπρα-
σιών διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από τον
Λειτουργό της Αγοράς και υποβάλλεται στη ΡΑΕ µέχρι
το τέλος Ιουνίου 2016. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβού-
λευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4001/
2011 (Α΄179) και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις
και προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή της τον Κώδικα Συναλ-
λαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε µε πρωτο-
βουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του Λειτουργού ή
τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον, κατ’ εφαρ-
µογή της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου.

3. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθε-
σµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθµίζονται
ιδίως:
α) Η θέσπιση Μητρώου Επιλέξιµων Προµηθευτών στις

Δηµοπρασίες Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας και η διαδικασία εγγραφής των Επιλέξιµων
Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας σε αυτό.
β) Ο τύπος και η διαδικασία οργάνωσης και διεξαγω-

γής των δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊό-
ντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση, µε
πλειοδοτικούς διαγωνισµούς, καθώς και ο τύπος και ο
χρόνος υποβολής των προσφορών και η οργάνωση και
λειτουργία δευτερογενούς αγοράς, έτσι ώστε να εξα-
σφαλίζεται µέσω του ΗΕΠ η φυσική παράδοση των προϊ-
όντων στην εγχώρια κατανάλωση και στις εξαγωγές.
γ) Η διαδικασία έκδοσης και το βασικό περιεχόµενο

του τεύχους των τεχνικών χαρακτηριστικών των δηµο-
πρατούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ε-
νέργειας µε φυσική παράδοση, ως προβλέπονται στην
περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 138.
δ) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των Επιλέξιµων

Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Λειτουργού
της Αγοράς και της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση µε τις δηµοπρα-
σίες πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ε-
νέργειας, καθώς και η µεταξύ τους συνεργασία µε σκοπό
την οµαλή λειτουργία τους.
ε) Τυχόν εξειδίκευση και συµπλήρωση των αρµοδιοτή-

των του Λειτουργού της Αγοράς, όπως καθορίζονται
στις διατάξεις του παρόντος νόµου και στις λοιπές δια-
τάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
στ) Το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ του Λειτουργού



της Αγοράς και των Διαχειριστών του Ελληνικού Συστή-
µατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και
του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΔΔΗΕ) και λοιπών φορέων, ιδίως όσον αφορά τις απαι-
τήσεις ανταλλαγής δεδοµένων.
ζ) Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί προς επίτευξη των προ-

βλεποµένων στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 136.
η) Η διαδικασία για τη χρονική δήλωση χρήσης των πο-

σοτήτων ενέργειας των ανωτέρω προθεσµιακών προϊό-
ντων.
θ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες κάλυψης, εκκαθάρισης

και διακανονισµού των συναλλαγών, καθώς και θέµατα
προκαταβολών, ρητρών, προπληρωµών και εξόφλησης,
συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων αδυναµίας ε-
πίλυσης του ΗΕΠ.
ι) Αντιµετώπιση περιπτώσεων πραγµατικής αδυναµίας

εξασφάλισης της παράδοσης των ανωτέρω ποσοτήτων
ενέργειας µέσω του ΗΕΠ σε συµφωνία µε τα προβλεπό-
µενα στην πρότυπη Γενική Συµφωνία Παράδοσης - Παρα-
λαβής ηλεκτρικής ενέργειας (General Agreement
Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity) του
Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Εµπόρων Ενέργειας (European
Federation of Energy Traders).
ια) Η τήρηση των αναγκαίων λογαριασµών για τη λει-

τουργία των δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων η-
λεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση και για τον
διακανονισµό των συναλλαγών.
ιβ) Οι διαδικασίες έγκρισης από τη ΡΑΕ των τελών για

την ανάκτηση από τον Λειτουργό της Αγοράς του κό-
στους των δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων ηλε-
κτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση.
ιγ) Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφω-

σης των Επιλέξιµων Προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργει-
ας, των Δικαιούχων Χρήσης και της ΔΕΗ Α.Ε. µε τον Κώ-
δικα Συναλλαγών Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊό-
ντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
ιδ) Οι κανόνες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, α-

πρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των πληροφο-
ριακών συστηµάτων του Λειτουργού της Αγοράς σε σχέ-
ση µε τη διενέργεια των δηµοπρασιών πώλησης προθε-
σµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική πα-
ράδοση.
ιε) Ο τρόπος και η διαδικασία δηµοσίευσης των απα-

ραίτητων πληροφοριών για τη λειτουργία των δηµοπρα-
σιών πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ε-
νέργειας µε φυσική παράδοση και τη συµµετοχή σε αυ-
τές.
ιστ) Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εµπο-

ρικά ευαίσθητων δεδοµένων των Δικαιούχων Προµηθευ-
τών και της ΔΕΗ Α.Ε.
ιζ) Τα στοιχεία και η διαδικασία υποβολής τους στη

ΡΑΕ από το Λειτουργό της Αγοράς, για την κατάρτιση
της Έκθεσης Επιπτώσεων του άρθρου 141.
ιη) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφο-

ρών στο πλαίσιο εφαρµογής του Κώδικα Συναλλαγών
Δηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας.
ιθ) Κάθε άλλη ρύθµιση απαραίτητη για την εύρυθµη,

διαφανή και αποδοτική λειτουργία των δηµοπρασιών πώ-
λησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας
µε φυσική παράδοση.

Άρθρο 141
Έκθεση Επιπτώσεων, παρακολούθηση εφαρµογής 

και συναφείς ενέργειες

1. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την εφαρµογή του µηχανι-
σµού του άρθρου 135 και συντάσσει, ανά εξάµηνο, Έκθε-
ση Επιπτώσεων σχετικά:
α) Με την αποτελεσµατικότητά του, βάσει των διαµορ-

φούµενων µεριδίων των Προµηθευτών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυ-
τά ανακοινώνονται στα Μηνιαία Δελτία Συστήµατος Συ-
ναλλαγών ΗΕΠ, τα οποία καταρτίζονται από τον Λει-
τουργό της Αγοράς και βάσει πληροφοριών που παρέχο-
νται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
β) Με τις επιπτώσεις στις λιανικές τιµές ηλεκτρικής ε-

νέργειας όπως αυτή πωλείται από τους προµηθευτές σε
επιχειρήσεις και οικιακούς καταναλωτές.
γ) Με το βαθµό κατά τον οποίο η λειτουργία του µηχα-

νισµού λαµβάνει υπόψη και εξυπηρετεί την προοπτική
µετάβασης στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχο (Target
Model). 

2. Η Έκθεση Επιπτώσεων, για κάθε εξάµηνο αναφο-
ράς, υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, το οποίο µεριµνά, ώστε µέσω της λειτουργίας
του µηχανισµού του άρθρου 135 να διασφαλίζονται συν-
θήκες υγιούς ανταγωνισµού και προστασίας του κατανα-
λωτή.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 142
Σκοπός – Βασικές αρχές ιδιοκτησιακού διαχωρισµού

1. Με τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου B΄ υλοποιείται
ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισµός της εταιρείας «Α-
νεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας Ανώνυµη Εταιρεία» (στο εξής ΑΔΜΗΕ ΑΕ) από τη
Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Ανώνυµη Εταιρεία
(στο εξής ΔΕΗ ΑΕ) σε εφαρµογή του άρθρου 9 της Οδη-
γίας 2009/72/ΕΚ και του εναλλακτικού προς την πλήρη ι-
διωτικοποίηση της επιχείρησης σχεδίου, που προβλέπε-
ται στην υποπαράγραφο 4.3 της Παραγράφου Γ΄ του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

2. Προς υλοποίηση των ανωτέρω, διαµορφώνεται νέα
σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που
διασφαλίζει τον πλήρη διαχωρισµό αυτής από τη ΔΕΗ
ΑΕ και τη διατήρησή της υπό τον έλεγχο του Ελληνικού
Δηµοσίου. Ο έλεγχος επί της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα ασκείται α-
πό διαφορετικό φορέα του Δηµοσίου σε σχέση µε τη
ΔΕΗ ΑΕ ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από
τις δραστηριότητες προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή
φυσικού αερίου, σύµφωνα µε το άρθρο 110 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179). Η άµεση ή έµµεση συµµετοχή του
Ελληνικού Δηµοσίου ή νοµικών προσώπων στα οποία
συµµετέχει κατά πλειοψηφία ή ελέγχει άµεσα ή έµµεσα
το Ελληνικό Δηµόσιο στο εκάστοτε µετοχικό κεφάλαιο
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν δύναται να υπολείπεται του 51%. Η
διαµόρφωση της νέας σύνθεσης του µετοχικού κεφαλαί-
ου γίνεται µέσω: α) της µεταβίβασης µετοχών εκδόσεως
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του
µετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία
συµµετοχών (HoldingCo, στο εξής «Εταιρεία Συµµετο-
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χών»), η οποία πρόκειται να συσταθεί µε επιµέλεια και
δαπάνη της ΔΕΗ ΑΕ και να εισαχθεί σε οργανωµένη α-
γορά και της οποίας µοναδικός µέτοχος αρχικώς θα είναι
η ΔΕΗ ΑΕ και εν συνεχεία οι µέτοχοι της ΔΕΗ ΑΕ, β) της
πώλησης και µεταβίβασης, µε µία ή περισσότερες συ-
ναλλαγές, µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντι-
στοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του µετοχικού
κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία της οποίας
µοναδικός µέτοχος θα είναι το Ελληνικό Δηµόσιο (στο ε-
ξής «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ») και γ) της πώλησης και µεταβί-
βασης µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοι-
χούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του µετοχικού κεφα-
λαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε στρατηγικό επενδυτή.

Άρθρο 143
Σχέδιο Διαχωρισµού

1. Το Σχέδιο Διαχωρισµού υλοποιείται ως εξής:
α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων

της, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ εγκρίνει: αα) την αύξηση του µετοχι-
κού της κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών
της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147, ββ) τη
µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου, κατά ποσό ίσο µε
το ποσό που θα προκύψει από την κεφαλαιοποίηση των
αποθεµατικών της και γγ) την καταβολή στη µέτοχό της
ΔΕΗ ΑΕ του ποσού που θα αποδεσµευθεί από την ως ά-
νω µείωση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δύναται να προβαίνει σε
συµψηφισµό χρηµατικών οφειλών της ΔΕΗ ΑΕ προς αυ-
τήν, που αφορούν σε τέλη χρήσης συστήµατος.
β. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2016, µε απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η ΔΕΗ ΑΕ εγκρί-
νει: αα) την πώληση και µεταβίβαση µετοχών εκδόσεως
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχι-
στον 25% του µετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειµένου
να περιέλθουν στην εταιρεία που συστήνεται κατά τα ο-
ριζόµενα στο άρθρο 145, ββ) την πώληση και µεταβίβαση
µετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον
σε ποσοστό 20 % του µετοχικού κεφαλαίου αυτής, σε
στρατηγικό επενδυτή, που θα αναδειχθεί µέσω διεθνούς
πλειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 144
και γγ) τη σύσταση Εταιρείας Συµµετοχών της ΔΕΗ ΑΕ
µε µοναδικό µέτοχο αρχικώς τη ΔΕΗ ΑΕ, την έγκριση
του καταστατικού αυτής, καθώς και τη µεταβίβαση σε
αυτήν, υπό µορφή εισφοράς σε είδος στο πλαίσιο αύξη-
σης µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, µετοχών εκ-
δόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό
51% του µετοχικού της κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
γ. Με την ολοκλήρωση της σύστασής της, η Εταιρεία

Συµµετοχών προβαίνει µε απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης των µετόχων της στην αύξηση του µετοχικού κε-
φαλαίου της, που προβλέπεται στην περίπτωση β΄. Προς
υλοποίηση της απόφασης της περίπτωσης β΄ του παρό-
ντος άρθρου, η ΔΕΗ ΑΕ εισφέρει σε είδος στην Εταιρεία
Συµµετοχών, µετοχές της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν
σε ποσοστό 51% του µετοχικού κεφαλαίου της τελευταί-
ας. 
δ. Διενεργείται µε επιµέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ ΑΕ ο

διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισµός της περίπτωσης β΄
και αναδεικνύεται ο στρατηγικός επενδυτής.
ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων

της, η ΔΕΗ ΑΕ εγκρίνει: αα) τη µείωση του µετοχικού
της κεφαλαίου µε σκοπό την εις είδος διανοµή στους µε-
τόχους αυτής και ββ) τη µεταβίβαση, συνεπεία της ως ά-

νω εις είδος διανοµής, στους υφιστάµενους µετόχους
της των µετοχών που κατέχει στην Εταιρεία Συµµετο-
χών κατά το χρονικό αυτό σηµείο και κατά την αναλογία
συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ ΑΕ. Η
παρούσα µεταβίβαση δεν συνιστά δηµόσια προσφορά
για τους σκοπούς του ν. 3401/2005 (Α΄ 257) και ως εκ
τούτου δεν απαιτείται η σύνταξη έγκριση και δηµοσίευ-
ση οποιουδήποτε ενηµερωτικού δελτίου ή άλλου ισοδύ-
ναµου εντύπου. 
στ. Η ΔΕΗ ΑΕ προβαίνει: αα) στην πώληση και µεταβί-

βαση, µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοι-
χούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του µετοχικού κεφα-
λαίου αυτής προκειµένου να περιέλθουν στην ΔΕΣ ΑΔ-
ΜΗΕ ΑΕ, που συνιστάται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
145 και ββ) στην πώληση και µεταβίβαση, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 144, µετοχών εκδόσεως της ΑΔ-
ΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό
20% του µετοχικού κεφαλαίου αυτής στον στρατηγικό ε-
πενδυτή. 

2.Το Ελληνικό Δηµόσιο συµµετέχει και ψηφίζει στις
ως άνω γενικές συνελεύσεις της ΔΕΗ ΑΕ υπό την ιδιό-
τητά του ως µετόχου.

3. Οι ενέργειες και αποφάσεις των µελών των διοικητι-
κών συµβουλίων της ΔΕΗ ΑΕ, της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, της Εται-
ρείας Συµµετοχών της ΔΕΗ ΑΕ που προβλέπεται στην υ-
ποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του παρόντος και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ του Ελληνικού
Δηµοσίου που προβλέπεται στο άρθρο 145, οι οποίες
λαµβάνονται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου αυ-
τού και προς το σκοπό της υλοποίησης του Σχεδίου Δια-
χωρισµού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, συνιστούν εκπλήρωση νόµι-
µης υποχρέωσης αυτών.

Άρθρο 144
Προδιαγραφές και διαδικασία διενέργειας 

διεθνούς διαγωνισµού

1. Η ανάδειξη στρατηγικού επενδυτή, στον οποίο θα
µεταβιβαστούν µετοχές έκδοσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που α-
ντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του µετοχι-
κού κεφαλαίου αυτής, θα πραγµατοποιηθεί µέσω διε-
θνούς διαγωνισµού.
Ο στρατηγικός επενδυτής θα πρέπει να είναι είτε (α)

διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας µέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συ-
στηµάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-
E) ή διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ε-
νέργειας που συµµετέχει σε διαχειριστή συστήµατος µε-
ταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που είναι µέλος του Ευ-
ρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO- Ε), (Διαχειριστής
Συστήµατος) είτε (β) κοινοπραξία στην οποία θα συµµε-
τέχει Διαχειριστής Συστήµατος, όπως αυτός αναφέρεται
στην περίπτωση α΄.

2. Ο διαγωνισµός της προηγούµενης παραγράφου διε-
νεργείται εντός των καθοριζόµενων ως ακολούθως χρο-
νικών ορίων, τα οποία δύνανται να παρατείνονται µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Οικονοµικών:
α. Μέχρι τον Ιούλιο του 2016, η ΔΕΗ ΑΕ θα ολοκληρώ-

σει την κατάρτιση διεθνούς δηµόσιας πρόσκλησης της
περίπτωσης β΄. Η ΔΕΗ ΑΕ προσδιορίζει και αιτείται από
την ΑΔΜΗΕ ΑΕ τα απαραίτητα νοµικά, τεχνικά και οικο-
νοµικά έγγραφα για την παροχή προς τους υποψήφιους
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επενδυτές των αναγκαίων πληροφοριών για την αξιολό-
γηση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων,
της οικονοµικής κατάστασης και των προοπτικών της
ΑΔΜΗΕ ΑΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 116
του ν. 4001/2011.
β. Εντός πέντε (5) µηνών από τη λήψη της απόφασης

της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΔΕΗ ΑΕ που
προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 143, θα έχει δηµοσιευθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ διε-
θνής δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
θα έχει αναδειχθεί ο προτιµητέος στρατηγικός επενδυ-
τής. Με τη δηµόσια πρόσκληση του προηγούµενου εδα-
φίου καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής (ό-
πως ενδεικτικά, η οικονοµική προσφορά, η εµπειρία στην
ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία συστήµατος µετα-
φοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η συµµόρφωση µε τις επι-
ταγές της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας αναφορικά µε εται-
ρείες διαχείρισης συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ε-
νέργειας, χρηµατοοικονοµική, τεχνική και νοµική καταλ-
ληλότητα και επάρκεια) και  οι προθεσµίες υποβολής δε-
σµευτικής προσφοράς, η κατάθεση εγγυητικής επιστο-
λής συµµετοχής, η διαδικασία υποβολής ερωτηµάτων
και επεξηγήσεων, όροι και εγγυήσεις εµπιστευτικότητας
αναφορικά µε την πρόσβαση των υποψηφίων στις πλη-
ροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ και το
σχέδιο σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών (share
purchase agreement). Πριν την ανάδειξη του στρατηγι-
κού επενδυτή η ΔΕΗ ΑΕ θα έχει λάβει γνωµοδότηση από
διεθνή ανεξάρτητο εκτιµητή, όπως ιδίως διεθνή επενδυ-
τική τράπεζα περί του δικαίου και ευλόγου του προσφε-
ρόµενου τιµήµατος και περί της αντικειµενικότητας και
διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας (fairness
opinion), προκειµένου να προβεί στη σύναψη αγοραπω-
λησίας µετοχών (share purchase agreement) µε τον προ-
τιµητέο στρατηγικό επενδυτή.
γ. Εντός οκτώ (8) µηνών από τη λήψη της απόφασης

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΔΕΗ ΑΕ που προ-
βλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 143 και αφού προηγηθεί η µεταβίβαση από τη ΔΕΗ
ΑΕ στους µετόχους της των µετοχών που κατέχει στην
Εταιρεία Συµµετοχών κατά τα οριζόµενα στην περίπτω-
ση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η ΔΕΗ ΑΕ θα
έχει προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας µετοχών (share
purchase agreement) µε τον προτιµητέο στρατηγικό ε-
πενδυτή.
δ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους ι-

διοκτησιακού διαχωρισµού, που περιγράφεται στις περι-
πτώσεις α΄ έως στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143,
η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, προβαίνει στις απαραίτητες καταστατικές
τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι: αα) Το Διοι-
κητικό Συµβούλιο της ΑΔΜΗΕ θα είναι εννεαµελές. Πέ-
ντε από τα µέλη θα υποδεικνύονται από το Ελληνικό Δη-
µόσιο και τρία τουλάχιστον µέλη από το στρατηγικό ε-
πενδυτή. ββ) Ο Πρόεδρος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα υποδει-
κνύεται από το Ελληνικό Δηµόσιο. γγ) Ο Διευθύνων Σύµ-
βουλος της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα υποδεικνύεται από το Ελληνι-
κό Δηµόσιο, κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του στρατη-
γικού επενδυτή. δδ) Το Ελληνικό Δηµόσιο θα δύναται να
καθορίζει και να τροποποιεί τo επιχειρηµατικό σχέδιο κα-
τόπιν έγγραφης συναίνεσης του στρατηγικού επενδυτή.

3. Τα συµβατικά κείµενα της αγοραπωλησίας θα περι-
λαµβάνουν τις όποιες αναγκαίες προαπαιτούµενες πρά-
ξεις για έκαστο συµβαλλόµενο µέρος, χωρίς την πλήρω-
ση των οποίων δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της

συναλλαγής (condition precedents). Στο πλαίσιο της ως
άνω συναλλαγής, τα µέρη, οφείλουν να προβούν σε κά-
θε αναγκαία ενέργεια προκειµένου να εξασφαλίσουν τη
χορήγηση των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων (ι-
δίως από ρυθµιστικές αρχές, αρχές ανταγωνισµού σε ε-
θνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δανειστές της ΔΕΗ ΑΕ και
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ µε σχετικά συµβατικά δικαιώµατα προέ-
γκρισης), καθώς και την εκπλήρωση κάθε απαραίτητης
για την ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋπόθεση.

4. Η διενέργεια του ανωτέρω διεθνούς διαγωνισµού
τελεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δηµοσίου. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζεται και κάθε άλ-
λη σχετική λεπτοµέρεια για τη διενέργειά του.

Άρθρο 145
Σύσταση και σκοπός της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διαχωρισµού
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που προβλέπεται στο άρθρο 143, συνι-
στάται Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΔΗΜΟΣΙΑ Ε-
ΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ)» και µοναδικό µέτοχο το Ελληνικό
Δηµόσιο, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου, το καταστατικό της και συµπληρωµατικά α-
πό τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 28).

2. Σκοπός της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ είναι η απόκτηση από
την ΔΕΗ ΑΕ µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που α-
ντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του µετοχι-
κού κεφαλαίου αυτής, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 143. Το τίµηµα απόκτη-
σης ανά µετοχή ισούται µε το τίµηµα ανά µετοχή που κα-
ταβάλλει ο επενδυτής. Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ µπορεί να προ-
βαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη χρηµα-
τοδότηση της απόκτησης της συµµετοχής αυτής, περι-
λαµβανοµένης ιδίως της σύναψης συµβάσεων δανείου. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίνεται το καταστατι-
κό της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στο οποίο ρυθµίζονται τα θέµα-
τα που αφορούν το µετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για
αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, τα δικαιώµα-
τα του µετόχου, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη λει-
τουργία και τις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
και του Διοικητικού Συµβουλίου, τους ελεγκτές, τη δια-
νοµή των κερδών, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,
τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρή-
ση, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέµα που προβλέπεται
από την κείµενη νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρίες,ι-
δίως του άρθρου κ.ν. 2190/1920 (Α΄28).

4. Το µετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ορίζεται
σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, το οποίο κατα-
βάλλεται από το Ελληνικό Δηµόσιο άπαξ σε µετρητά. Για
το µετοχικό κεφάλαιο εκδίδεται µία µετοχή υπέρ του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου, η οποία είναι αµεταβίβαστη. Το Ελλη-
νικό Δηµόσιο, για την άσκηση των µετοχικών του δικαιω-
µάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του.

5. Η διάρκεια της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ορίζεται σε ενενή-
ντα εννέα (99) χρόνια από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3.

6. Για κάθε πράξη της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την οποία α-
παιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο, τα δικαιώµατα
των συµβολαιογράφων περιορίζονται στο ήµισυ των
προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία. Για τις πρά-
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ξεις αυτές δεν καταβάλλονται φόροι ή τέλη και για τη
σύνταξη και υπογραφή αυτών δεν απαιτείται παράσταση
δικηγόρου. Περαιτέρω, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσεται
από κάθε δηµόσιο, δηµοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου ά-
µεσο ή έµµεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέµενης
αξίας, καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του Δηµοσί-
ου ή άλλου τρίτου. Επίσης, απαλλάσσεται και από την υ-
ποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου και απολαµ-
βάνει γενικά όλων των δικονοµικών και άλλων προνο-
µίων και ατελειών του Δηµοσίου.

7. Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ορίζεται ως ο νόµιµος εκδοχέας
των φορολογικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου
έναντι της ΔΕΗ ΑΕ και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που προκύπτουν
από την εκτέλεση του Σχεδίου Διαχωρισµού έως του πο-
σού που απαιτείται για την απόκτηση του 25% του µετο-
χικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Τέτοιες φορολογικές
απαιτήσεις αποτελούν ιδίως οι απαιτήσεις φόρου υπερα-
ξίας από την πώληση των µετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, κα-
θώς και οι απαιτήσεις από την κεφαλαιοποίηση αποθεµα-
τικών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Τις απαιτήσεις αυτές δύναται η
ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ να ενεχυριάζει αποκλειστικά προς α-
σφάλεια τυχόν χρηµατοδότησης που λαµβάνει προς το
σκοπό εξόφλησης του τιµήµατος για την απόκτηση των
µετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από την ΔΕΗ ΑΕ ή να τις συµ-
ψηφίζει µε το οφειλόµενο τίµηµα από την πώληση των
µετοχών.
Τυχόν υπερβάλλον ποσό χρησιµοποιείται για την απο-

πληρωµή ληξιπρόθεσµων χρεών του Ελληνικού Δηµοσί-
ου προς τη ΔΕΗ ΑΕ. Τυχόν ελλείπον ποσό συµπληρώνε-
ται από τα διανεµόµενα µερίσµατα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που
αναλογούν στο Ελληνικό Δηµόσιο.

Άρθρο 146
Εισαγωγή της Εταιρείας Συµµετοχών της ΔΕΗ ΑΕ 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διαχωρισµού,
µε την ολοκλήρωση της µεταβίβασης από τη ΔΕΗ ΑΕ
στους µετόχους αυτής των µετοχών που κατέχει στην Ε-
ταιρεία Συµµετοχών που προβλέπεται στη περίπτωση β΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η Εταιρεία Συµµετο-
χών αιτείται αµελλητί την εισαγωγή της στην οργανωµέ-
νη αγορά κινητών αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
(στο εξής ΧΑ), έχοντας προβεί προς τούτο σε όλες τις α-
παραίτητες ενέργειες, όπως ιδίως στη σύνταξη ενηµε-
ρωτικού δελτίου εισαγωγής, προκειµένου να υλοποιηθεί
η διαδικασία της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 143.

2. Η εισαγωγή της Εταιρείας Συµµετοχών στην οργα-
νωµένη αγορά κινητών αξιών του ΧΑ διενεργείται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του
ν. 3371/2005 (Α΄ 178), των κανονισµών και αποφάσεων
του ΧΑ, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εφαρµοστέων
διατάξεων.

3. Για την εισαγωγή της Εταιρείας Συµµετοχών οργα-
νωµένη αγορά κινητών αξιών του ΧΑ, δεν απαιτείται να
έχει αυτή δηµοσιεύσει ή καταθέσει προς δηµοσίευση ου-
δεµία ετήσια οικονοµική κατάσταση σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στο άρθρο 3 του ν. 3371/2005.

4. Το ΧΑ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκούν κάθε
διακριτική ευχέρεια που έχουν από το νόµο προς το σκο-
πό διευκόλυνσης της εισαγωγής των κινητών αξιών της
Εταιρείας Συµµετοχών.

Άρθρο 147
Κεφαλαιοποιήσιµα αποθεµατικά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Προς το σκοπό υλοποίησης της αύξησης µετοχικού κε-
φαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που προβλέπεται στην υποπερί-
πτωση αα΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 143, αποτελούν ελεύθερα κεφαλαιοποιήσιµα α-
ποθεµατικά τα ακόλουθα αποθεµατικά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ:
α. Το αποθεµατικό που προέκυψε από την υπεραξία α-

ναπροσαρµογής παγίων που δηµιουργήθηκαν από τη
ΔΕΗ ΑΕ δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2
του ν. 2941/2001 (Α΄ 201) και µεταφέρθηκε στην
ΑΔΜΗΕ ΑΕ δυνάµει των διατάξεων της περίπτωσης στ΄
της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
β. Ο λογαριασµός «κέρδη εις νέον».

Άρθρο 148
Πιστοποίηση ΑΔΜΗΕ ΑΕ µετά τον 
πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισµό

Για την πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ µετά τον πλήρη ι-
διοκτησιακό διαχωρισµό αυτής από την ΔΕΗ ΑΕ, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 110 του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), εφαρµόζονται αναλογικά οι δια-
τάξεις των άρθρων 113 και 114 του ν. 4001/2011. Οι προ-
θεσµίες που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές µέχρι
και την έκδοση τελικής απόφασης από τη Ρυθµιστική Αρ-
χή Ενέργειας, µειώνονται στο µισό.

Άρθρο 149
Λοιπές διατάξεις

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Υποκεφαλαίου δεν
θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 102 έως 104 και 119
του ν. 4001/2011, που αναφέρονται στα εργασιακά και α-
σφαλιστικά δικαιώµατα του πάσης φύσεως προσωπικού
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και των λοιπών φορέων στους οποίους
και εφαρµόζονται κατ’ αναλογία αυτές.

2. Ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισµός της ΑΔΜΗΕ
ΑΕ δεν συνιστά λόγο καταγγελίας των συµβάσεων ερ-
γασίας αυτής µε το πάσης φύσεως προσωπικό της και
δεν επηρεάζει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα
αυτού. 

3. Οποιαδήποτε ενέργεια ή δικαιοπραξία επιχειρείται
κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου από τη ΔΕΗ ΑΕ ή α-
πό την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συµπεριλαµβανοµένης της επέλευ-
σης οποιουδήποτε γεγονότος ή συνέπειας άµεσα συνδε-
δεµένης µε την επιχειρούµενη ενέργεια ή δικαιοπραξία,
δεν δύναται αφ’ εαυτής να συνιστά γεγονός καταγγε-
λίας ή αφερεγγυότητας ή αιτία παροχής ή ρευστοποίη-
σης εξασφάλισης, ούτε παρέχει σε αντισυµβαλλόµενο
το δικαίωµα για άσκηση δικαιώµατος καταγγελίας, αλυ-
σιδωτής καταγγελίας (cross-default), υπαναχώρησης, ε-
πίσχεσης, τροποποίησης, συµψηφισµού ή εκκαθαριστι-
κού συµψηφισµού, σε σχέση µε οποιαδήποτε σύµβαση
έχει συναφθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ ή την ΑΔΜΗΕ ΑΕ µε τρί-
τους, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι ου-
σιαστικές υποχρεώσεις δυνάµει της σύµβασης, µεταξύ
των οποίων και οι υποχρεώσεις πληρωµής και παράδο-
σης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για συµβάσεις που έχει συ-
νάψει θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ µε τρίτους. 

4. Συµπληρωµατικά στις διατάξεις του Υποκεφαλαίου
Β΄ του Κεφαλαίου Η΄ εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 2190/1920 και του ν. 3340/2005 (Α΄ 112).
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ 

ΤΟΥ «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ»

Άρθρο 150

Στο ν. 4001/2011 (Α΄ 79) προστίθεται νέο άρθρο 143Δ,
ως εξής:

«Άρθρο 143Δ
Μεταβατικός Μηχανισµός Αποζηµίωσης Ευελιξίας

1.Θεσπίζεται «Μεταβατικός Μηχανισµός Αποζηµίωσης
Ευελιξίας». Ο Μηχανισµός αυτός τίθεται σε εφαρµογή
από 1.5.2016. Η διάρκεια του Μεταβατικού Μηχανισµού
Αποζηµίωσης Ευελιξίας ορίζεται, κατά µέγιστο, σε δώ-
δεκα (12) µήνες, ή, εάν αυτό συµβεί νωρίτερα, µέχρι την
εφαρµογή µόνιµου µηχανισµού επάρκειας ή και ευελι-
ξίας του Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα
µε τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ κατά τα προβλεπό-
µενα στην κείµενη νοµοθεσία.

2. Ως «Μεταβατικός Μηχανισµός Αποζηµίωσης Ευελι-
ξίας» νοείται η καταβολή στις επιλεγείσες, σύµφωνα µε
το παρόν, µονάδες ηλεκτροπαραγωγής ανταλλάγµατος
για τη διαθεσιµότητά τους προς παροχή της «υπηρεσίας
ευελιξίας» στο Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Ως «υπηρεσία ευελιξίας» ορίζεται η ταχεία αύξηση
ή µείωση της κατανεµόµενης ισχύος της µονάδας, ώστε
να καλύπτει τη ζήτηση, ακολουθώντας τις Εντολές Κα-
τανοµής του Διαχειριστή. Στην εν λόγω έννοια συµπερι-
λαµβάνεται η ικανότητα της µονάδας ώστε, εντός τριών
ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανοµής του
Διαχειριστή, να ακολουθεί από θερµή κατάσταση ένα
γρήγορο κύκλο λειτουργίας, µε ανταπόκριση µεγαλύτε-
ρη από ένα προκαθορισµένο κατώφλι, το οποίο αντιστοι-
χεί σε µετρούµενο ρυθµό µεταβολής της εξόδου της
τουλάχιστον οχτώ (8) MW/min και δυνατότητα απόκρι-
σης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόµενες ώρες. Λοι-
πές τεχνικές απαιτήσεις για την παροχή της «υπηρεσίας
ευελιξίας», καθώς και λεπτοµέρειες εφαρµογής της πα-
ρούσας διάταξης εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρι-
σης Συστήµατος.

4. Ως «αποζηµίωση για την υπηρεσία ευελιξίας» νοεί-
ται η αµοιβή που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του
Συστήµατος προς τους Επιλεγέντες Παραγωγούς. Το ύ-
ψος του Μοναδιαίου Τιµήµατος Πληρωµής Ισχύος για
την παροχή ευέλικτης ισχύος καθορίζεται σε σαράντα-
πέντε (45) ευρώ/kW διαθέσιµης ισχύος για το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα και µε ανώτατο όριο καταβολής τα δε-
καπέντε(15) εκατοµµύρια ευρώ ανά µονάδα παραγωγής.
Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης
δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συ-
στήµατος.

5. Το µέγιστο συνολικό κόστος του Μηχανισµού ορίζε-
ται σε διακόσια είκοσι πέντε (225) εκατοµµύρια ευρώ. Το
ανωτέρω κόστος επιµερίζεται στους Εκπροσώπους Φορ-
τίου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχεί-
ρισης Συστήµατος.

6. «Υπολογισµός αποζηµίωσης»: Το ύψος της αποζη-
µίωσης που δύνανται καταρχήν να λαµβάνουν οι Επιλε-
γέντες Παραγωγοί υπολογίζεται κατ’ αντιστοιχία µε την
πραγµατική διαθεσιµότητα της µονάδας, όπως αυτή µε-

τράται από τον Διαχειριστή του Συστήµατος και δηµοσι-
εύεται το αργότερο τρεις µέρες πριν την ηµεροµηνία έ-
ναρξης υποβολής αιτήσεων εκ µέρους των επιλέξιµων
παραγωγών για τη συµµετοχή τους στο Μηχανισµό. Για
τον υπολογισµό του συντελεστή διαθεσιµότητας των
θερµικών µονάδων που εντάσσονται στον Μηχανισµό
χρησιµοποιούνται ιστορικά στοιχεία τριών (3) ετών, ενώ
για τις κατανεµόµενες υδροηλεκτρικές µονάδες στοι-
χεία έτους χαµηλής υδραυλικότητας, σύµφωνα µε τα ει-
δικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του παρόντος.
Για τις ανάγκες του παρόντος Μηχανισµού ως έτος

νοείται το «Έτος Αξιοπιστίας» ως ορίζεται στον Κώδικα
Διαχείρισης του Συστήµατος.
Το τελικώς καταβαλλόµενο ανά Παραγωγό ποσό απο-

ζηµίωσης εκκαθαρίζεται, µε τη λήξη της περιόδου εφαρ-
µογής του Μηχανισµού, λαµβάνοντας υπόψιν τον «τελι-
κό συντελεστή διαθεσιµότητας» των µονάδων, που υπο-
λογίζεται απολογιστικά από τον Διαχειριστή βάσει των
συλλεγέντων στοιχείων για την πραγµατική διαθεσιµό-
τητα εκάστης µονάδας, κατά τον χρόνο εφαρµογής του
Μηχανισµού.
Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας διάτα-

ξης δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης
Συστήµατος.
Ο τελικός συντελεστής διαθεσιµότητας των θερµικών

µονάδων υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη και τη δια-
θεσιµότητα καυσίµου.

7. Ο συντελεστής διαθεσιµότητας των κατανεµόµενων
υδροηλεκτρικών µονάδων EFORD προσαρµόζεται ώστε
να αντανακλά το ποσοστό της υδροηλεκτρικής παραγω-
γής που είναι τεχνικά ικανή να παράσχει οποτεδήποτε
την υπηρεσία ευελιξίας, ακόµη και υπό συνθήκες έτους
χαµηλής υδραυλικότητας. 
Ο εν λόγω συντελεστής προκύπτει από τα στοιχεία, ό-

πως καταγράφονται από τον Διαχειριστή του Συστήµα-
τος κατά τη διάρκεια των τριών (3) «Ετών Αξιοπιστίας»
που προηγούνται του έτους εφαρµογής του Μηχανι-
σµού, λαµβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά έκαστης υ-
δροηλεκτρικής µονάδας στην κάλυψη της συνολικής ζή-
τησης, και υπολογίζεται ως εξής:
Όπου:
HCAP Ο αριθµητικός µέσος όρος του µεγέθους της

µέγιστης ισχύος που συνεισέφερε η Μονάδα για την κά-
λυψη του φορτίου του Συστήµατος, σταθµισµένος ως
προς αυτό, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλου-
θο τύπο για τα τρία προηγούµενα Έτη Αξιοπιστίας του
τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας.

MQh,y Η συνολική µετρούµενη παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας της Μονάδας, σε µεγαβατώρες ανά ώρα
(MWh/h) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατανοµής h
του Έτους Αξιοπιστίας y.

Lh,y Η συνολική ζήτηση φορτίου του Συστήµατος σε
µεγαβάτ (MW) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατανο-
µής h του Έτους Αξιοπιστίας y.

HCAPy Η µέση ισχύς που συνεισέφερε η Μονάδα για
την κάλυψη του φορτίου του Συστήµατος, σταθµισµένη
ως προς αυτό, η οποία υπολογίζεται για κάθε Έτος Αξιο-
πιστίας y από τον ανωτέρω τύπο.

8. Ως «επιλέξιµες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής» για
την ένταξή τους στο Μηχανισµό θεωρούνται οι µονάδες
τεχνολογίας αεριοστροβίλου ανοικτού και συνδυασµέ-
νου κύκλου, οι κατανεµόµενες υδροηλεκτρικές µονάδες,
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καθώς και µονάδα ΣΗΘ για το µέρος της ισχύος της για
την οποία δεν αµείβεται από µηχανισµό στήριξης ΑΠΕ.
Για το µέγεθος της ισχύος που εντάσσεται στο Μηχανι-
σµό, λαµβάνονται υπόψη και τυχόν περιορισµοί στη µέ-
γιστη ικανότητα λειτουργίας των Μονάδων που επιβάλ-
λονται εκ του δικτύου, βάσει και σχετικής πιστοποίησης
του Διαχειριστή του Συστήµατος.

9. Η διενέργεια των αναγκαίων εκκαθαρίσεων και χρε-
οπιστώσεων στο πλαίσιο του εν λόγω Μηχανισµού,
πραγµατοποιείται από τον Διαχειριστή του Συστήµατος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης Συ-
στήµατος.

10. Διαδικασία ένταξης: Για την ένταξή τους στον α-
νωτέρω Μηχανισµό, οι επιλέξιµες µονάδες ηλεκτροπα-
ραγωγής υποβάλλουν αίτηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ε-
νέργειας, εντός ορισµένης προθεσµίας και σύµφωνα µε
το έντυπο-υπόδειγµα που καθορίζονται µε απόφαση της
Αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον Διαχειριστή
του Συστήµατος.
Με την εν λόγω αίτηση, οι ενδιαφερόµενες επιλέξιµες

µονάδες δηλώνουν την ισχύ µε την οποία επιθυµούν να
συµµετέχουν στο Μηχανισµό, η οποία δύναται να είναι
µικρότερη της καταρχήν διαθέσιµης ισχύος. 
Στο εν λόγω έντυπο-υπόδειγµα της αίτησης περιλαµ-

βάνονται, κατ’ ελάχιστον, η επωνυµία του κατόχου της
άδειας της επιλέξιµης µονάδας ηλεκτροπαραγωγής, το
µέγεθος της ισχύος της µονάδας, καθώς και το ποσό της
ενίσχυσης που αιτείται ο επιλέξιµος παραγωγός ως κίνη-
τρο για την υποβολή προς τον Διαχειριστή του Συστήµα-
τος αναθεωρηµένων τεχνικών δηλώσεων σε συµµόρφω-
ση προς τις προδιαγραφές για την παροχή της «υπηρε-
σίας ευελιξίας», όπως αυτές θα εξειδικευτούν στον Κώ-
δικα Διαχείρισης του Συστήµατος («αντιπαράδειγµα»).
Το αιτούµενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται από τα
προσφερόµενα στο Μηχανισµό MW ισχύος επί του Μο-
ναδιαίου Τιµήµατος Πληρωµής Ισχύος, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος. Με την αί-
τησή του, ο επιλέξιµος Παραγωγός συνυποβάλλει στοι-
χεία εκτιµώµενου κόστους συµµόρφωσης στις προδια-
γραφές της «υπηρεσίας ευελιξίας», σε συµφωνία µε τα
οριζόµενα στην από C -1791/31.3.2016 (final) Απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συναφή υπόθεση κρα-
τικής ενίσχυσης SA 38968 (παράγραφοι 45 – 49).
Εντός ενός µηνός από τη λήξη της προθεσµίας υποβο-

λής αιτήσεων συµµετοχής στο Μηχανισµό, η Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δια-
χειριστή, ελέγχει την αξιοπιστία του «αντιπαραδείγµα-
τος», προς επιβεβαίωση του χαρακτήρα κινήτρου της
σχετικής αποζηµίωσης («έλεγχος αξιοπιστίας»), και ε-
γκρίνει την εγγραφή της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής
στο συστηνόµενο «Μητρώο Ευέλικτων Μονάδων» του
Διαχειριστή του Συστήµατος. Με την απόφαση ένταξης
στο Μηχανισµό δύναται να επιβάλλεται στις Μονάδες η-
λεκτροπαραγωγής και η εκπλήρωση όρων ή/και πρόσθε-
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια παρα-
γωγής τους.
Ειδικότερα, προκειµένου για τις υδροηλεκτρικές µονά-

δες, λαµβάνεται επιπλέον υπόψη και το εξοικονοµούµε-
νο όφελος του Συστήµατος από την εν γένει ευέλικτη
λειτουργία τους.
Προκειµένου για τις «νέες µονάδες», οι οποίες εκκι-

νούν την εµπορική τους λειτουργία σε χρόνο µεταγενέ-

στερο της έναρξης του Μηχανισµού, προβλέπεται η δυ-
νατότητα συµµετοχής τους στο Μηχανισµό κατόπιν αι-
τήµατός τους, που υποβάλλεται το αργότερο εντός ενός
µηνός από την έναρξη εµπορικής λειτουργίας τους.

11. Η εγγραφή µονάδας στο «Μητρώο Ευέλικτων Μο-
νάδων» του Διαχειριστή νοείται ως σύναψη σύµβασης
για την παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας. Το περιεχόµε-
νο της εν λόγω σύµβασης δύναται να καθορίζεται στον
Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος.
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των επιλεγεισών

µονάδων άρχονται από την εκκίνηση εφαρµογής του
Μεταβατικού Μηχανισµού Αποζηµίωσης Ευελιξίας, ήτοι
από 1.5.2016, αλλά ενεργοποιούνται από το χρόνο εγ-
γραφής τους στο ως άνω «Μητρώο Ευέλικτων Μονά-
δων».

12. Αναστέλλεται από 1.1.2015 η εφαρµογή των δια-
τάξεων των Κεφαλαίων 39 έως 46 του «Κώδικα Διαχείρι-
σης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας» (Β΄ 103/31.1.2012) µε εξαίρεση τις διατάξεις
των άρθρων 183 έως 186.»

Άρθρο 151

Στο ν. 4001/2011 (Α΄ 79) προστίθεται νέο άρθρο 143Ε,
ως εξής:

«Άρθρο 143Ε
Κυρώσεις

Η µη συµµόρφωση των Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής
µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή
τους στον παρόντα Μηχανισµό συνεπάγεται την επιβολή
πρόσθετων κυρώσεων σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορι-
στούν στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος. 
Κατά τη διάρκεια και ιδίως κατά τη λήξη του Μηχανι-

σµού, ο Διαχειριστής του Συστήµατος και η ΡΑΕ ελέγ-
χουν τη συµµόρφωση του παραγωγού µε τις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από την άδεια παραγωγής του, κα-
θώς και από την απόφαση ένταξης. Σε περίπτωση που
διαπιστώνεται η µη εκπλήρωση από τον παραγωγό των
σχετικών όρων ή/και υποχρεώσεων, δύναται να επιβάλ-
λεται µε Απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν σχετικής εισήγησης
του Διαχειριστή, η επιστροφή της εκκαθαρισθείσας τελι-
κής ενίσχυσης, σε ποσοστό από 10% έως και 100%, ανά-
λογα µε τη σοβαρότητα της παραβιαζόµενης υποχρέω-
σης και τη διάρκεια της παράβασης.
Λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας διάταξης κα-

θορίζονται µε τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος.
Κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής του άρθρου 143Δ

και του παρόντος καθορίζεται ή εξειδικεύεται στον Κώδι-
κα Διαχείρισης Συστήµατος. Περαιτέρω παρέχεται εξου-
σιοδότηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας να θεσπίζει
κάθε αναγκαία πράξη και να ρυθµίζει κάθε σχετικό ζήτη-
µα.»

Άρθρο 152
Καταργούµενες διατάξεις

Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργού-
νται:
α) Τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 4273/ 2014 περί δηµι-

ουργίας νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ε-
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νέργειας (Α΄ 146).
β) Η Ενότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ’ α-

ριθµ. 15 της 24.7.2013 του Υπουργικού Συµβουλίου µε
τίτλο «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης
της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)»
(Α΄ 168), η οποία τιτλοφορείται «Ιδιοκτησιακός διαχωρι-
σµός του ΑΔΜΗΕ µέσω πώλησης και µεταβίβασης µετο-
χών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε πο-
σοστό 66% του µετοχικού κεφαλαίου της σε επενδυτή.
Χρονοδιάγραµµα για τη διαδικασία», όπως τροποποιήθη-
κε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4237/2014 (Α΄ 146)
και το άρθρο 14 του ν.4273/2014 (Α΄ 146).
γ) Τα άρθρα 1,2 και 5 του ν. 4237/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 153
Τροποποίηση και συµπλήρωση 

του ν. 3889/2010 (Α΄ 182)

Α. Το άρθρο 13 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 13

1. Οι δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2,
3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), που διέ-
πονται από τις προστατευτικές διατάξεις αυτού, απεικο-
νίζονται σε κατάλληλης κλίµακας αεροφωτογραφικό ή
χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συµπληρωθεί µε τα
φωτοερµηνευτικά στοιχεία των πρόσφατων και ιστορι-
κών αεροφωτογραφιών, τις διοικητικές πράξεις και τα
διαθέσιµα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί τον
δασικό χάρτη. Στον δασικό χάρτη δεν απεικονίζονται τα
εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα
και άλση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του
ν. 998/1979.
Στον παραπάνω χάρτη οι εκτάσεις της παραγράφου 5

εδάφια Α΄ και β΄ του ιδίου ως άνω άρθρου, αποτελούν ι-
διαίτερης κατηγορίας εκτάσεις, στις οποίες εφαρµόζο-
νται τα προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο, καθώς και τα
οριζόµενα στο άρθρο 28 του ν. 2664/1998 (Α΄275), όπως
ισχύει.
Η τοπική ή δηµοτική κοινότητα, όπως ορίζονται στο

ν. 3852/2010 (Α΄ 87), αποτελούν την τεχνική και διοικητι-
κή µονάδα κατάρτισης του δασικού χάρτη. 

2. Ως βάση για τον προσδιορισµό των δασικών εν γέ-
νει εκτάσεων της προηγούµενης παραγράφου λαµβάνε-
ται η παλαιότερη και η πλησιέστερη προς το χρόνο κα-
τάρτισης του δασικού χάρτη αεροφωτογραφία. Αν η πα-
λαιότερη αεροφωτογράφιση δεν καλύπτει την εξεταζό-
µενη περιοχή ή η χρησιµοποίησή της, λόγω κλίµακας ή
ποιότητας, καθίσταται απρόσφορη, χρησιµοποιείται και η
αεροφωτογράφιση έτους λήψης 1960.

3. Αρµόδια για την κατάρτιση και όλες τις εργασίες µέ-
χρι και την κύρωση του δασικού χάρτη είναι η Διεύθυνση
Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του οικείου νο-
µού. Όπου εφεξής στο νόµο αυτόν αναφέρεται η Διεύ-

θυνση Δασών, νοείται η Διεύθυνση Δασών της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης του οικείου νοµού.
Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται είτε µε προσωπικό

της Διεύθυνσης Δασών, συνεπικουρούµενο, εφόσον
χρειαστεί, και από το προσωπικό της παραγράφου 7, είτε
µε αναθέσεις, µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σε ιδιωτικά γραφεία εκπό-
νησης δασικών µελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου
µόνου του π.δ. 541/1978 (Α΄ 116), σύµφωνα µε τις τεχνι-
κές προδιαγραφές της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 21
του παρόντος.
Η Διεύθυνση Δασών οφείλει να υποβάλει εντός δύο

(2) µηνών σχετική πρόταση για την εκτέλεση των ως ά-
νω εργασιών συνοδευόµενη από χρονοδιάγραµµα στη
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δα-

σών και Αγροπεριβάλλοντος σε διάστηµα ενός (1) µηνός
από την υποβολή της ως άνω πρότασης, εφόσον διαπι-
στώσει ότι: α) εξασφαλίζεται η έγκαιρη προβολή των δι-
καιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου επί εκτάσεων για
τις οποίες ισχύει το τεκµήριο κυριότητας βάσει του ως ά-
νω χρονοδιαγράµµατος και β) είναι διασφαλισµένοι οι α-
ναγκαίοι οικονοµικοί πόροι, εισηγείται στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την έκδοση απόφασης
για την έγκριση της πρότασης.
Στις περιοχές για τις οποίες έχει ήδη καταρτισθεί δα-

σικός χάρτης, η συµπλήρωση, διόρθωση και ανάρτησή
του, καθώς και όλες οι εργασίες µέχρι και την κύρωση, ε-
κτελούνται από τη Διεύθυνση Δασών της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, κατά τη διαδικασία της προηγού-
µενης παραγράφου.

4. Για τις περιοχές, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ε-
ντός τεσσάρων (4) µηνών η Υπουργική Απόφαση της
προηγούµενης παραγράφου, οι εργασίες των ανωτέρω
παραγράφων εκτελούνται από την ανώνυµη εταιρεία «Ε-
θνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε.) µε αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασι-
κών µελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου µόνου του
π.δ. 541/1978, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της παραγράφου 1α. του άρθρου 21. Στην περίπτωση αυ-
τή, ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και το χρονοδιά-
γραµµα εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων κατάρτι-
σης, έως και την κύρωση εκπονείται σε συνεργασία µε
τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών
και Αγροπεριβάλλοντος και εγκρίνεται µετά από σχετική
κοινή εισήγηση των ανωτέρω, από τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.
Το κριτήριο που λαµβάνεται κατά προτεραιότητα υπό-

ψη κατά την έκδοση της ως άνω απόφασης είναι η έγκαι-
ρη προβολή των δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου,
ώστε να µην προκαλούνται καθυστερήσεις στο χρονο-
διάγραµµα της διαδικασίας κτηµατογράφησης κάθε πε-
ριοχής.
Περαιτέρω λαµβάνονται υπόψη κατά βαθµό προτεραι-

ότητας και τα κάτωθι κριτήρια:
α. Οι διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι. 
β. Η διαθεσιµότητα επαρκούς στελεχιακού δυναµικού

και υποδοµής των αρµοδίων Διευθύνσεων Δασών, κατά
περίπτωση, ώστε να ανταποκριθούν στο χρονοδιάγραµ-
µα υλοποίησης του έργου.
γ. Η ανάγκη επίσπευσης των εργασιών κατάρτισης και
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κύρωσης του δασικού χάρτη, σε ορισµένες περιοχές, λό-
γω ιδιαιτεροτήτων, σε σχέση µε τις διοικητικές, ιδιοκτη-
σιακές και βλαστητικές συνθήκες της περιοχής.
δ. Η εκτίµηση των αναµενόµενων να υποβληθούν α-

ντιρρήσεων κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη.
5. Εφόσον η κατάρτιση, η ανάρτηση και εν γένει οι ερ-

γασίες έως την κύρωση του δασικού χάρτη, εκτελούνται
από την εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. µε αναθέσεις σε ιδιωτικά
γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της κατηγορίας 24
του άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978, για κάθε Περιφε-
ρειακή Ενότητα ορίζεται µε απόφαση του Προϊσταµένου
της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών ένας ή περισσότεροι υ-
πεύθυνοι δασολόγοι, υπάλληλοι του Τµήµατος Δασικών
Χαρτογραφήσεων της ως άνω Διεύθυνσης, οι οποίοι
συµµετέχουν στην επίβλεψη της σύµβασης, µε αρµοδιό-
τητα:
α) Την εποπτεία των εργασιών που εκτελεί επί τόπου ο

ανάδοχος, τη χορήγηση των στοιχείων των διοικητικών
πράξεων του αρχείου της οικείας δασικής Υπηρεσίας και
την παρακολούθηση των εργασιών απεικόνισής τους
στα υπόβαθρα της παραγράφου 1, εισηγούµενοι, όπου
απαιτείται, την ανάκληση µη εφαρµοστέων διοικητικών
πράξεων ή την διόρθωσή τους σε περίπτωση διαπίστω-
σης πλάνης του εκδότη τους.
β) Τον έλεγχο των παραδοτέων της σύµβασης κατάρ-

τισης και κύρωσης του δασικού χάρτη, τη σύνταξη εκθέ-
σεων ελέγχου, τον έλεγχο των υποµνηµάτων και της ε-
φαρµογής των αποφάσεων των Επιτροπών Εξέτασης Α-
ντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α). 
Η οικεία Διεύθυνση Δασών συνεργάζεται εν γένει µε

τον επιβλέποντα της σύµβασης που έχει οριστεί από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., σε περίπτωση
εφαρµογής της παραγράφου 4, µε στόχο την τήρηση
των προθεσµιών που προβλέπονται στον παρόντα νόµο,
την εκπλήρωση των όρων και του χρονοδιαγράµµατος
της σύµβασης από τον ανάδοχο και την εκπόνηση της
µελέτης, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστή-
µης.

6. Εντός ενός (1) µηνός, η εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. οφεί-
λει να αποστείλει στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος χρονοδιά-
γραµµα, υπό µορφή πίνακα, στον οποίο θα περιλαµβάνο-
νται: α) για τις περιοχές της χώρας, για τις οποίες ισχύει
το Εθνικό Κτηµατολόγιο, οι ηµεροµηνίες οριστικοποίη-
σης των αρχικών εγγραφών και β) για τις υπό κτηµατο-
γράφηση περιοχές στις οποίες εξελίσσεται ή πρόκειται
να ξεκινήσει η διαδικασία κτηµατογράφησης, οι προβλε-
πόµενες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου
συλλογής δηλώσεων, της ανάρτησης των προσωρινών
κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων, καθώς και
οι προβλεπόµενες ηµεροµηνίες περαίωσης της διαδικα-
σίας κτηµατογράφησης.

7. Για την υποστήριξη του έργου της κατάρτισης, του
ελέγχου, της θεώρησης και γενικά των εργασιών µέχρι
την κύρωση του δασικού χάρτη, µπορεί να διατίθεται
προσωπικό των κλάδων δασολόγων, δασοπόνων, πληρο-
φορικής Π.Ε. και Τ.Ε., µηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε., γεωπό-
νων Π.Ε. και Τ.Ε. και τεχνικών οδηγών Δ.Ε. από τα δα-
σαρχεία και τις λοιπές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης στο Τµήµα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οι-
κείας Διεύθυνσης Δασών. Η διάθεση του προσωπικού, α-
πό τις υπηρεσίες τους µε αποκλειστική απασχόληση στο

παραπάνω έργο, είναι προσωρινή για διάστηµα έως ένα
χρόνο και γίνεται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατά-
ξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, µε απόφαση που εκδίδε-
ται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
στην οποία µπορεί να προβλέπεται η διατήρηση της έ-
δρας από την οποία προέρχονται.
Επίσης, για το ίδιο µε την προηγούµενη παράγραφο

έργο, µπορεί κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων,
να προσλαµβάνεται κατόπιν προκήρυξης εποχιακό ή µε
σύµβαση έργου προσωπικό, των ιδίων ειδικοτήτων µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο κατανέµεται µε από-
φαση του τελευταίου στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις,
λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες της κάθε οργα-
νικής µονάδας.
Για τις ανάγκες επίβλεψης και ελέγχου των µελετών

που ανατίθενται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., µπορεί κατά πα-
ρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, να ανατίθενται εργα-
σίες µε σύµβαση έργου ή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
σε προσωπικό ειδικότητας δασολόγου, δασοπόνου, µη-
χανικού Π.Ε. και Τ.Ε., Πληροφορικής Π.Ε και Τ.Ε. και γε-
ωπόνου Π.Ε. και Τ.Ε., ή να αποσπάται προσωπικό των ει-
δικοτήτων αυτών από το δηµόσιο και τον ευρύτερο δη-
µόσιο τοµέα.

8. Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδοµών της Γε-
νικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, που συστήθηκε µε τις διατάξεις τού άρθρου
23 του π.δ. 100/2014 (Α΄ 167), είναι αρµόδια για την ορ-
γάνωση, το συντονισµό, τη διοικητική υποστήριξη και
τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούν τα ειδικά Τµή-
µατα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δα-
σών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, καθώς και για τη
συνεργασία µε την ΕΚΧΑ Α.Ε., κατά τα προβλεπόµενα
στη διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
Στην ανωτέρω Διεύθυνση συνιστάται Τµήµα Δασικών
Χαρτών στο οποίο ανήκουν οι παραπάνω αρµοδιότητες
ως και η κατάρτιση, τήρηση και ενηµέρωση κεντρικής βά-
σης δεδοµένων δασικών χαρτών. Η στελέχωση της πιο
πάνω υπηρεσίας γίνεται µε τροποποίηση και συµπλήρω-
ση του π.δ. 100/2014 (Α΄167). 

9. Ο δασικός χάρτης αµέσως µετά την κατάρτισή του
θεωρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης. Για τη θεώρηση εκδίδεται απόφα-
ση της ανωτέρω Υπηρεσίας, η οποία αναρτάται στο Πρό-
γραµµα Διαύγεια.
Αν ο δασικός χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό γρα-

φείο εκπόνησης δασικών µελετών, τα παραδοτέα υπο-
βάλλονται σταδιακά, µε δύο ενδιάµεσες και µία τελική
παράδοση, η δε θεώρηση αυτού γίνεται εντός δύο (2)
µηνών από την τελική υποβολή του στην ανωτέρω αρµό-
δια υπηρεσία. Η προθεσµία αυτή δύναται να παρατείνε-
ται κατά ένα (1) µήνα µε απόφαση του Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατόπιν υποβολής
επαρκώς αιτιολογηµένου αιτήµατος από την αρµόδια Δι-
εύθυνση Δασών. Εφόσον διαπιστωθούν σφάλµατα ή πα-
ραλείψεις, ο χάρτης διορθώνεται και συµπληρώνεται,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δασών µε
σχετική έκθεση ελέγχου που συντάσσει η τελευταία ε-
ντός της ανωτέρω προθεσµίας. Στη συνέχεια ο χάρτης
επανυποβάλλεται από τον ανάδοχο µέσα σε ένα (1) µή-
να από την κοινοποίηση σε αυτόν της εκθέσεως ελέγ-



χου. Ο διορθωµένος και συµπληρωµένος δασικός χάρ-
της θεωρείται από την αρµόδια Διεύθυνση Δασών µέσα
σε ένα (1) µήνα από την επανυποβολή του.
Αν η αρµόδια Διεύθυνση Δασών δεν δύναται να αντα-

ποκριθεί στις παραπάνω προθεσµίες, αυτή οφείλει εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δεύτερη ενδιάµεση υπο-
βολή του δασικού χάρτη να ενηµερώσει τον Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε έγγραφη τεκ-
µηρίωση των ελλείψεων ή προβληµάτων που καθιστούν
αδύνατη τη θεώρηση εντός των νoµίµων προθεσµιών. Ο
Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, οφείλει
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του να εξασφαλίσει κάθε
αναγκαία υποστήριξη της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών
για τη θεώρηση του δασικού χάρτη.
Οι ανωτέρω προθεσµίες στο σύνολό τους µπορούν να

παραταθούν κατά ένα (1) µήνα µε απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αιτιολογηµέ-
νης εισήγησης της οικείας Διεύθυνσης Δασών, ανάλογα
µε την έκταση του φυσικού αντικειµένου και τις ιδιαιτε-
ρότητες της περιοχής.

10. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης ή στην περίπτωση εφαρµογής της
παραγράφου 4 του άρθρου 13, µε απόφαση της Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε. συγκροτείται προσωρινό Σηµείο Υποστήριξης της
Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, στο οποίο µπορούν να υ-
παχθούν περισσότερες της µίας τοπικές ή δηµοτικές κοι-
νότητες του ιδίου ή διαφορετικών Δήµων του ιδίου νο-
µού, ορίζεται η έδρα του και ρυθµίζονται ζητήµατα σχε-
τικά µε το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό του, κα-
θώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού και λεπτοµερειακού
χαρακτήρα σχετικά µε τη λειτουργία του. Σε περίπτωση
που ο δασικός χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό γραφείο
εκπόνησης δασικών µελετών το προσωρινό Σηµείο Υπο-
στήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη στελεχώνε-
ται, εξοπλίζεται και λειτουργεί µε ευθύνη τους, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στα σχετικά συµβατικά τεύχη. Η υπο-
στήριξη του ως άνω Σηµείου παύει µε τη λήξη της προ-
θεσµίας υποβολής αντιρρήσεων. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας δηµιουργείται και τηρείται στην ιστοσελίδα της
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ειδικός δικτυακός τόπος ανάρτησης δασι-
κών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων για την εφαρµο-
γή των όσων ορίζονται στα άρθρα 14 έως 24.» 
Β. Το άρθρο 14 του ν.3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:

«Άρθρο 14

1. Ο δασικός χάρτης που έχει θεωρηθεί σύµφωνα µε
το άρθρο 13 αναρτάται µε απόφαση της οικείας Διεύθυν-
σης Δασών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατά
την παράγραφο 9 του άρθρου 13 θεώρησή του στον ειδι-
κό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υ-
ποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 11 του άρθρου
13.

2. Στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της παραγράφου 11
του άρθρου 13 δηµοσιεύεται ανακοίνωση της οικείας Δι-
εύθυνσης Δασών για την ανάρτηση του δασικού χάρτη,
µε αναφορά στον τόπο και το χρόνο της ανάρτησης και
πρόσκληση των ενδιαφεροµένων για την υποβολή αντιρ-
ρήσεων κατά του αναρτηµένου δασικού χάρτη µε ανα-
φορά στο χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο υποβολής αυ-
τών κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 15 και 16. Από την η-
µεροµηνία της κατά τα ανωτέρω δηµοσιοποίησης τεκµαί-

ρεται η πλήρης γνώση κάθε ενδιαφερόµενου τρίτου προ-
κειµένου να ασκήσει τις προβλεπόµενες αντιρρήσεις.

3. Η ανάρτηση µπορεί να αφορά σε περισσότερες της
µίας τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες του ιδίου ή διαφο-
ρετικών δήµων του ιδίου νοµού. Στην περίπτωση αυτή
µπορεί να εκδίδεται µία ανακοίνωση ανάρτησης και πρό-
σκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά τα οριζόµενα στις
παραγράφους 1 και 2, µε αναφορά στο σύνολο της έκτα-
σης και στις επιµέρους τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες ή
δήµους ή σε επίπεδο νοµού.

4. Η ανωτέρω ανακοίνωση και πρόσκληση δύναται για
λόγους ενηµέρωσης να αναρτάται επίσης σε εµφανή θέ-
ση στην οικεία Διεύθυνση Δασών, στο οικείο Δασαρχείο
και στα δηµοτικά ή τοπικά ή διαµερισµατικά καταστήµα-
τα των οικείων πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α., µε µέριµνα των α-
ντίστοιχων ως άνω υπηρεσιών και να δηµοσιεύεται µε
µέριµνα και δαπάνες της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών
σε δύο εφηµερίδες του νοµού ή της Περιφέρειας. Για
τους ίδιους λόγους ενηµέρωσης δύναται ο αναρτηµένος
δασικός χάρτης και η σχετική ανακοίνωση και πρόσκλη-
ση να δηµοσιοποιείται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης.

5. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτηµένου δασικού χάρ-
τη αποστέλλεται, επίσης, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην
οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας.

6. Στα αναρτηµένα στοιχεία περιλαµβάνεται και ο ι-
στορικός ορθοφωτοχάρτης που απεικονίζει τα πολύγω-
να των δασικών εν γένει εκτάσεων που προσδιορίστη-
καν από τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων
αεροφωτογραφιών.»
Γ. Το άρθρο 15 του ν.3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 15
Δικαίωµα Αντιρρήσεων

1. Κατά του περιεχοµένου τού δασικού χάρτη που α-
ναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την η-
µεροµηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρ-
ρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος
νόµου. Η προθεσµία αυτή παρεκτείνεται για είκοσι (20)
ηµέρες για όσους κατοικούν µόνιµα ή διαµένουν στην
αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλ-
λεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέ-
λος, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 τού παρό-
ντος.

2. Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον α-
ναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και
βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, µπορούν να υποβά-
λουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δηµόσιο και οι οικείοι
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, εφόσον επικαλού-
νται για τη θεµελίωση του εννόµου συµφέροντος τους ε-
µπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα στις ανωτέρω εκτά-
σεις.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά τής παράλειψης να περιλη-

φθεί στο δασικό χάρτη ορισµένη δασικού χαρακτήρα ή
χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση µπορεί
να υποβάλει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και, ιδίως,
το Ελληνικό Δηµόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθµού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκτα-
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ση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νοµικά πρό-
σωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των
οποίων περιλαµβάνεται η προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος.

3. Στις αντιρρήσεις αναγράφονται, επί ποινή απαραδέ-
κτου οι γεωγραφικές συντεταµένες των κορυφών του
πολυγώνου που περικλείει την έκταση που αφορά η αµ-
φισβήτηση του χαρακτήρα ή της µορφής, σύµφωνα µε
τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, Στην περίπτωση που ο
δασικός χάρτης αφορά περιοχή στην οποία έχει περαιω-
θεί η κτηµατογράφηση και λειτουργεί κτηµατολόγιο, υ-
ποβάλλεται, κτηµατολογικό απόσπασµα ακινήτου, που
εκδίδεται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και επί του οποίου απει-
κονίζεται η έκταση της οποίας αµφισβητείται ο χαρακτή-
ρας.

4. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφο-
ρούν αποκλειστικά και µόνο την αµφισβήτηση του χαρα-
κτήρα ή της µορφής των εµφανιζόµενων στον δασικό
χάρτη εκτάσεων. 

5. Ο ενδιαφερόµενος δηλώνει µε τις αντιρρήσεις του,
αν επιθυµεί να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύµβουλο, κα-
τά την εξέτασή τους.»
Δ. Το άρθρο 16 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 16

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρµα,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην πρόσκληση υποβο-
λής αντιρρήσεων, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης
δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 11
του άρθρου 13 του παρόντος. Με την ολοκλήρωση της η-
λεκτρονικής κατάθεσης, χορηγείται αριθµός πρωτοκόλ-
λου. 
Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερό-

µενος, στα οποία περιλαµβάνονται και αυτά που αποδει-
κνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννοµο
συµφέρον του, αποστέλλονται, εντός της προθεσµίας υ-
ποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη µορφή, στο Σηµείο Υ-
ποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, σύµφω-
να µε όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής
των αντιρρήσεων. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται
υποχρεωτικά το όνοµα του ενδιαφερόµενου και ο αριθ-
µός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.»
Ε. Το άρθρο 17 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 17
Επεξεργασία αντιρρήσεων 
και κύρωση δασικών χαρτών

1. Εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων η αρµόδια Διεύθυν-
ση Δασών ή σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου
4 του άρθρου 13 η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. επεξεργάζεται τα στοι-
χεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνει στον δασικό χάρ-
τη µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση τις
εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις.
Στην περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 13 όταν η επεξεργασία γίνεται από την Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε., ο δασικός χάρτης, εντός της ως άνω προθεσµίας,
αποστέλλεται µαζί µε τις αντιρρήσεις στην αρµόδια Δι-

εύθυνση Δασών για τον έλεγχο της ορθής αποτύπωσης.
2. Ο δασικός χάρτης µε αποτυπωµένες τις εκτάσεις,

για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, θεωρείται α-
πό την οικεία Διεύθυνση Δασών εντός προθεσµίας σαρά-
ντα πέντε ηµερών (45) από τη λήξη της προθεσµίας υπο-
βολής αντιρρήσεων. Σε περίπτωση εφαρµογής της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 13η ανωτέρω θεώρηση γίνεται ε-
ντός είκοσι (20) ηµερών από την διαβίβαση στη Διεύθυν-
ση Δασών του δασικού χάρτη και των επεξεργασµένων
από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στοιχείων των αντιρρήσεων.

3. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που απαιτούνται διορ-
θώσεις στις εκτάσεις που αποτυπώθηκαν σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, αυτές υποδεικνύονται από την οικεία
Διεύθυνση Δασών µε σχετική έκθεση εντός της προθε-
σµίας της προηγούµενης παραγράφου και ο χάρτης θεω-
ρείται, µε τον ίδιο τρόπο, το αργότερο µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από την επανυποβολή του σε αυτή. Η επα-
νυποβολή γίνεται το αργότερο σε χρονικό διάστηµα εί-
κοσι (20) ηµερών από τη γνωστοποίηση των διορθώσεων
της Διεύθυνσης Δασών.

4. Ο δασικός χάρτης, µετά την ανωτέρω θεώρησή του,
κυρώνεται ως προς τα τµήµατά του µε πράσινο περί-
γραµµα και πράσινη διαγράµµιση, µε απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης που εκδίδεται ε-
ντός δέκα (10) ηµερών από την περιέλευσή του σε αυ-
τόν.

5. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης δηµοσιεύεται αµέσως
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη α-
ποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για
όλα τα τµήµατα που αποτυπώνονται σε αυτόν µε πράσι-
νο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση, τα οποία απο-
τελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2,
3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί
των ανωτέρω εκτάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις της
δασικής νοµοθεσίας, µε την επιφύλαξη των προβλεπο�έ-
νων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς
τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις ε-
κτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παρα-
γράφου.

6. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης τηρείται στον ειδικό
δικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 από
την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης και αντίγραφό του αποστέλλεται στην αρµόδια υ-
πηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστα-
σίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε..

7. Ο δασικός χάρτης των προηγούµενων παραγράφων
έχει, ως προς τα τµήµατα για τα οποία ασκήθηκαν αντιρ-
ρήσεις, προσωρινή ισχύ έως τη δηµοσίευση της κατά το
άρθρο 19 του παρόντος απόφασης κύρωσης του Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κρί-
νει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, λαµβάνοντας υπό-
ψη τα κτηµατολογικά διαγράµµατα και τους κτηµατολο-
γικούς πίνακες, που έχουν προκύψει µετά την αναµόρ-
φωσή τους κατά το άρθρο 11 του ν. 2308/1995 όπως ι-
σχύει, ότι ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύµφωνα µε
την ανωτέρω παράγραφο 4, εµπεριέχει σφάλµατα ως
προς την αποτύπωση της θέσης και των ορίων των τµη-
µάτων του, µπορεί να ζητεί την εξέταση των περιπτώσε-
ων αυτών από τις ΕΠ.Ε.Α. του άρθρου 18, οι οποίες και
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αποφαίνονται, λαµβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδοµέ-
να. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική
πράξη λήξης της θητείας των µελών των ΕΠ.Ε.Α., µε
πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης δύνα-
ται να συγκροτηθούν εκ νέου προκειµένου να εξετάσουν
τις περιπτώσεις αυτές.»
ΣΤ. Το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 18

1. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τριµελείς Επιτρο-
πές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) που συγκροτού-
νται για τον σκοπό αυτόν, µε απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην έδρα της οικείας Διεύ-
θυνσης Δασών, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική έδρα
µε την απόφαση συγκρότησης. Στην ίδια Περιφερειακή
Ενότητα µπορεί να συγκροτούνται και να λειτουργούν
ταυτόχρονα περισσότερες από µία ΕΠ.Ε.Α..
Οι ΕΠ.Ε.Α. αποτελούνται από: α) έναν (1) δασολόγο

ως Πρόεδρο, υπάλληλο µε βαθµό Α΄ του Δηµοσίου ή νο-
µικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή φορέα
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετεί-
ται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄
65), β) ένα (1) δασολόγο ή δασοπόνο ή γεωπόνο Π.Ε. ή
Τ.Ε. ή τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε., υπάλληλο του Δηµοσίου ή
Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και γ)
ένα (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ΄ εφέταις υποδεικνυό-
µενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγο-
ρικό σύλλογο της Επικράτειας, µε τους αναπληρωτές
τους, ως µέλη.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Γραµµα-

τέας της ΕΠ.Ε.Α. µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι µπο-
ρεί να είναι υπάλληλοι της οικείας Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης.
Η θητεία των µελών των ΕΠ.Ε.Α. λήγει µε την ολοκλή-

ρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέ-
ντος δασικού χάρτη. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκ-
δίδει ο Συντονιστής Αποκεντρω�ένης Διοίκησης.
Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οι-

κεία δηµοτικά καταστήµατα και τις αρµόδιες Διευθύν-
σεις δασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν, µε
µνεία των υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρία-
ση.

2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται στην ΕΠ.Ε.Α. προς εξέ-
ταση µαζί µε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του ενδιαφε-
ρόµενου και σχετικό υπόµνηµα που συντάσσεται µε ευ-
θύνη του φορέα που διενεργεί την ανάρτηση και συνο-
δεύει τον φάκελο που υποβάλλεται σε αυτή.
Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τις αντιρρή-

σεις εφαρµόζοντας τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις
λαµβάνοντας υπόψη κατ’ ελάχιστον: α) τον αναρτηθέντα
δασικό χάρτη, β) τα στοιχεία που προσκοµίζονται από
τον ενδιαφερόµενο που υπέβαλε τις αντιρρήσεις, γ) τα
υποµνήµατα που περιέχονται στους φακέλους των α-
ντιρρήσεων, δ) τις πληροφορίες µε την µορφή υποµνή-
µατος που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν η Διεύ-
θυνση Δασών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της
δασικής νοµοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών
χαρτών ε) τα στοιχεία του Εθνικού Κτηµατολογίου ή ε-
φόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, της κτηµατογράφησης.

Η ΕΠ.Ε.Α. µπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, να διενεργεί
αυτοψίες, να ζητεί επιπλέον στοιχεία από την οικεία δα-
σική υπηρεσία και την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., καθώς και να καλεί
στις συνεδριάσεις της το ειδικό τεχνικό-επιστηµονικό
προσωπικό τού Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών,
στην αρµοδιότητα των οποίων υπάγεται η έκταση, για
παροχή διευκρινίσεων. Η ΕΠ.Ε.Α. διά του γραµµατέα
της, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνεδρίαση
της Επιτροπής, καλεί µε κάθε πρόσφορο µέσο τους εν-
διαφερόµενους να παρασταθούν στην εκδίκαση της α-
ντίρρησής τους.
Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται για τις αντιρρήσεις εντός προ-

θεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την διαβίβαση σε αυ-
τήν των αντιρρήσεων. Η προθεσµία αυτή δύναται να πα-
ραταθεί έως δύο (2) µήνες το ανώτερο µε απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης ύστερα από
σχετικό αίτηµα του Προέδρου της.
Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηµα εκπροσώπησης του εν-

διαφεροµένου από τεχνικό σύµβουλο, αυτός ειδοποιεί-
ται από το γραµµατέα της Επιτροπής για να προσέλθει
και να διατυπώσει τις απόψεις του.
Εφόσον ο δασικός χάρτης δεν έχει κυρωθεί ολικώς κα-

τά την παράγραφο 2 του άρθρου 19, στις περιπτώσεις
που διαπιστώνεται από την ΕΠ.Ε.Α. ότι στο δασικό χάρ-
τη που αναρτήθηκε παραλήφθηκαν να απεικονιστούν σε
αυτόν ισχύουσες διοικητικές πράξεις, που οφείλονταν
να είναι αποτυπωµένες σε αυτόν, τα σχετικά στοιχεία
των διοικητικών πράξεων µετά του σχετικού κατά τα α-
νωτέρω υποµνήµατος προωθούνται από την αρµόδια Δι-
εύθυνση Δασών ή στην περίπτωση εφαρµογής της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 13 από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στην
ΕΠ.Ε.Α. προς έκδοση σχετικής απόφασης.
Τυχόν αντιρρήσεις που υποβάλλονται µε το ανωτέρω

αιτιολογικό εξαιρούνται της καταβολής τέλους.
3. Για την επίλυση νοµικών και τεχνικών ζητηµάτων

µείζονος σηµασίας που ανακύπτουν κατά το στάδιο της
εξέτασης των αντιρρήσεων, η ΕΠ.Ε.Α. µπορεί να ζητεί
γνωµοδότηση από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή
το Τεχνικό Συµβούλιο Δασών, αντίστοιχα. Το αίτη�α δια-
βιβάζεται από την ΕΠ.Ε.Α., µέσω του Συντονιστή Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ο οποίος το υποβάλλει στο Νοµικό Συµβού-
λιο του Κράτους ή στο Τεχνικό Συµβούλιο Δασών. Η
γνώµη των ανωτέρω οργάνων διατυπώνεται κατά προτε-
ραιότητα και η αποδοχή της από τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για
τη διοίκηση. Με µέριµνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάθε
γνω�οδότηση που εκδίδεται κατά τις διατάξεις τού πα-
ρόντος άρθρου, κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Δασών
όλων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, προς ενηµέρω-
ση των ΕΠ.Ε.Α. της περιφέρειάς τους.

4. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζο-
νται θέµατα ιδιοκτησίας, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δι-
καιώµατα του δηµοσίου ή ιδιωτών.

5. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρή-
σεων αναρτάται στον ειδικό δικτυακό τόπο της παραγρά-
φου 11 του άρθρου 13 του παρόντος, συνοπτικός κατά-
λογος µε τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί του συνόλου
των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος
δασικού χάρτη, ο οποίος αναφέρει τουλάχιστον τον α-
ριθ�ό πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων και το αποτέλε-



σµα της απόφασης της Επιτροπής. Ο κατάλογος παρα�έ-
νει αναρτη�ένος στο διαδίκτυο για χρονικό διάστηµα έξι
(6) µηνών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα τής Κυ-
βερνήσεως της απόφασης κύρωσης που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 19.

6. Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις
τού Κώδικα διοικητικής διαδικασίας που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο τού ν. 2690/1999 (Α΄45). Σε περίπτωση κω-
λύµατος ή αδικαιολόγητης απουσίας µέλους από τις ερ-
γασίες της ΕΠ.Ε.Α. επί τρεις τουλάχιστον συνεδριάσεις,
ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης διοίκησης µπορεί να το
αντικαθιστά, χωρίς άλλη διατύπωση.»
Ζ. Το άρθρο 19 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 19

1. Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκη-
θεισών αντιρρήσεων, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 17, συµπλη-
ρώνεται και διορθώνεται από την οικεία Διεύθυνση Δα-
σών ή σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4 του
άρθρου 13 από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., για τις εκτάσεις για τις
οποίες έγιναν δεκτές αντιρρήσεις, το αργότερο εντός
δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση της εξέτασης του
συνόλου των αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α..
Οµοίως, ο δασικός χάρτης διορθώνεται και συ�πληρώ-

νεται και για το κυρωµένο τµήµα  του, µε βάση τις απο-
φάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί αντιρρήσεων που εξετάστηκαν,
αν κατά την κρίση της Επιτροπής ε�φιλοχώρησε πλάνη
της Διοίκησης σχετικά µε την αποτύπωση της θέσης ή
των ορίων τµηµάτων του.
Η οικεία Διεύθυνση Δασών θεωρεί τον χάρτη εντός

της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παρούσης πα-
ραγράφου. Σε περίπτωση συµπλήρωσης και διόρθωσης
του δασικού χάρτη µε ευθύνη της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η ανωτέ-
ρω θεώρηση διενεργείται από την Διεύθυνση Δασών ε-
ντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτή
από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. του συµπληρωµένου και διορθωµέ-
νου χάρτη.
Στην περίπτωση που κατά τις ανωτέρω διορθώσεις και

συµπληρώσεις του δασικού χάρτη διαπιστωθούν σφάλ-
µατα, αυτά υποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Δασών µε
σχετική έκθεση και η θεώρηση ολοκληρώνεται σε προθε-
σµία δέκα (10) ηµερών από την επανυποβολή του. Η ε-
πανυποβολή τού διορθωµένου χάρτη πραγµατοποείται
εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της
ανωτέρω έκθεσης.

2. Ο κατά τα ανωτέρω θεωρη�ένος δασικός χάρτης, υ-
ποβάλλεται από τη Διεύθυνση Δασών στον Συντονιστή
Αποκεντρωµένης Διοίκησης και κυρώνεται στο σύνολό
του, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την περιέλευσή του
σε αυτόν, µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του, ο κυρωµένος
δασικός χάρτης καθίσταται στο σύνολό του οριστικός
και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δι-
καστική αρχή για τα τµήµατα που αποτελούν δασικές εν
γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρ-
θρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί των ανωτέρω ε-
κτάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις τής δασικής νοµοθε-
σίας, µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στην παρά-
γραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδι-
κές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περι-

πτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.
4. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης τηρείται στον ειδικό

δικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 από
την οικεία Διεύθυνση Δασών τής Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης. Αντίγραφα του κυρωµένου δασικού χάρτη σε ψη-
φιακή διανυσµατική µορφή αποστέλλονται αµελλητί
στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυ-
ξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος στην
οποία τηρείται κεντρική βάση δεδοµένων δασικών χαρ-
τών. Επίσης, αντίγραφα σε ψηφιακή διανυσµατική µορφή
αποστέλλονται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.. 
Μέσω του ειδικού δικτυακού τόπου της παραγράφου

11 του άρθρου 13, παρέχεται σε κάθε δηµόσια αρχή η
δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του κυρωµένου δασι-
κού χάρτη για την επίτευξη της αποστολής και των στό-
χων της.

5. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επι-
τρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά
του κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την παρά-
λειψη να περιληφθεί σε αυτόν ορισµένη δασική εν γένει
έκταση.
Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφα-

σης, αν η πληµµέλεια για την οποία έγινε δεκτή η αίτηση
ακυρώσεως ανάγεται στο στάδιο της διαδικασίας των α-
ντιρρήσεων, η υπόθεση παραπέµπεται στην ΕΠ.Ε.Α., ε-
φόσον αυτή υφίσταται, άλλως στο Τεχνικό Συµβούλιο
Δασών, το οποίο επιλαµβάνεται, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, µέ-
σα σε τρεις (3) µήνες.»
Η. Το άρθρο 20 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 20

1. Μετά τη µερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη,
δεν επιτρέπεται αναµόρφωσή του, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 5 άρθρου 19 του παρό-
ντος.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναµόρφωση του κυρω-

µένου δασικού χάρτη µε την προσθήκη ή διαγραφή των
εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται
στο δασικό νόµο, σύµφωνα  µε πράξεις των αρµοδίων
οργάνων, που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή της δασικής νο-
µοθεσίας ή µε δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν επί
των πράξεων αυτών, καθώς και µε δικαστικές αποφάσεις
επί τού ιδιοκτησιακού ζητήµατος των εκτάσεων των πε-
ριπτώσεων 5α΄ και 5β΄ του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ό-
πως ισχύει, είτε µε διοικητικές πράξεις που έπρεπε να
συ�περιληφθούν στο δασικό χάρτη ή εσφαλµένα αποτυ-
πώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται
σε αυτόν.
Για τις εκτάσεις του δασικού χάρτη, που προστίθενται

σύµφωνα µε τα ανωτέρω και δεν υπάγονταν στο δασικό
νό�ο κατά το χρόνο κύρωσης αυτού, δεν διεκδικούνται
δικαιώ�ατα από το Ελληνικό Δηµόσιο κατά τις διατάξεις
της δασικής νοµοθεσίας.
Η αναµόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται µε από-

φαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, που
εκδίδεται ιεραρχικά µετά από εισήγηση της οικείας Διεύ-
θυνσης  Δασών και έγκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Προστασίας�Δασών και Αγροπεριβάλλο-
ντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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2. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, για τις εκτά-
σεις που σύµφωνα µε αυτόν δεν διέπονται από τις διατά-
ξεις τής δασικής νοµοθεσίας, δεν προβάλλονται δικαι-
ώ�ατα από το Ελληνικό Δηµόσιο.

3. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, η οικεία Διεύ-
θυνση Δασών προβαίνει σε κατάρτιση και τήρηση δασο-
λογίου για τις δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγρά-
φων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 998/1979 που αποτυπώνονται
σε αυτόν, κατά τα ειδικότερον προβλεπό�ενα στις διατά-
ξεις τού άρθρου 3 του ν. 3208/2003, όπως ισχύει. Σε πε-
ρίπτωση αναµόρφωσης του δασικού χάρτη, κατ’ εφαρµο-
γή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το δασολό-
γιο ενηµερώνεται ανάλογα.

4. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε µεταβί-
βαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε µεταβολή των
εµπραγµάτων δικαιωµάτων στις δασικές εν γένει εκτά-
σεις της παραγράφου 1 άρθρου 13 του παρόντος, που
περιλαµβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν
δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό του οικείου
κτηµατολογικού γραφείου ή, αν η περιοχή δεν έχει κτη-
µατογραφηθεί, της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας Δι-
εύθυνσης Δασών, µε το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτή-
ρας της έκτασης. 
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ει-

δικό τέλος υπέρ του εκδότη του πιστοποιητικού, του ο-
ποίου το ύψος, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης και η
διάθεση καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 22 του παρόντος.

5. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συµβολαιογράφοι,
που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περι-
λα�βάνονται στον κυρωµένο δασικό χάρτη, υποχρεού-
νται να επισυνάπτουν τα πιστοποιητικά τής προηγουµέ-
νης παραγράφου και να µνηµονεύουν το περιεχόµενό
τους.
Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η µετεγγραφή των πρά-

ξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηµατολο-
γικά γραφεία, αν δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση αυτή.»
Θ. Το άρθρο 21 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 21
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, κατόπιν κοινής εισήγησης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπερι-
βάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και της εταιρείας Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., καθορίζονται:
α. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση, συ-

µπλήρωση, διόρθωση, αναµόρφωση και τήρηση των δα-
σικών χαρτών, οι τεχνικές προδιαγραφές για την παρα-
γωγή και τον τρόπο εφοδιασµού των δασικών υπηρε-
σιών µε το αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό, ο
καθορισµός των κλιµάκων της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 13, ο τρόπος φωτοερµηνείας και χρησιµοποίησης
των φωτοερµηνευτικών στοιχείων, ο τρόπος καθαρισµού
των περιµέτρων των δασικών εν γένει εκτάσεων, τα πα-
ραδεκτά όρια για τον υπολογισµό των συντεταγµένων
των κορυφών τους και τον υπολογισµό των εµβαδών
τους, ο τρόπος κωδικοποίησης του αεροφωτογραφικού
και χαρτογραφικού υλικού και των δασικών χαρτών, η α-
ναγκαία διαδικασία για τον καθορισµό των περιµέτρων
ευθυγράµµισης των ορίων των δασικών εν γένει εκτάσε-

ων, τα στοιχεία τής δασικής υπηρεσίας που µπορούν να
λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση, o προσδιορι-
σµός και ο τρόπος διόρθωσης των πρόδηλων σφαλµά-
των, κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την κατά το άρθρο 13
κατάρτιση και τήρηση των δασικών χαρτών, την ανάθεση
των σχετικών εργασιών σε τρίτους, την εκτέλεση και
την παραλαβή τους και ο τρόπος συνδροµής του µελετη-
τή από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης, κατά τη σύµβαση ανάθεσης των εργα-
σιών κατάρτισης του δασικού χάρτη.
β. Θέµατα σχετικά µε την διαδικασία ανάρτησης και

δηµοσιοποίησης των δασικών χαρτών που προβλέπεται
στο άρθρο 14, καθώς και θέµατα που αφορούν τον τρόπο
ενηµέρωσης και πρόσκλησης των ενδιαφεροµένων προς
υποβολή αντιρρήσεων.
γ. Θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση, στελέχωση και

λειτουργία του προσωρινού Σηµείου Υποστήριξης Ανάρ-
τησης του Δασικού Χάρτη, τη σύνταξη, υποβολή, παρα-
λαβή, καταχώριση και επεξεργασία των αντιρρήσεων και
των συνοδευτικών τους στοιχείων, το περιεχόµενο της
ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής αντιρρήσεων, το περιε-
χόµενο κάθε εντύπου που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανά-
γκες εφαρµογής του νόµου αυτού, τον τρόπο προσδιο-
ρισ�ού των συντεταγµένων των κορυφών των πολυγώ-
νων για τις εκτάσεις των οποίων αµφισβητείται ο χαρα-
κτήρας, τον τρόπο και τη διαδικασία ψηφιοποίησης των
στοιχείων των αντιρρήσεων που προβλέπονται στο άρ-
θρο 14 του ν. 998/1979 και εκκρεµούν κατά το χρόνο α-
νάρτησης ενώπιον των Επιτροπών της παραγράφου 1
του άρθρου 10 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει, τον τρόπο
παροχής γενικότερων οδηγιών και διευκρινίσεων για την
υποβολή αντιρρήσεων και τη διαδικασία διόρθωσης των
πρόδηλων σφαλµάτων τους, τον τρόπο τεκ�ηρίωσης των
αντιρρήσεων αυτών, καθώς και την ανάθεση σε τρίτους
βοηθητικών εργασιών καταχώρισης, επεξεργασίας και
προετοιµασίας της εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 15 έως 18 του παρόντος, καθώς και
κάθε άλλο θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα
σχετικά µε την ηλεκτρονική ανάρτηση και υποβολή α-
ντιρρήσεων.
δ. Ειδικά θέµατα που αφορούν τη διαδικασία κατάρτι-

σης, διόρθωσης, συµπλήρωσης και αναµόρφωσης των
δασικών χαρτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
13, 17, 19 και 20 του παρόντος.
ε. Θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση, τη λειτουργία

των ΕΠ.Ε.Α., την οργάνωση της διαδικασίας εξέτασης
των αντιρρήσεων, την επιστηµονική, τεχνική, διοικητική
και νοµική υποστήριξη των ΕΠ.Ε.Α. στο έργο τους και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
στ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύ-

πωσης στο δασικό χάρτη των στοιχείων του άρθρου 23
του παρόντος και των διανοµών τού πρώην Υπουργείου
Γεωργίας.
ζ. Ο τύπος και το περιεχόµενο των πιστοποιητικών και

βεβαιώσεων για τον δασικό εν γένει χαρακτήρα των ε-
κτάσεων, που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4
του άρθρου 20.
η. Τα τιµολόγια υπολογισµού προεκτιµώµενων αµοι-

βών για τις εργασίες κατάρτισης και τις λοιπές εργασίες
έως την κύρωση των δασικών χαρτών.
θ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικότερα θέµατα

για την ταυτοποίηση των οριογραµµών του δασικού χάρ-
τη µε τα όρια των διαγραµµάτων της κτηµατογράφησης,
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κατά τα προβλεπόµενα στην διάταξη της παρ. 3 του άρ-
θρου 2β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει.
ι. Οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και κάθε θέµα

σχετικά µε την διόρθωση και προσαρµογή των καταρτι-
σθέντων βάσει του ν. 248/1976 κτηµατικών χαρτών στις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερον
προβλεπό�ενα στη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 28
του ν. 2664/1998, όπως ισχύει.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία του δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών
χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 11
του άρθρου 13, τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας
του καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών της ηλε-
κτρονικής φόρµας υποβολής αντιρρήσεων που προβλέ-
πεται στο άρθρο 16.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται
ο τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων δαπανών για την
κατάρτιση, την ανάρτηση, τις διορθώσεις και τις συµπλη-
ρώσεις των δασικών χαρτών, για τις βοηθητικές εργα-
σίες καταχώρισης και προετοιµασίας τής εξέτασης των
αντιρρήσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουρ-
γού, ρυθµίζονται, πλην των ζητηµάτων που καλύπτονται
µε τις προβλεπόµενες σε προηγούµενες διατάξεις του
παρόντος νόµου ειδικές νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις,
κάθε άλλο ζήτηµα εφαρµογής αυτού του νόµου, τεχνι-
κού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.»
Ι. Το άρθρο 22 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 22
Τέλη

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος και ο
τρόπος καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών
για την έκδοση των εγγράφων που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 20, το ύψος των οποίων δεν ε-
ξαρτάται από το εµβαδόν του ακινήτου στο οποίο αφο-
ρά.

2. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος και ο τρό-
πος καταβολής και είσπραξης του ειδικού τέλους άσκη-
σης των αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15.
Το τέλος µπορεί να κλιµακώνεται ανάλογα µε το εµβα-
δόν τής έκτασης που αφορά η αντίρρηση και �πορεί να
µειώνεται µε βάση ειδικούς συντελεστές, ανάλογα µε
τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων και των συναφών
αποδεικτικών στοιχείων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις ε-

ξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού τέ-
λους άσκησης αντίρρησης.

3. Το ειδικό τέλος της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου κατατίθεται σε λογαριασµό της εταιρείας
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., που τηρείται σε οποιοδήποτε νοµίµως λει-
τουργούν πιστωτικό ίδρυµα της ηµεδαπής, κατά τα ειδι-
κώς οριζόµενα στη σχετική απόφαση. 
Τα ποσά από την είσπραξη του ανωτέρω τέλους εγ-

γράφονται στον προϋπολογισµό της εταιρείας, σε ειδικό

κωδικό και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη της
δαπάνης κατάρτισης έως και κύρωσης των δασικών χαρ-
τών, σε όποιον φορέα εκτελεί τις εργασίες των άρθρων
13-19. 
Εφόσον τα ποσά αυτά δεν επαρκούν, επιτρέπεται να

χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτόν πόροι του Ειδικού
Φορέα Δασών, από αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο
8 παρ. 3 του ν. 3208/2003.
Μετά την ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρ-

τών τυχόν διαθέσιµο υπόλοιπο του τέλους διατίθεται για
τους λοιπούς σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών.

4. Τα τέλη που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και
2 µπορούν να αναπροσαρµόζονται �ε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας.

5. Οι δαπάνες κατάρτισης, διόρθωσης και συµπλήρω-
σης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την
κύρωση των δασικών χαρτών µπορεί να καλύπτονται και
από το τέλος κτηµατογράφησης της παρ. 10 του άρθρου
2 του ν. 2308/1995.»
ΙΑ. Το άρθρο 23 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:

«Άρθρο 23

1. Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. παρέχει εντός δύο (2) µηνών στους
Ο.Τ.Α., µέσω διαδικτυακής εφαρµογής, δυνατότητα πρό-
σβασης στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησι-
µοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών.

2. Οι υπηρεσίες δόµησης µε χρήση διαδικτυακής ε-
φαρµογής, εφαρµόζουν επί των υποβάθρων της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την παροχή της
πρόσβασης της ως άνω παραγράφου, τα κάτωθι:
α) Με πορτοκαλί χρώµα τα όρια των οικισµών, όπως τα

όρια αυτά έχουν εγκριθεί µε πράξεις της Διοίκησης, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της
21.11-1.12.1979 (Δ΄693), της 2.3-13.3.1981 (Δ΄138) ή
της 24.4-3.5.1985 (Δ΄181), καθώς και τα όρια των εγκε-
κριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµικών σχε-
δίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρµοστεί στο έδα-
φος

β) Με κίτρινο χρώµα τα όρια των οικισµών που έχουν
οριοθετηθεί µε άλλες διατάξεις πέραν των αναφεροµέ-
νων στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, τα
όρια εκείνων για τους οποίους έχει ορισθεί �όνο ακτίνα
�ε βάση το άρθρο 4 παράγραφος β΄ του προεδρικού δια-
τάγµατος της 24.4.-3.5.1985 (Δ΄181), τα περιγράµµατα
των νοµίµως υφιστάµενων οικισµών, προ του έτους
1923, για τους οποίους δεν έχει καθοριστεί όριο καθ’ οι-
ονδήποτε τρόπο, πλην όµως είναι συγκροτηµένοι οικι-
σµοί, τα όρια των πολεοδοµικών µελετών και σχεδίων
πόλεως που εκπονούνται για τις περιοχές αρµοδιότητάς
τους, καθώς και τα υπό καθορισµό όρια οικισµών µε βά-
ση το προεδρικό διάταγµα  24.4-3.5.1985 (Δ΄181) που
δεν έχουν ακόµα εγκριθεί. 
Τα όρια και περιγράµµατα των περιοχών της περίπτω-

σης β΄ της παρούσας παραγράφου, εφαρµοσµένα και
θεωρηµένα από την αρµόδια υπηρεσία δόµησης επί των
χαρτογραφικών υποβάθρων, εντός της προθεσµίας του
πρώτου εδαφίου της παρούσας, διαβιβάζονται στην
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει αµελλητί στην οι-
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κεία Διεύθυνση Δασών, προκειµένου να εφαρµοστούν οι
διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόµου.
Σε περίπτωση παρέλευσης άκαρπης της προθεσµίας

των τεσσάρων (4) µηνών του πρώτου εδαφίου της πα-
ρούσας παραγράφου τα όρια και περιγράµµατα των πε-
ριοχών περιπτώσεων α΄ και β΄ αποτυπώνονται στον υπό
κατάρτιση δασικό χάρτη από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σε διάστη-
µα δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει η ί-
δια συλλέξει στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηµατογρά-
φησης.

3. Για τις περιοχές που περικλείονται εντός των ορίων
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου, δεν καταρτίζεται δασικός χάρτης, πλην όµως ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, επί
των εντός των ως άνω περιοχών πάρκων και αλσών, ως
προς την προστασία αυτών.
Για τις περιοχές που περικλείονται εντός των ορίων

της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρ-
θρου, δεν αναρτάται δασικός χάρτης κατά το άρθρο 14
του παρόντος νόµου, αλλά εφαρµόζονται τα προβλεπό-
µενα στο επόµενο άρθρο 24.

4. Το περίγραµµα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν
υπάγονται στις κατηγορίες α΄ και β΄ της παραγράφου 2
αποτυπώνονται µε ιώδες χρώµα. Με απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα εκδοθεί
εντός µηνός θα καθοριστούν τα κριτήρια προσδιορισµού
της οικιστικής πύκνωσης για τις ανάγκες εφαρµογής της
παρούσας. Εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της ως
άνω Υπουργικής Απόφασης οι τεχνικές υπηρεσίες των
Ο.Τ.Α αποτυπώνουν µε ιώδες χρώµα το περίγραµµα των
οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγο-
ρίες α΄ και β΄ της παραγράφου 2, εφαρµοζοµένων των
διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας. Στις περιοχές που υ-
φίσταται θεωρηµένος δασικός χάρτης η ως άνω εξάµηνη
προθεσµία περιορίζεται στους δύο (2) µήνες. 
Τα περιγράµµατα των οικιστικών πυκνώσεων της πα-

ρούσας παραγράφου διαβιβάζονται εντός της ως άνω
προθεσµίας, στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει
αµελλητί στην Διεύθυνση Δασών για να εξαιρεθούν από
την ανάρτηση στο δασικό χάρτη κατά το άρθρο 14 του
παρόντος νόµου και στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλο-
ντική και πολεοδοµική τους διαχείριση, ώστε να προχω-
ρήσει η διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης των δασικών
χαρτών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο αυτόν.»
ΙΒ. Το άρθρο 24 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 

«Άρθρο 24

1. Η οικεία Διεύθυνση Δασών, σε διάστηµα πέντε (5)
µηνών από την παραλαβή των υποβάθρων, στα οποία α-
πεικονίζονται οι περιοχές της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, υποχρεούται να
επισηµάνει εγγράφως, τις περιπτώσεις τυχόν περιέλευ-
σης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων στα όρια των ως άνω
περιοχών και να εντοπίσει τις εκτάσεις αυτές επί των ως
άνω υποβάθρων, µη νοουµένων ως τέτοιων των εκτάσε-
ων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄
289), όπως ισχύει.
Για τις εκτάσεις αυτές δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις

των άρθρων 15 έως και 17 του παρόντος νόµου, αλλά α-

κολουθείται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αντιρ-
ρήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Κατά το ανωτέρω διάστηµα των πέντε (5) µηνών, η έκ-

δοση νέων οικοδοµικών αδειών, ή αδειών επέκτασης, σε
εκτάσεις κείµενες εντός των ως άνω περιοχών, επιτρέ-
πεται µόνο αν βεβαιώνεται από το αρµόδιο Δασαρχείο ό-
τι ο χαρακτήρας τους δεν είναι δασικός.

2. Για τις περιοχές εκείνες στις οποίες έχουν συµπερι-
ληφθεί δασικού χαρακτήρα εκτάσεις µε απόφαση του
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένη Διοίκησης, συ-
γκροτείται µία ή περισσότερες επιτροπές, αποτελούµε-
νη έκαστη από
α) έναν δασολόγο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοί-

κησης, ως Πρόεδρο, 
β) έναν δασολόγο εκπρόσωπο της Δασικής Υπηρεσίας

της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
γ) έναν µηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Δόµησης

(ΥΔ�ΟΜ),
δ) έναν µηχανικό-εκπρόσωπο του οικείου Ο.Τ.Α. και
ε) έναν δικηγόρο οριζόµενο από τον οικείο δικηγορικό

σύλλογο.
3. Έργο της Επιτροπής, για τις περιοχές της περίπτω-

σης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος,
που υποδείχτηκαν ως κατ’ αρχάς δασικές κατά την παρά-
γραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι η εντός οκτώ (8)
µηνών (µε δυνατότητα περαιτέρω παράτασης τεσσάρων
(4) µηνών) από τη συγκρότηση τους, εξέταση και ο έλεγ-
χος µετά από αυτοψία, όπου απαιτείται, όλων των δεδο-
µένων και η σύνταξη έκθεσης, όπου καταγράφονται τεκ-
µηριωµένα:
α) οι υφιστάµενες χρήσεις γης, 
β) ο χρόνος µεταβολής της δασικής µορφής, 
γ) η ύπαρξη διοικητικής πράξης που δεν έχει ανακλη-

θεί ή ακυρωθεί δυνάµει της οποίας επήλθε µεταβολή της
δασικής µορφής,
δ) η κτήση εµπραγµάτων δικαιωµάτων από επαχθή αι-

τία.
Η έκθεση δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο

του οικείου Ο.Τ.Α. επί δύο (2) µήνες, εντός των οποίων
είναι δυνατή η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχο-
µένου της εκ µέρους των ενδιαφεροµένων, από κοινού ή
χωριστά, στον οικείο Ο.Τ.Α.. Οι αντιρρήσεις διαβιβάζο-
νται στις ΕΠ.Ε.Α. του οικείου δασικού χάρτη του άρθρου
18 του παρόντος νόµου �ε µέριµνα του οικείου Ο.Τ.Α.,
και κρίνονται από αυτές εντός προθεσµίας δύο (2) µη-
νών, η οποία άρχεται από τη δηµοσίευση στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης
της επόµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πρά-

ξη λήξης της θητείας των �ελών των ΕΠ.Ε.Α., µε πράξη
τού Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, δύναται να
συγκροτηθούν εκ νέου προκειµένου να εξετάσουν τις
περιπτώσεις αυτές.

4. Αντίγραφα των εκθέσεων της παραγράφου 3 απο-
στέλλονται αµέσως µετά την κατάρτιση τους στη Γενική
Διεύθυνση Πολεοδοµίας και στη Γενική Διεύθυνση Ανά-
πτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειµέ-
νης της επεξεργασίας, επί τη βάσει αυτών, ενιαίων κρι-
τηρίων για την κρίση από τις ΕΠ.Ε.Α. των αντιρρήσεων
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Για τον καθο-
ρισµό των ως άνω κριτηρίων εκδίδεται κοινή απόφαση
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των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµοσιοποί-
ησης και εξέτασης των αντιρρήσεων, η έκθεση διορθω-
µένη και συµπληρωµένη, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των
ΕΠ.Ε.Α. της προηγουµένης παραγράφου, αποστέλλεται
στη Διεύθυνση Δασών της οικείας Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης, η οποία εισηγείται την έγκρισή της στον Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.

6. Μετά την έγκριση του περιεχοµένου της έκθεσης
της Επιτροπής από τον Συντονιστή της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, συµπληρώνονται οι δασικοί χάρ-
τες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20.

7. Τα εδαφικά τµήµατα που, σύµφωνα µε το εγκεκριµέ-
νο περιεχόµενο της έκθεσης και τον συµπληρωµένο δα-
σικό χάρτη, δεν δεσµεύονται από τις διατάξεις της δασι-
κής νοµοθεσίας, πολεοδοµούνται κατά τα προβλεπόµε-
να στις κείµενες διατάξεις.

8. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου, δεν αναστέλλει
τη διαδικασία προόδου του οικείου δασικού χάρτη, για
τις υπόλοιπες περιοχές που περιλαµβάνει.

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας καθορίζονται τα στοιχεία που λαµβάνονται υ-
πόψη για την τεκµηρίωση της αιτίας µεταβολής της δασι-
κής µορφής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του πα-
ρόντος άρθρου.»
ΙΓ. Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 25 του ν. 3889/2010 α-

ντικαθίστανται ως εξής:
«8. Στην παρ. 24 του άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978

(A΄116) µετά την εντός παρενθέσεως λέξη «εγκαταστά-
σεων», προστίθεται εδάφιο ως εξής: «και εκτέλεση ερ-
γασιών κατάρτισης, διόρθωσης και συµπλήρωσης των
δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή
τους, καθώς και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης Δασο-
λογίου.

9. Στην περίπτωση 24 της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3316/2005 (Α΄ 42), όπως ισχύει, οι λέξεις «κατάρτισης
δασικών χαρτών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κα-
τάρτισης, συµπλήρωσης και διόρθωσης και λοιπών εργα-
σιών ως την κύρωσή τους, καθώς και εκτέλεση εργασιών
κατάρτισης Δασολογίου.»
ΙΔ. Η περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 26 του

ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
«β. Περιφέρεια σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ. 3 του

ν. 3852/2010 νοείται η Αποκεντρωµένη Διοίκηση και
γ. Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας σύµφωνα µε το

άρθρο 6 παρ.2 του ν. 3852/2010 νοείται ο Γενικός Γραµ-
µατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ενώ µετά την
11.05.2015 σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 28 του
ν. 4325/2015 (Α΄47) νοείται ο Συντονιστής της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης.» 

Άρθρο 154

1. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (A΄
289), όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χα-
ρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεµβάσεων που έλα-
βαν χώρα µε βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία κα-
λύπτεται από το τεκµήριο νοµιµότητας, δεν χαρακτηρί-
ζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, κατά τη διαδικασία

του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται ανα-
δασωτέες.
Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και ε-

ντός των περιοχών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία
εκδόθηκε νόµιµη οικοδοµική άδεια προ της 11.6.1975, η
οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζε-
ται ως δάσος ή δασική έκταση, κατά τη διαδικασία του
άρθρου 14 του ν. 998/1979, και δεν κηρύσσεται αναδα-
σωτέα επιφάνεια αυτών ίση µε την απολύτως αναγκαία
για την εφαρµογή της συγκεκριµένης διοικητικής πρά-
ξης - οικοδοµικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση
του δασαρχείου για κάθε έννοµη συνέπεια. Η παρούσα
διάταξη εφαρµόζεται για ακίνητα ή τµήµατα αυτών που
πληρούν του όρους αρτιότητας σύµφωνα µε το ισχύον
καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας.
Ως όρια αρτιότητας λαµβάνονται υπόψη και οι κατά πα-
ρέκκλιση όροι δόµησης για την εγκατάσταση λυοµένων
κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ.
7.8.1967.
Για τις οικοδοµικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί

πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011, οι οποίες δεν
έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, εφαρµόζονται τα προβλε-
πό�ενα στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου της
παρούσας µόνον για ακίνητα ή τµήµατα αυτών που πλη-
ρούν τους όρους αρτιότητας σύ�φωνα �ε το ισχύον κα-
θεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση
βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έ-
γκρισης δόµησης και άδειας δόµησης κατά τις διατάξεις
του ν. 4030/2011.» 

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 998/1979 (A΄289) όπως εισήχθη µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 32 του ν. 4280/2014 (A΄159) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εµπραγµά-
των δικαιωµάτων επί των εκτάσεων αυτών υπάγεται
στην αρµοδιότητα των προβλεποµένων στο άρθρο 8 του
παρόντος νόµου Συµβουλίων και των πολιτικών δικαστη-
ρίων. Οι υποθέσεις που προσάγονται στα Συµβούλια κρί-
νονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938 (A΄488) ό-
πως ισχύει. Ειδικά η αναγνώριση της κυριότητας ή άλ-
λων εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των ανωτέρω εκτά-
σεων που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου
του άρθρου 62 του παρόντος, όπως ισχύει, διενεργείται
κατά την ανωτέρω διαδικασία επί τη βάσει τίτλων ιδιο-
κτησίας, οι οποίοι ανάγονται σε ηµεροµηνία πριν από την
23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί έστω και
µεταγενέστερα.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995 (Α΄114), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Στις περιπτώσεις που από την εφαρµογή των Κτη-
µατολογικών διαγραµµάτων επί των δασικών χαρτών δη-
µιουργούνται µικροπολύγωνα µικρότερα των 100 τ.µ.,
µπορούν να ταυτοποιούνται οι οριογραµµές τού δασικού
χάρτη µε τα όρια των διαγραµµάτων της κτηµατογράφη-
σης».

4. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηµατογρά-
φηση κατά τις διατάξεις του ν. 2308/1995, όποιος επικα-
λείται εγγραπτέο ιδιωτικό δικαίωµα σε δάση και δασικές
εν γένει εκτάσεις, για τις οποίες έχει αναρτηθεί ή κυρω-



θεί δασικός χάρτης, έχει υποχρέωση να εντοπίσει µε ο-
ποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο την δηλούµενη έκταση
στο δασικό χάρτη και να συνυποβάλλει µε τη δήλωση
του ν. 2308/1995 και όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγ-
γραφα για το εγγραπτέο δικαίωµα επί αυτής.»

5. Η παρ. 16 του άρθρου 28 του νόµου 2664/1998 (Α΄
275), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Οι κτηµατικοί χάρτες που καταρτίστηκαν βάσει
του ν. 248/1976 (Α΄ 6), ανεξάρτητα αν είναι προσωρινοί
ή οριστικοί, παραµένουν σε ισχύ και διορθώνονται προ-
σαρµοζόµενοι τεχνικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κε-
φαλαίου Β΄ του ν. 3889/2010, όπως ισχύει.
Οι διορθώσεις και τροποποιήσεις που επιβάλλονται ύ-

στερα από αποφάσεις των δικαστηρίων του ν. 248/1976
ή από τις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Β΄ του ως άνω νό-
µου, επιφέρονται στους παραπάνω κτηµατικούς χάρτες
από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ή από τη Διεύθυνση Δασών του οι-
κείου Νοµού, κατά τα προβλεπό�ενα στις παραγράφους
3 και 4 του άρθρου 13 του ως άνω νόµου, όπως ισχύει,
που εφαρµόζονται ανάλογα. Οµοίως οι ως άνω χάρτες
συµπληρώνονται µε την προσθήκη περιοχών που δασώ-
θηκαν φυσικά ή τεχνητά, και διορθώνονται αν ε�φιλοχώ-
ρησε πλάνη της Διοίκησης σχετικά µε τον χαρακτήρα
των εκτάσεων και την αποτύπωση της θέσης ή των ο-
ρίων των τµηµάτων τους, κατά τη διαδικασία τής κατάρ-
τισής τους βάσει του ν. 248/1976.
Από τη διόρθωσή τους οι παραπάνω χάρτες επέχουν

θέση δασικών χαρτών της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3889/2010, όπως ισχύει, οι οποίοι µετά την ανάρτηση
τους, την εξέταση των τυχόν κατ’ αυτών αντιρρήσεων,
την συµπλήρωση και διόρθωση τους, όπου απαιτείται,
κυρώνονται και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ, κατά τα
ειδικότερον προβλεπόµενα στις διατάξεις των άρθρων
14 έως 19 του ν. 3889/2010, όπως ισχύουν.»

6. Η παρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (A΄275)
αντικαθίσταται ως εξής:

«18. α. Μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη, οι Επι-
τροπές Εξέτασης αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 10
του ν. 998/1979, όπως ισχύει, καθίστανται αναρµόδιες
για την εξέταση θεµάτων που ανάγονται στο χαρακτηρι-
σµό εκτάσεων που εµπίπτουν στο χάρτη αυτόν. Αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14
του ν. 998/1979 και δεν έχουν εξετασθεί, µέχρι την α-
νάρτηση του δασικού χάρτη, καθώς και οι κατά την ανω-
τέρω διαδικασία υποθέσεις που εκκρεµούν στις Επιτρο-
πές του άρθρου 10 του ως άνω νόµου, όπως ισχύει, υπο-
βάλλονται ατελώς από εκείνον που τις είχε ασκήσει ως
αντιρρήσεις στην αρµόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρή-
σεων (ΕΠ.Ε.Α.).
β. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης, θεώρησης και κύρω-

σης του δασικού χάρτη λαµβάνονται υποχρεωτικά υπό-
ψη:
αα. οι τελεσίδικες ενώπιον της Διοικήσεως, κατά τη

διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, πράξεις χα-
ρακτηρισµού των Δασαρχών και οι αποφάσεις των Επι-
τροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ίδιου νό-
µου, όπως ισχύει και
ββ. οι πράξεις κήρυξης εκτάσεων, σαφώς οριοθετηµέ-

νων, ως αναδασωτέων, κατά τις διατάξεις των άρθρων
37 επ. του ν. 998/1979.»

7. Όπου στο άρθρο 28 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) ανα-
φέρονται οι λέξεις «δάση και δασικές εκτάσεις» νοού-
νται οι «δασικές εν γένει εκτάσεις» του δασικού χάρτη
της παρ. 1 του άρθρο 13 του ν. 3889/2010, όπως το άρ-

θρο αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 153 του παρόντος.
8. Η παρ. 1, η παρ. 3 και η παρ. 4 του άρθρου 3 του

ν. 3208/2003 (A΄ 303) αντικαθίστανται, ως εξής:
«1α. Σε προθεσµία πέντε µηνών από την κύρωση του

δασικού χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότη-
τας, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 3889/2010 (Α΄ 182), αρχίζει η σύνταξη του Δασολογί-
ου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η κατάρτιση και
η τήρηση του οποίου γίνεται µε µέριµνα του Τµήµατος
Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δα-
σών. Το δασολόγιο καταρτίζεται µε µορφή Βιβλίου Γενι-
κού Δασολογίου στο οποίο καταχωρούνται τα εµφαινό-
µενα στο δασικό χάρτη δάση και δασικές εκτάσεις κατά
�ερίδες και κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η τήρησή
του και σε ηλεκτρονική µορφή.
β. Οι εργασίες κατάρτισης στο σύνολό τους ή τµήµατα

αυτών, µπορούν να ανατίθενται, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τις κεί-
µενες διατάξεις, σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασι-
κών µελετών της κατηγορίας 24 άρθρου µόνου του π.δ.
541/1978 (Α΄ 116), υπό τις οδηγίες, την επίβλεψη και τον
έλεγχο της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών της οικείας Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης.
γ. Την επιτελική αρµοδιότητα για την κατάρτιση, τήρη-

ση, έκδοση τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών, τη γε-
νική υποστήριξη σε µέσα και τον έλεγχο της προόδου
των εργασιών σύνταξης του �ασολογίου έχει η Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγρο-
περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας.»

«3. Στη µερίδα του κάθε δάσους που βρίσκεται υπό δα-
σοπονική εκµετάλλευση αναγράφεται πέραν των παρα-
πάνω γενικών στοιχείων και το είδος του δάσους (σπερ-
µοφυές, διφυές, πρεµνοφυές), τα κύρια δασοπονικά είδη
και η σύνθεσή τους (αµιγές, µεικτό), η συνολική του έ-
κταση, η ιδιοκτησιακή του κατάσταση και άλλα προσδιο-
ριστικά στοιχεία. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις που περιέ-
χονται στο δασικό χάρτη και τελούν εκτός δασοπονικής
εκµετάλλευσης, οι µερίδες τηρούνται κατά γεωγραφική
ενότητα και προσδιορίζονται σε αυτές τα τοπωνύµια, το
είδος και η πυκνότητα της βλάστησης, η συνολική έκτα-
ση, η χρήση της έκτασης και άλλα προσδιοριστικά στοι-
χεία. Στο περιθώριο της κάθε µερίδας σηµειώνονται οι ε-
κτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες λόγω καταστρο-
φής ή αποψίλωσης της δασικής βλάστησης, καθώς και οι
εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του
ν. 998/1979, όπως ισχύει. Οι χάρτες που απεικονίζουν τις
εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του
ν. 998/1979, όπως ισχύει, τίθενται σε χωριστό φάκελο».

«4. Αντίγραφο του κατά την παράγραφο 1 του παρό-
ντος άρθρου καταρτιζόµενου δασολογίου, καθώς και οι
µετά την κατάρτισή του τυχόν συµπληρώσεις ή τροπο-
ποιήσεις αποστέλλονται στην Διεύθυνση Δασικών Έρ-
γων και Υποδοµών τής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος προ-
κει�ένης της καταχώρισης τους στην τηρού�ενη από αυ-
τήν Τράπεζα Πληροφοριών Δασικής Γης. Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται τα θέµατα σχετικά µε την ίδρυση και τη λειτουργία
της ως άνω Τράπεζας Πληροφοριών Δασικής Γης.»

9. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003,
προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συ-
στήνεται Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότη-
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τας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
µε αρµοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων
1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ειδικότερο
χαρακτηρισµό των περιλαµβανοµένων στον κυρωµένο
δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα, προκει�έ-
νης της εφαρµογής των περί των επιτρεπτών επεµβάσε-
ων ως και των λοιπών διατάξεων της δασικής νοµοθε-
σίας.
Η παραπάνω επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του

Συντονιστή τής οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και
αποτελείται από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Συ-
ντονισµού και Επιθεώρησης Δασών ως πρόεδρο, τον
Προϊστάµενο της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έναν
δασολόγο τού οικείου Δασαρχείου που αφορά ο δασικός
χάρτης. Σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δασαρ-
χείο στην επιτροπή συµµετέχει ένας δασολόγος τής οι-
κείας Διεύθυνσης Δασών ή δασολόγος που υπηρετεί σε
όµορη Περιφερειακή Ενότητα. Με την ίδια απόφαση ορί-
ζονται και αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο
γραµµατέας της, ο οποίος είναι υπάλληλος �Δ.Ε. διοικη-
τικού υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων µπορεί να υποβλη-
θεί προσφυγή ενώπιον του Τεχνικού Συµβουλίου Δασών
από όποιον έχει έννοµο συµφέρον εντός προθεσµίας
σαράντα πέντε (45) ηµερών. Τα µέλη της παραπάνω επι-
τροπής δεν αµείβονται.» 

10. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4280/2014 (A΄159)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. α) Στην περίπτωση ορίων οικισµών της περίπτωσης
β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, ως ισχύει,
εντάσσονται και τα περιγράµµατα οικισµών, όπως τα ό-
ρια τους περιγράφονται στις πράξεις της Διοίκησης «πε-
ρί καθορισµού ορίων οικισµών νοµίµως υφισταµένων του
έτους 1923» δυνάµει του ν.δ. 532/1970 (Α΄103) ή δυνά-
µει των κανονιστικών αποφάσεων αυτού που εκδόθηκαν
έως τη δηµοσίευση του ν. 998/1979. Τα ως άνω όρια α-
ποτυπώνονται ως εµφαίνονται στα σχετικά συνηµµένα
διαγράµµατα, που είναι δηµοσιευµένα σε Φύλλα της Ε-
φηµερίδας της Κυβερνήσεως και όπως έχουν εφαρµο-
στεί στο έδαφος. 
β) Η ως άνω διάταξη, δεν εφαρµόζεται για νοµίµως υ-

φιστάµενα κτίσµατα, καθώς και για την έκταση που αντι-
στοιχεί στο όριο αρτιότητας σύµφωνα µε το ισχύον κα-
θεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας, τα
οποία εντάσσονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 23 του ν. 3889/2010. Τυχόν πράξεις της διοίκη-
σης που εκδόθηκαν κατ` εφαρµογή της δασικής νοµοθε-
σίας για την προστασία των ως άνω κτισµάτων και εκτά-
σεων ανακαλούνται αυτοδικαίως από τη δηµοσίευση του
παρόντος. Επί των ως άνω κτισµάτων και εκτάσεων δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας πλην
των περιπτώσεων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, πάρ-
κων και αλσών. Κατά τη διαδικασία έγκρισης πολεοδοµι-
κής µελέτης, τοπικού χωρικού σχεδίου ή και ρυµοτοµι-
κού σχεδίου απαιτείται η σύνταξη και έγκριση προηγού-
µενης µελέτης περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύµφωνα µε
προδιαγραφές που καθορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

11. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 (Α’ 67) κα-
ταργείται και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 αντι-
καθίστανται ως εξής:

«1. Σε ακίνητο που βρίσκεται µέσα σε σχέδιο πόλεως ή
µέσα σε οικισµό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή µέ-

σα σε οικισµό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθε-
τηθεί, ο νοµέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δηµοσί-
ου εφόσον: 
α) νέµεται, µέχρι έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, α-

διαταράκτως για δέκα (10) έτη το ακίνητο, µε νόµιµο τίτ-
λο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρό-
χου του, που έχει καταρτισθεί και µεταγραφεί µετά την
23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νοµής βρισκό-
ταν σε κακή πίστη ή 
β) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,

το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστηµα τριάντα
(30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νοµής βρισκό-
ταν σε κακή πίστη. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ εφαρ-
µόζεται για ακίνητο εµβαδού µέχρι 2.000 τ.µ.. Για ενιαίο
ακίνητο εµβαδού µεγαλύτερου των 2.000 τ,µ., η διάταξη
εφαρµόζεται µόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά
την 31.12.2002 κτίσµα που καλύπτει ποσοστό τουλάχι-
στον τριάντα τοις εκατό (30%) του ισχύοντος συντελε-
στή δόµησης στην περιοχή.
Στο χρόνο νοµής που ορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και

β΄ προσµετράται και ο χρόνος νοµής των δικαιοπαρόχων
που διανύθηκε µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη
βρίσκεται ο νοµέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις του άρθρου 1042 του Α.Κ.. 

2. Οι ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου δεν ι-
σχύουν για εκτάσεις που στο σχέδιο πόλης ή στους οικι-
σµούς αποτελούν κοινόχρηστους χώρους ή πάρκα και
άλση.»

12. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (A΄ 114) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Το Δηµόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγ-
γραπτέου δικαιώµατος, και µπορεί να υποβάλει αίτηση
διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους
διασφάλισης και προστασίας των δικαιωµάτων του.
Η εταιρεία «EKXA Α.Ε.» παρέχει υποχρεωτικά στις αρ-

µόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δηµοσίου για τον υπό
κτηµατογράφηση Ο.Τ.Α. τα όρια των σχεδίων πόλεως,
οικισµών προϋφιστάµενων του έτους 1923, οικοδοµήσι-
µων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979
(A’ 169), διανοµών και αναδασµών, καθώς και τυχόν ε-
γκεκριµένες πολεοδοµικές µελέτες και ρυµοτοµικά σχέ-
δια, τα οποία λαµβάνει υπόψη της και εφαρµόζει κατά τη
διαδικασία κτηµατογράφησης. Για τη δήλωση του Ελλη-
νικού Δηµοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαµβά-
νονται υποχρεωτικά υπόψη από τις οικείες Υπηρεσίες
του Ελληνικού Δηµοσίου τα προαναφερθέντα όρια και
δεν υποβάλλεται δήλωση ούτε ένσταση ή αίτηση διόρ-
θωσης στις περιπτώσεις του εδαφίου α΄ της δεύτερης
παραγράφου του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 όπως ισχύ-
ει.
Η εταιρεία «EKXA Α.Ε» αποστέλλει υποχρεωτικά στην

αρµόδια για την υπό κτηµατογράφηση περιοχή Κτηµατι-
κή Υπηρεσία του Δηµοσίου, πριν την ανάρτηση των προ-
σωρινών στοιχείων κτηµατογράφησης, τα προσωρινά
κτηµατολογικά διαγράµµατα της ανάρτησης καθώς και
τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηµατολο-
γικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν κατα-
χωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δηµοσίου και ως
αγνώστου ιδιοκτήτη, καθώς και στα ακίνητα που έχουν
καταχωρηθεί σε δικαιούχο κυριότητας µε αιτία κτήσης τη
χρησικτησία και των οποίων οι δηλώσεις υποβλήθηκαν
µετά τη λήξη της συλλογής δηλώσεων. Κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει, τα



γεωχωρικά δεδοµένα µε πλήρη αναφορά στα ΚΑΕΚ των
κτηµατολογικών διαγραµµάτων των πρώτων εγγραφών
για το σύνολο της κτηµατογραφούµενης περιοχής, χο-
ρηγούνται υποχρεωτικά στις δηµόσιες αρχές που τα αι-
τούνται εφόσον θεµελιώνονται στην αίτηση λόγοι δια-
σφάλισης των συµφερόντων του Ελληνικού Δηµοσίου.»

Άρθρο 155
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις 

του Υποκεφαλαίου Α΄

1. Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών:
α) των δύο (2) µηνών για την υποβολή πρότασης από

τη Διεύθυνση Δασών στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, ως αυτή τρο-
ποποιείται µε το άρθρο 153. 
β) των τεσσάρων (4) µηνών για την έκδοση της Υπουρ-

γικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 3889/2010, µετά την άπρακτο πάροδο της οποίας οι
εργασίες εκτελούνται από την εταιρεία Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010,
ως αυτή τροποποιείται µε το άρθρο 153
γ) του ενός (1) µήνα για την αποστολή του χρονοδια-

γράµµατος από την εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη Γενική Δι-
εύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπε-
ριβάλλοντος, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 13 του
ν. 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται µε το άρθρο 153,
δ) του ενός (1) µήνα για την παροχή από την εταιρεία

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. παρέχει στους Ο.Τ.Α. δυνατότητα πρόσβα-
σης, �έσω διαδικτυακής εφαρµογής, στα ενιαία χαρτο-
γραφικά υπόβαθρα που χρησιµοποιούνται στην κατάρτι-
ση δασικών χαρτών, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
23 του ν.3889/2010, ως αυτή τροποποιείται µε το άρθρο
153
ε) του ενός (1) µήνα για την έκδοση απόφασης του Υ-

πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία κα-
θορίζονται τα κριτήρια προσδιορισµού της οικιστικής πύ-
κνωσης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν. 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται µε το άρθρο 153,
νοείται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νό-
µου.

2. Η διαδικασία του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως
το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 153 του πα-
ρόντος νόµου ολοκληρώνεται µέσα σε εννέα (9) µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας αυτής:
α) οι δασικοί χάρτες ενηµερώνονται ή αναµορφώνο-

νται, αναλόγως του σταδίου στο οποίο βρίσκονται, µε τις
περιοχές της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 23
του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε
το άρθρο 153 του παρόντος νόµου.
β) ως προς τις περιοχές της περίπτωσης β΄ της παρ. 2

του ως άνω άρθρου 23 ακολουθείται η διαδικασία του
άρθρου 24 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντι-
καθίσταται µε το άρθρο 153 του παρόντος νόµου, ανε-
ξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία
κύρωσης του δασικού χάρτη. Οι αντιρρήσεις που εκκρε-
µούν κατά του δασικού χάρτη και οι οποίες αφορούν ε-
κτάσεις, που εµπίπτουν εντός των ορίων των περιοχών
της ανωτέρω περίπτωσης β΄, τοποθετούνται σε ειδικό
φάκελο, προκειµένου να τεθούν υπόψη της Επιτροπής
της παραγράφου 2 του άρθρου 24 και να κριθούν από τις

ΕΠ.Ε.Α. σύµφωνα µε την παρ. 3 του ως άνω άρθρου 24.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ειδικό τέλος που έ-
χει καταβληθεί επιστρέφεται στους δικαιούχους.

3. Ο δασικοί χάρτες των περιοχών Άστρους και Δολια-
νών τής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, οι οποίοι α-
ναρτήθηκαν, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 27 του
ν. 2664/1998, αφού συµπληρωθούν µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 153 του παρόντος νόµου, θεωρούνται και α-
ναρτώνται για την υποβολή αντιρρήσεων κατά τις διατά-
ξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 3889/2010, όπως αντι-
καθίστανται µε το άρθρο 153 του παρόντος νόµου και µε
την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας κυρώνονται
από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και
καθίστανται οριστικοί. Μέχρι την ανάρτησή τους ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 14 ν. 998/1979.

4. Οι δασικοί χάρτες που είτε αναρτήθηκαν, είτε κυρώ-
θηκαν µερικά ή ολικά µέχρι την ισχύ τού παρόντος νό-
µου συµπληρώνονται µε την προσθήκη εκτάσεων που
τυχόν δασώθηκαν �ετά την ανάρτηση ή την κύρωση τους
καθώς και µε την προσθήκη των χορτολιβαδικών και βρα-
χωδών εκτάσεων των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του
ν. 998/1979 όπως ισχύει. Για τις εκτάσεις που προστίθε-
νται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζονται
οι διαδικασίες θεώρησης και ανάρτησης, υποβολής α-
ντιρρήσεων και κύρωσης των άρθρων 13 έως και 19 του
ν. 3889/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται µε το
άρθρο 153 του παρόντος νόµου.

5. Oι δασικοί χάρτες που θεωρήθηκαν πριν από την έ-
ναρξη ισχύος τού παρόντος νόµου συµπληρώνονται µε
την προσθήκη εκτάσεων που τυχόν δασώθηκαν µετά τη
θεώρηση τους ως και µε την προσθήκη των χορτολιβαδι-
κών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και
5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, εφαρµοζο-
µένων για το σύνολο του δασικού χάρτη των διαδικα-
σιών θεώρησης και ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων
και κύρωσης των άρθρων 13 έως και 19 του ν. 3889/2010,
όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται µε το άρθρο 153
του παρόντος νόµου.

6. Η ανάρτηση των κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 5
και 6 του παρόντος συµπληρωµένων δασικών χαρτών
διενεργείται µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, η δε µερική κύρωση
τους µέσα σε προθεσµία πέντε (5) µηνών, αρχοµένης α-
πό την ανάρτηση τους.
Εάν η τήρηση της προθεσµίας του προηγούµενου εδα-

φίου για την ανάρτηση δεν είναι δυνατή λόγω µη έγκαι-
ρης συµπλήρωσης των δασικών χαρτών µε τις χορτολι-
βαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του
άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, τότε οι χάρτες α-
ναρτώνται εντός της ως άνω προθεσµίας χωρίς τις ανω-
τέρω εκτάσεις. Στην τελευταία περίπτωση η συµπλήρω-
ση, θεώρηση, ανάρτηση και κύρωση του δασικού χάρτη
ως προς τις εν λόγω εκτάσεις διενεργείται ξεχωριστά σε
επόµενο στάδιο, η ολοκλήρωση του οποίου δεν δύναται
να υπερβεί τους τέσσερις (4) µήνες από την ολική κύρω-
ση του χάρτη ως προς τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

7. Οι κυρωµένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος δασικοί χάρτες, οι οποίοι δεν απαιτείται να συµπλη-
ρωθούν κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 5 του παρό-
ντος, παρα�ένουν σε ισχύ για τις εκτάσεις που εµπί-
πτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, αναµορ-
φούµενοι εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3889/2010, ό-
πως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε την το άρθρο 153
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του παρόντος νόµου.
8. Για τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι κατά την έναρ-

ξη ισχύος του παρόντος νόµου, έχουν κυρωθεί �ερικώς,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 του ν. 3889/2010, για τους
οποίους δεν απαιτείται η κατά την παράγραφο 5 του πα-
ρόντος άρθρου συµπλήρωση, εφαρµόζονται τα προβλε-
πόµενα στα άρθρα 18, 19 και 20 του ν. 3889/2010, όπως
τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται µε το άρθρο 153 του πα-
ρόντος νόµου.

9. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 26 του
ν. 3889/2010 καταργούνται και η παράγραφος 7 αυτού α-
ναριθµείται σε παράγραφο 5.

10. Στην εξαίρεση της παρ. 3β του άρθρου 31 του
ν. 4280/2014, ως τροποποιείται µε τον παρόντα, εντάσ-
σεται και κάθε έκταση, είτε δοµηµένη, είτε αδόµητη, των
περιοχών της παραγράφου 3α του άρθρου 31 του
ν. 4280/2014, εφόσον πραγµατοποιήθηκε µεταβίβαση
κυριότητας αυτής µε επαχθή αιτία κατά το χρονικό διά-
στηµα από τις 8.8.2014 και έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος. 

11. Με την επιφύλαξη των οριζο�ένων στις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, από την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού καταργείται κάθε διάταξη που ρυθµίζει µε τρόπο
διαφορετικό τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις
τού παρόντος νόµου.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 156
Τροποποίηση των διατάξεων περί ελεγκτών δόµησης

Α1. Το εδάφιο α. της παρ. 9 του άρθρου 7 του
ν. 4030/2011 (Α΄249) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Αν
αα) Οι υποβαλλόµενες µελέτες δεν εκπονήθηκαν σύµ-

φωνα µε τις οικείες πολεοδοµικές διατάξεις ή σύµφωνα
µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµ-
µατος και του διαγράµµατος δόµησης, επιβάλλεται σε
βάρος του µελετητή µηχανικού η κύρωση της απαγόρευ-
σης εκπόνησης και υπογραφής µελετών για την έκδοση
έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης και η κύρωση της
απαγόρευσης επίβλεψης οικοδοµικών εργασιών από 1 έ-
ως 12 µήνες ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
ββ) Οι οικοδοµικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύµ-

φωνα µε τις µελέτες που υποβλήθηκαν ή σύµφωνα µε τα
εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος
και του διαγράµµατος δόµησης επιβάλλεται σε βάρος
του επιβλέποντος µηχανικού η κύρωση της απαγόρευ-
σης εκπόνησης και υπογραφής µελετών για την έκδοση
έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης και η κύρωση της
απαγόρευσης επίβλεψης οικοδοµικών εργασιών από 1 έ-
ως 12 µήνες ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.»
Α2. Το εδάφιο γ. της παρ. 9 του άρθρου 7 του

ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υ-

πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισή-
γηση του εποπτικού συµβουλίου του άρθρου 17 µε βάση
τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο στ΄ κατωτέ-
ρω, καταγράφονται στο µητρώο του άρθρου 8 και κοινο-
ποιούνται στις Υ.ΔΟΜ., οι οποίες τηρούν µητρώο των µη-
χανικών, στους οποίους επιβάλλονται οι ποινές της πα-
ρούσας παραγράφου και µεριµνούν για την εκτέλεση
τους.»

Α3. Το εδάφιο στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 7 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Οι αρµόδιοι ελεγκτές δόµησης και οι υπάλληλοι
των υπηρεσιών δόµησης υποχρεούνται αµελλητί να ενη-
µερώσουν εγγράφως το αρµόδιο Συµβούλιο Πολεοδοµι-
κών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) του άρ-
θρου 31, µόλις διαπιστώσουν την τέλεση παραβάσεων
της παρούσας παραγράφου. Το ΣΥΠΟΘΑ αφού εξετάσει
την υπόθεση, βεβαιώνει τις παραβάσεις και διαβιβάζει
τον σχετικό φάκελο προς το εποπτικό συµβούλιο του άρ-
θρου 17 προκειµένου αυτό να εισηγηθεί την επιβολή δι-
οικητικών κυρώσεων. 
Το εποπτικό συµβούλιο µετά από ακρόαση του ενδια-

φεροµένου εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας την επιβολή σε βάρος του µελετητή/ επιβλέ-
ποντα µηχανικού των προβλεπόµενων κυρώσεων του ε-
δαφίου α΄ (περ. αα΄ και περ. ββ΄) της παρούσας παρα-
γράφου.»
Α4. Η παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249)

αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Για µικρές παραβάσεις στη δόµηση, λαµβανοµέ-

νων υπόψη των ειδικότερων συνθηκών τέλεσης της πρά-
ξης, των συνεπειών αυτής και του βαθµού του πταίσµα-
τος του µηχανικού, δύναται να επιβάλλεται σε βάρος
του µηχανικού αντί των κυρώσεων του εδαφίου α΄ (περ.
αα΄ και περ. ββ΄ της παραγράφου 9 του παρόντος, έγ-
γραφη σύσταση, εφόσον ο µηχανικός δεν έχει υποπέσει
σε άλλη παράβαση στο παρελθόν.»
Β. Το άρθρο 10 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«Άρθρο 10
Ιδιότητα του ελεγκτή δόµησης

1. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόµησης αποκτάται µε την
εγγραφή του στο Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης που τη-
ρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

2. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόµησης είναι ασυµβίβαστη
µε την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου
Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλου στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε
σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

3. Οι ελεγκτές δόµησης υποχρεούνται στην υποβολή
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως τροποποιήθηκε
Α΄160), σε περίπτωση που διενεργήσουν ελέγχους για
κτίρια και κατασκευές επιφάνειας άνω των 1000 τ.µ.»
Γ1. Το άρθρο 12 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθί-

σταται ως εξής:

«Άρθρο 12
Προϋποθέσεις εγγραφής 

στο Μητρώο ελεγκτών δόµησης

1. Στο µητρώο των ελεγκτών δόµησης εγγράφονται οι
ενδιαφερόµενοι µηχανικοί µε δικαίωµα εκπόνησης µελέ-
της ή επίβλεψης κτιριακών έργων, οι οποίοι είναι: 
α) διπλωµατούχοι µηχανικοί, µέλη του Τ.Ε.Ε. ή 
β) πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης,

µέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., ή 
γ) µηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγ-

γελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή
της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας. 

2. Στο µητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες ελε-
γκτών:
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α) Στην κατηγορία Ι εγγράφονται οι µηχανικοί, ανεξαρ-
τήτως του χρονικού διαστήµατος της επαγγελµατικής
τους εµπειρίας. Οι ελεγκτές της κατηγορίας Ι δύνανται
να διενεργούν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επι-
φάνειας έως 250 τ.µ. ή για εγκαταστάσεις.
β) Στην κατηγορία ΙΙ εγγράφονται οι διπλωµατούχοι

µηχανικοί, µέλη του Τ.Ε.Ε., που έχουν άδεια άσκησης ε-
παγγέλµατος τουλάχιστον πέντε (5) ετών, οι πτυχιούχοι
µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι µέλη της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. τουλάχιστον για πέντε (5) έτη, καθώς και οι
µηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµα-
τικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή ε-
παγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι
ελεγκτές της κατηγορίας ΙΙ δύνανται να διενεργούν ε-
λέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφάνειας έως 1.000
τ.µ. ή για εγκαταστάσεις.
γ) Στην κατηγορία ΙΙΙ εγγράφονται οι διπλωµατούχοι

µηχανικοί, µέλη του Τ.Ε.Ε., που έχουν άδεια άσκησης ε-
παγγέλµατος τουλάχιστον δέκα (10) ετών, οι πτυχιούχοι
µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι µέλη της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. τουλάχιστον για δέκα (10) έτη καθώς και οι
µηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµα-
τικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή ε-
παγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Οι
ελεγκτές της κατηγορίας III δύνανται να διενεργούν ε-
λέγχους για όλα τα κτίρια και κατασκευές, ανεξαρτήτως
επιφάνειας, καθώς και για εγκαταστάσεις.
Το αντικείµενο ελέγχου ανά κατηγορία και το είδος

εργασιών προσδιορίζεται αντίστοιχα µε τα επαγγελµατι-
κά δικαιώµατα εκπόνησης µελετών και διενέργειας επι-
βλέψεων των µηχανικών ελεγκτών δόµησης, κατά τις
κείµενες διατάξεις.

3. Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τα προαναφερθέ-
ντα προσόντα εγγράφονται στο Μητρώο Ελεγκτών Δό-
µησης στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα έτη ασκήσε-
ως επαγγέλµατος, µετά από υποβολή ηλεκτρονικής τυ-
ποποιηµένης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας αίτηση, µε συνηµµένο ηλεκτρονικό φάκελο,
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την τή-
ρηση του Μητρώου και την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου.»
Γ2. Το άρθρο 13 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) καταργεί-

ται.
Δ. Το άρθρο 14 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«Άρθρο 14
Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης

1. Το Μητρώο Ελεγκτών Δόµησης καταρτίζεται και τη-
ρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, όπου εγγρά-
φονται µε αύξοντα Αριθµό Μητρώου οι ελεγκτές δόµη-
σης. Η κατάρτιση του Μητρώου γίνεται ανά Αποκεντρω-
µένη Διοίκηση και ανά κλάδο ειδικότητας του Μηχανι-
κού. Κάθε ελεγκτής δόµησης, κατά την εγγραφή του στο
Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελµατική
του έδρα. 

2. Ο αριθµός Μητρώου των ελεγκτών δόµησης ανα-

γράφεται υποχρεωτικά στις πράξεις των ελεγκτών δόµη-
σης. 

3. Η εγγραφή των ελεγκτών δόµησης στο Μητρώο έ-
χει ισχύ πέντε (5) έτη, η οποία και θα µπορεί να παρατεί-
νεται µετά τη λήξη της µε ηλεκτρονική αίτηση του ελε-
γκτή για περαιτέρω χρονικά διαστήµατα διάρκειας πέντε
(5) ετών».
Ε. Το άρθρο 17 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«Άρθρο 17
Σύσταση Εποπτικού Συµβουλίου

1. Συνιστάται επταµελές Εποπτικό Συµβούλιο, το ο-
ποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και αποτελείται από:
α. Πάρεδρο του γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον ανα-
πληρωτή του, ως Πρόεδρο του Συµβουλίου
β. τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδοµίας του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του,
γ. τον Γενικό Διευθυντή του Σώµατος Επιθεώρησης

Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον α-
ναπληρωτή του,
δ. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οι-

κοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του,
ε. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Ε-

φαρµογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών της Γενικής
Διεύθυνσης Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, µε τον αναπληρωτή του,
στ. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία

σε θέµατα πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του, οι ο-
ποίοι επιλέγονται από την κατηγορία ΙΙΙ των ελεγκτών
του Μητρώου του άρθρου 12 µετά από ηλεκτρονική κλή-
ρωση,
ζ. έναν πτυχιούχο µηχανικό, εκπρόσωπο της

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., µε εµπειρία σε θέµατα µελέτης και επίβλε-
ψης κτιριακών έργων, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
επιλέγονται από την κατηγορία ΙΙΙ των ελεγκτών του Μη-
τρώου του άρθρου 12 µετά από ηλεκτρονική κλήρωση.

2. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται υπάλληλος του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Γραµµατέ-
ας του Συµβουλίου, µε τον αναπληρωτή του. 

3. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου υπ’
αριθµ. α – ε της παραγράφου 1 του παρόντος είναι τριε-
τής, ενώ η θητεία των µελών υπ’ αριθµ. στ και ζ της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος είναι ετήσια.»
ΣΤ. Στο άρθρο 31 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθε-

ται εδάφιο ε’ ως εξής:
«ε. διερευνούν τις υποθέσεις τέλεσης των παραβάσε-

ων της παρ. 9 του άρθρου 7 του νόµου 4030/2011, που
διαβιβάζονται από τους ελεγκτές δόµησης και τις υπηρε-
σίες δόµησης και προωθούν το σχετικό φάκελο στο Επο-
πτικό Συµβούλιο του άρθρου 17 προκειµένου αυτό να ει-
σηγηθεί την επιβολή κυρώσεων.»
Ζ. Η περ. δ΄ του άρθρου 32 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249)

αντικαθίσταται ως εξής:
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«δ. Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία σε θέ-
µατα χωροταξίας και πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή
του. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ επιλέγονται από την κατη-
γορία ΙΙΙ των ελεγκτών του Μητρώου του άρθρου 12 µε-
τά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η θητεία των εκπροσώ-
πων του ΤΕΕ είναι εξάµηνη.»
Η1. Το υφιστάµενο µέχρι την 29η Μαρτίου 2016 Μη-

τρώο παραµένει σε ισχύ µέχρι τη δηµιουργία και οργά-
νωση του νέου Μητρώου Ελεγκτών Δόµησης του άρ-
θρου 12 του ν. 4030/2011, ως αυτό τροποποιείται µε το
άρθρο 4Γ του παρόντος, η οποία διαπιστώνεται µε από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέ-
χρι την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης παρα-
τείνεται η ισχύς όλων των υφιστάµενων µέχρι την 29η
Μαρτίου 2016 αδειών ελεγκτών δόµησης.
Η2. Οι υποθέσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων κα-

τά µηχανικών ή επιβλεπόντων µηχανικών σύµφωνα µε
την παρ.9 του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 των οποίων η
διερεύνηση έχει ξεκινήσει µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος εισάγονται στο Εποπτικό Συµβούλιο του άρ-
θρου 17 για επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων, κα-
τόπιν εξέτασής τους από το Σώµα Επιθεώρησης Περι-
βάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Άρθρο 157
Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

1. Το άρθρο 42 του ν. 4042/2012 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 42
(άρθρο 26 της Οδηγίας)

Καταχώριση - Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

1. Καθιερώνεται ηλεκτρονικό µητρώο αποβλήτων (Η-
ΜΑ), για τη συστηµατική συλλογή και επεξεργασία στοι-
χείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, κα-
θώς και την καταχώριση κάθε οργανισµού ή επιχείρησης
που παράγει ή πραγµατοποιεί εργασίες επεξεργασίας α-
ποβλήτων και εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κεφα-
λαίου Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) ή συλλέγει και µετα-
φέρει απόβλητα σε επαγγελµατική βάση και έχει υπο-
χρέωση να διαθέτει άδεια συλλογής σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 36 του παρόντος. Υποχρέωση
καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθµού. 

2. Στο ΗΜΑ εισάγονται υποχρεωτικά, µέσω διαδικτύ-
ου, από κάθε ως άνω οργανισµό ή επιχείρηση, στοιχεία
και πληροφορίες σχετικά µε την παραγωγή και διαχείρι-
ση αποβλήτων για όλα τα είδη των αποβλήτων του Ευ-
ρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, σύµφωνα µε τα ειδι-
κότερα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που
προβλέπεται στο άρθρο 45 παρ.3 του παρόντος. Ιδίως δε
εισάγονται οι ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 12 της υπ’ αριθµ. 50910/2727 από-
φασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσω-
τερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περι-
βάλλοντος, Χωρο.τ.α.ξίας και Δηµόσιων Έργων, Υγείας
και Πρόνοιας και Εµπορικής Ναυτιλίας ( Β΄ 1909), καθώς
και οι Ετήσιες Εκθέσεις του εδαφίου γ΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Α-

ποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλο-
ντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και
Εµπορικής Ναυτιλίας (Β` 383), όπως τροποποιήθηκε µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 8668/2007
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων
(Β΄287). Οι Ο.Τ.Α. του τελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου εισάγουν επιπροσθέτως
τους αριθµούς αδειών κυκλοφορίας των απορριµµατο-
φόρων τους.

3. 1. Το ΗΜΑ συµµορφώνεται πλήρως µε τους κανόνες
και τα πρότυπα σχεδιασµού, ανάπτυξης και λειτουργίας
διαδικτυακών τόπων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της
ΥΑΠ/ Φ.40.4/1/989 (Β΄ 1301/12.4.2012) «Κύρωση Πλαισί-
ου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
και ιδίως διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του µε το
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του άρ-
θρου 18 του ν. 4014/2011 και εφόσον κρίνεται σκόπιµο
και µε άλλα µητρώα του δηµόσιου τοµέα.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του
ν. 4042/2012 αναδιατυπώνεται ως εξής: 

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και των εκάστοτε συναρµόδιων Υπουργών
καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα και οι όροι για τη δια-
χείριση συγκεκριµένων κατηγοριών αποβλήτων.»

3. Στο άρθρο 38 του ν. 4042/2012 προστίθεται παρά-
γραφος 8 ως εξής:

«8. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης ορίζονται τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζε-
ται:
α) ότι η παραγωγή και η διαχείριση των µη επικίνδυνων

αποβλήτων (όπως η συλλογή, η µεταφορά, η αποθήκευ-
ση, η επεξεργασία τους και η ασφαλής τελική διάθεση
τους) διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστα-
σία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά
το άρθρο 14,
β) η ιχνηλασιµότητα, από την παραγωγή έως τον τελι-

κό προορισµό, καθώς και ο έλεγχος των µη επικίνδυνων
αποβλήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 19
και 20.
Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
µπορεί η κοινή απόφαση να επεκτείνεται σε ειδικότερα
θέµατα διαχείρισης µη επικινδύνων αποβλήτων.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4042/2012 καταργεί-
ται.

Άρθρο 158

Η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4042/2012, όπως είχε α-
ντικατασταθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 84 του ν. 4316/
2014, αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Στο άρθρο 10 της κ.υ.α. µε αριθµό Η.Π. 50910/
2727/2003 (Β΄ 1909) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακο-
λούθως: 

«3. Προς το σκοπό άµεσης παύσης της λειτουργίας
των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που εξα-
κολουθούν να λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες
Περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει άλλος νόµιµος εν
λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόµενος από τον αντίστοιχο
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Περιφερειακό Σχεδιασµό Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕ.Σ.ΔΑ.) ούτε νόµιµος εν λειτουργία χώρος αποθήκευ-
σης κατά την παράγραφο η’ του άρθρου 2 της κ.υ.α.
υπ’ αριθµ. 29407/3508/2002 (Β΄1572), ο τρόπος διαχείρι-
σης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήµων
των αντίστοιχων διαχειριστικών ενοτήτων µπορεί, κατά
παρέκκλιση των υφιστάµενων και εγκεκριµένων
ΠΕ.Σ.Δ.Α., να καθορίζεται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού Διαχείρισης Απο-
βλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης, για χρονικό διάστηµα έως τρία έτη, µε
απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης ή, στην περίπτωση δύο ή περισσότερων ε-
µπλεκοµένων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µε κοινή α-
πόφαση των Συντονιστών αυτών των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων. Το χρονικό διάστηµα δύναται να παραταθεί
έως και δύο έτη πλέον της τριετίας, εάν αυτό κριθεί απα-
ραίτητο µε απόφαση που θα εκδοθεί µε την ίδια ακριβώς
διαδικασία. 
Για την έκδοση της απόφασης λαµβάνονται υπόψη ι-

δίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλα-
βής των ΑΣΑ και το συνολικό κόστος διαχείρισης των Α-
ΣΑ. Με την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευ-
ση των διαδικασιών υλοποίησης υποδοµών που προβλέ-
πονται από το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α..
Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αντιστοιχία και για την περί-

πτωση κατά την οποία εν λειτουργία ΧΥΤΑ έχει κορεστεί
ή παύσει µε απόφαση του αρµόδιου για τη διαχείρισή
του οργάνου.»

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 159
Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής – Αποστολή

Συνιστάται Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής,
της οποίας προΐσταται Γενικός Γραµµατέας, όπως προ-
βλέπεται στο άρθρο 3. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής
Πολιτικής αποτελεί αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία, υπάγε-
ται απευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή: 

(α) Το σχεδιασµό και την κατάρτιση της Εθνικής Ψη-
φιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ), µε έµφαση στις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συµπεριλαµβα-
νοµένης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των ευρυ-
ζωνικών υποδοµών, και στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και
την υποβολή της στον Πρωθυπουργό προς έγκριση.

(β) Την παρακολούθηση της εφαρµογής και το συντο-
νισµό των Υπουργείων αναφορικά µε τις επιµέρους δρά-
σεις υλοποίησης της ΕΨΣ. 

(γ) Την αποτίµηση της υλοποίησης της ΕΨΣ και τη δια-
τύπωση σχετικών προτάσεων στα αρµόδια Υπουργεία
και φορείς.

(δ) Τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας για θέµατα που
άπτονται της ΕΨΣ.

Άρθρο 160
Αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας 

Ψηφιακής Πολιτικής

1. H Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής:
(α) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία, πε-

νταετές σχέδιο για την ΕΨΣ, το οποίο εξειδικεύεται σε
στόχους ανά Υπουργείο.

(β) Συντονίζει τα Υπουργεία αναφορικά µε την εκπόνη-
ση επιµέρους δράσεων υλοποίησης της ΕΨΣ εκδίδοντας
δεσµευτικές οδηγίες για τις υπηρεσίες και εγκρίνει τις
δράσεις αυτές. Τα Υπουργεία αποστέλλουν στη Γενική
Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής ενηµέρωση για την πο-
ρεία σχεδιασµού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων,
όποτε αυτό ζητηθεί.

(γ) Σχεδιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και συντονίζει
τις επιχειρησιακές δράσεις των δοµών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στο κράτος και τους φορείς του και τις
ενσωµατώνει στην ΕΨΣ. Στο πλαίσιο αυτό αναλαµβάνει:
αα. Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό πολι-

τικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο κράτος και τους
φορείς του στα πεδία των υποδοµών, της εκπαίδευσης,
της επιµόρφωσης και της χρήσης τεχνολογιών πληρο-
φορικής και επικοινωνιών.
ββ Το συντονισµό της εκπόνησης τοµεακών και εξειδι-

κευµένων σχεδίων δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και τη διασφάλιση της εναρµόνισής τους µε την
ΕΨΣ.
γγ. Το συντονισµό και την παρακολούθηση των δράσε-

ων στον τοµέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συ-
νεργασία µε τους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.
δδ. Την εναρµόνιση και παρακολούθηση της εφαρµο-

γής του κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης της Δηµόσιας Διοίκησης.
εε. Την παρακολούθηση των διεθνών πολιτικών Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης, των ευρωπαϊκών προγραµµά-
των καθώς και των εξελίξεων στις Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κατόπιν την προσαρ-
µογή και ενσωµάτωση των παραπάνω στις εθνικές πολι-
τικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
στστ. Tην κατάρτιση σχεδίου οικονοµικοτεχνικού προ-

γράµµατος ανάπτυξης της πληροφορικής και επικοινω-
νιών στο δηµόσιο τοµέα καθώς και απολογισµού υλοποί-
ησης των προγραµµάτων αυτών.
ζζ. Το σχεδιασµό, προώθηση, συντονισµό και παρακο-

λούθηση των πολιτικών ασφάλειας για τα συστήµατα και
τις υποδοµές πληροφορικής και επικοινωνιών του Δηµό-
σιου Τοµέα.

(δ) Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µε άλλα κράτη για την εκπό-
νηση στρατηγικών σχεδίων για την ψηφιακή πολιτική εκ-
προσωπώντας τη χώρα. Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές
και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν σε όλους τους το-
µείς της ψηφιακής πολιτικής και συντονίζει τους κατά
περίπτωση εµπλεκόµενους φορείς, α) για τη διαµόρφω-
ση των εθνικών θέσεων σε σχέση µε τη Ψηφιακή Στρα-
τηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης
της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, και β)
για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επί-
πεδο, αφού την ενσωµατώσει στην ΕΨΣ.



(ε) Προτείνει και συντονίζει δράσεις απλούστευσης
διαδικασιών στον τοµέα της αρµοδιότητάς της και δια-
µορφώνει προς τούτο ένα σύγχρονο πλαίσιο παραγωγής
έργων. 

(στ) Συνεργάζεται µε ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύ-
µατα σε θέµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητές της Γενικής
Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής, 

(ζ) Στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων: 
αα. συνεργάζεται µε τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δο-

µές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη
διαµόρφωση Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρ-
χές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σύµφωνων µε
την ΕΨΣ, οι οποίες χρηµατοδοτούνται µέσω των Επιχει-
ρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηµατο-
δοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται
ο Ετήσιος Προγραµµατισµός Προσκλήσεων των Επιχει-
ρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος επικαιρο-
ποιείται όποτε απαιτείται. 
ββ. προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότα-

σης, εντός ενός µηνός από τη παραλαβή τους, ως προς
την συµβατότητά τους µε την ΕΨΣ, πριν την κατάθεσή
τους στην αρµόδια Διαχειριστική Αρχή. Με την παρέλευ-
ση της σχετικής προθεσµίας τα τεχνικά δελτία των φο-
ρέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριµένα από τη ΓΓΨΠ, 
γγ. γνωµοδοτεί ως προς την έκδοση της απόφασης

του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε
την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων κρατικών
ενισχύσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη, 
δδ. συµµετέχει, µε δικαίωµα ψήφου, στην Επιτροπή

Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Α-
νταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία»,
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Μεταρρύθµιση του Δηµόσιου Τοµέα»,
και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερεια-
κών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

(η) Συνεργάζεται µε τις Ανεξάρτητες και Ρυθµιστικές
Αρχές που αφορούν στο αντικείµενό της (ενδεικτικά: Ε-
ΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ).

(θ) Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Αντιµετώπισης
Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT) και την Τεχνι-
κής φύσεως Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών (INFOSEC)
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), τη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και το Ινστι-
τούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διό-
φαντος» στους τοµείς της αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής.

(ι) Παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις και τα έρ-
γα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φο-
ρέων του δηµοσίου τοµέα κατά τη φάση της υλοποίησής
τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρµόνισή τους µε την
ΕΨΣ, εντοπίζει καθυστερήσεις και προτείνει λύσεις, συ-
γκεντρώνει καλές πρακτικές καινοτόµων δράσεων για ε-
νηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων.

(ια) Συνεργάζεται µε τα Υπουργεία και τους άλλους
φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
παρακολουθώντας την εφαρµογή των οριζόντιων πολιτι-
κών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και την εφαρ-
µογή τοµεακών και εξειδικευµένων σχεδίων δράσης,
διασφαλίζοντας την εναρµόνισή τους µε την ΕΨΣ. Στο
πλαίσιο αυτό:
αα. Εισηγείται την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρµογών

και συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για την
ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δηµό-

σιο και ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα, καθώς και εξειδικευµέ-
νων εφαρµογών και συστηµάτων σε συνεργασία µε τους
κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.
ββ. Συντονίζει όλες τις δράσεις και έργα Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης του Δηµόσιου και ευρύτερου Δηµόσιου
Τοµέα, υποστηρίζοντας τις επιµέρους δοµές του κρά-
τους και παρέχοντας συµβουλευτική υποστήριξη.

(ιβ) Συνεργάζεται και υποστηρίζει τους Υπουργούς Οι-
κονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
καθώς και τους κατά περίπτωση αρµόδιους υπουργούς
για το συντονισµό του σχεδιασµού, της υλοποίησης και
της λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων που
αφορούν θέµατα δηµοσίων εσόδων, δαπανών και επεν-
δύσεων µε στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατι-
κότητας και αποδοτικότητας τους. 

(ιγ) Δύναται να προτείνει –ως δικαιούχος- δράσεις στο
ΕΣΠΑ ή άλλες συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις καθώς
και έργα χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
σχετικές µε τις αρµοδιότητες της ΓΓΨΠ.

(ιδ) Συνεργάζεται µε την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
µοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για την κατάρτιση προ-
τύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συµβάσεων για
έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής
ΤΠΕ, καθώς και για προµήθειες αγοράς υπηρεσιών, εξο-
πλισµού, λογισµικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, τα οποία
χρησιµοποιούνται ως οδηγός για τα Υπουργεία, όλους
τους φορείς του Δηµοσίου, τους εποπτευόµενους φο-
ρείς και τις διαχειριστικές αρχές. 

(ιε) Επιβάλλει σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγρα-
φών κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας µεταξύ
των νέων προτεινόµενων και υφιστάµενων υποδοµών
ΤΠΕ και επιβλέπει ότι ο υπόλοιπος κύκλος των νέων έρ-
γων συµµορφώνονται µε αυτούς.

(ιστ) Καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, δια-
δικασίες και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο Πα-
ροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

(ιζ) Παρακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, και κατόπιν τα προσαρµόζει και προτεί-
νει την ενσωµάτωσή τους στην ΕΨΣ και εποπτεύει την ε-
φαρµογή τους στο Δηµόσιο Τοµέα.

(ιη) Δηµιουργεί πρότυπο µοντέλο κοστολόγησης έρ-
γων και δράσεων ΤΠΕ µε σκοπό την απλοποίηση των υ-
φιστάµενων διαδικασιών. 

(ιθ) Προβαίνει στην ανά έτος αποτίµηση της εφαρµο-
γής της ΕΨΣ και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης
για την Ψηφιακή Πολιτική και προχωρεί στην αναδιαµόρ-
φωσή τους µε βάση την αποτίµηση ή και σε κάθε άλλη
περίπτωση που η αναδιαµόρφωση κριθεί αναγκαία. 

(κ) Τηρεί στατιστικά και αλλά δεδοµένα και πληροφο-
ρίες σχετικά µε τα συστήµατα και εργαλεία ΤΠΕ που εί-
ναι σε λειτουργία, τα οποία οι αρµόδιες υπηρεσίες και
φορείς οφείλουν να αποστέλλουν αµελλητί.

(κα) Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των έρ-
γων ψηφιακής πολιτικής µε την χρήση δεικτών, σύµφω-
να µε τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα. 

(κβ) Παρακολουθεί το σύνολο της νοµοθεσίας που
σχετίζεται µε το πεδίο εφαρµογής του παρόντος και
προτείνει στους αρµόδιους Υπουργούς θεσµικές και νο-
µοθετικές αλλαγές που συνεισφέρουν στην προστασία
των πληροφοριακών και ψηφιακών δικαιωµάτων του κα-
ταναλωτή και του πολίτη, ιδίως την προστασία των δεδο-
µένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία των
ψηφιακών κοινών

(κγ) Συνεργάζεται µε την Μονάδα Τεκµηρίωσης και
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Καινοτοµιών του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέµατα ανοιχτής διακυ-
βέρνησης και προτείνει, σε συνεργασία µε το ΕΚΔΔΑ,
σχετικά µε τις αρµοδιότητές του εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα.

(κδ) Παρακολουθεί την εφαρµογή του άρθρου 9 «Προ-
σβασιµότητα» της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα των Ατό-
µων µε Αναπηρία του Ο.Η.Ε. (ν. 4074/2012, Α΄ 88) ως
προς τις ΤΠΕ και ενηµερώνει το σηµείο αναφοράς για
την παρακολούθηση της εφαρµογής της Σύµβασης και
το συντονιστικό µηχανισµό για τη διευκόλυνση των σχε-
τικών µε αυτή δράσεων.

(κε) Ορίζει πρότυπα και κανόνες δηµιουργίας και δια-
τήρησης αποθετηρίων εφαρµογών και εποπτεύει την υ-
λοποίησή τους, µε σκοπό την επαναξιοποίησή τους µέ-
σω της δηµιουργίας και ανάπτυξης προτύπων, δοµικών
µονάδων λογισµικού που απαρτίζουν τα πληροφορικά
συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης. 

(κστ) Συγκροτεί µητρώο των µητρώων του Ελληνικού
Δηµοσίου. Θέτει τα πρότυπα οργάνωσης, διασύνδεσης,
διαλειτουργικότητας, εφαρµογών και αυθεντικοποίησης
πρόσβασης, προστασίας προσωπικών δεδοµένων, σε ό-
λα τα Μητρώα και σχετικά συστήµατα, και εποπτεύει την
εφαρµογή τους.

2. Από το πεδίο εφαρµογής των παραπάνω αρµοδιοτή-
των της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής εξαι-
ρούνται:
α) τα διαβαθµισµένα συστήµατα επικοινωνιών και πλη-

ροφορικής του δηµόσιου τοµέα,
β) τα συστήµατα επικοινωνιών και πληροφορικής

(Σ.Ε.Π.) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

Άρθρο 161
Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής

1. Συστήνεται θέση Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πο-
λιτικής µε βαθµό πρώτο της κατηγορίας ειδικών θέσεων
και τετραετή θητεία. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής
Πολιτικής διορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Α-
ντί διορισµού µπορεί µε όµοια απόφαση να γίνει ανάθε-
ση καθηκόντων της θέσης του Γενικού Γραµµατέα Ψη-
φιακής Πολιτικής σε ανώτατο δηµόσιο υπάλληλο ή λει-
τουργό, µε ειδίκευση στα θέµατα Ψηφιακής Πολιτικής.

2. Αναφορικά µε την ανανέωση και τη λήξη της θητεί-
ας του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής εφαρµό-
ζονται κατ’ αναλογία οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρ-
θρου 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). 

3. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής υποχρε-
ούται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309). 

4. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής
προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Γενι-
κής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής και συνεπικουρεί
τον Πρωθυπουργό στο πρόγραµµα εφαρµογής του κυ-
βερνητικού έργου για την ψηφιακή ανάπτυξη και στρατη-
γική. Παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Υπουργικού
Συµβουλίου ή και άλλων συλλογικών κυβερνητικών ορ-
γάνων, όταν καλείται προς τούτο από τον Πρωθυπουρ-
γό. Όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνε-
ται από τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού. 
Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής συµµετέ-

χει ως αντιπρόεδρος µε δικαίωµα ψήφου στην Εθνική Ε-
πιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ).

5. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής στο
πλαίσιο της συνεργασίας του µε τους αρµόδιους Γενι-
κούς Γραµµατείς ή Υπουργούς σχετικά µε τη διαµόρφω-
ση πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη και στρατηγική
µπορεί να εισηγείται νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθ-
µίσεις.

6. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής µπορεί
να συγκροτεί οµάδες εργασίας αποτελούµενες από στε-
λέχη των συντονιζοµένων υπηρεσιών ή φορέων, από ε-
µπειρογνώµονες και ιδιώτες για τη µελέτη σχετικών µε
τις αρµοδιότητές του θεµάτων. 

7. Ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής ορίζει
τον Εθνικό Ψηφιακό Πρωταθλητή. 

8. Με απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πο-
λιτικής µπορεί να µεταβιβάζει δικαίωµα υπογραφής «µε
εντολή Γενικού Γραµµατέα» στους προϊσταµένους των
Μονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής. 

9. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Γενικούς Γραµµα-
τείς των Υπουργείων εφαρµόζονται αναλόγως και για
τον Γενικό Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής για όσα θέ-
µατα δεν ρυθµίζονται από τις νοµοθετικές και κανονιστι-
κές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη Γενική
Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής.

Άρθρο 162
Διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής

Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής διαρθρώνε-
ται στις εξής οργανικές µονάδες, οι οποίες λειτουργούν
σε επίπεδο Διεύθυνσης Υπουργείου: 
α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα,
β) Μονάδα Α΄ – Σχεδιασµού, Στρατηγικής και Συντονι-

σµού,
γ) Μονάδα Β΄ – Έργων,
δ) Μονάδα Γ΄ - Προτύπων, 
ε) Μονάδα Δ΄ - Παρακολούθησης και Αξιολόγησης,
στ) Μονάδα Ε΄ – Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστή-

ριξης. 

Άρθρο 163
Αρµοδιότητες Οργανικών Μονάδων 

της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής

1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής.
Το Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής

Πολιτικής παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη και κάθε α-
ναγκαία στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων αυτού,
όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας, αποδελτίωση και
τήρηση αρχείου. 

2. Η Μονάδα A΄- Σχεδιασµού, Στρατηγικής και Συντο-
νισµού:

(α) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία, πε-
νταετές σχέδιο για την ΕΨΣ, το οποίο εξειδικεύεται σε
στόχους ανά Υπουργείο. Η κατάρτιση της ΕΨΣ λαµβάνει
υπόψη της τη διασφάλιση της ανεµπόδιστης πρόσβασης
των ατόµων µε αναπηρία στις δράσεις του.

(β) Συντονίζει τα Υπουργεία αναφορικά µε την εκπό-
νηση επιµέρους δράσεων υλοποίησης της ΕΨΣ εκδίδο-
ντας δεσµευτικές οδηγίες για τις υπηρεσίες και εγκρίνει
τις δράσεις αυτές. Τα Υπουργεία αποστέλλουν στη Γενι-
κή Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής ενηµέρωση για την
πορεία σχεδιασµού και υλοποίησης των σχετικών δρά-
σεων, όποτε αυτό ζητηθεί.
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(γ) Σχεδιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και συντονίζει
τις επιχειρησιακές δράσεις των δοµών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στο κράτος και τους φορείς του και τις
ενσωµατώνει στην ΕΨΣ. Στο πλαίσιο αυτό αναλαµβάνει:
αα. Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό πολι-

τικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πεδία των υπο-
δοµών, της εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης και της χρή-
σης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ. Το συντονισµό της εκπόνησης τοµεακών και εξειδι-

κευµένων σχεδίων δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και τη διασφάλιση της εναρµόνισής τους µε τη στρα-
τηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφια-
κή στρατηγική της χώρας.
γγ. Το συντονισµό και την παρακολούθηση των δράσε-

ων στον τοµέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συ-
νεργασία µε τους κατά περίπτωση φορείς υλοποίησης.
δδ. Την εναρµόνιση και παρακολούθηση εφαρµογής

του κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης της Δηµόσιας Διοίκησης.
εε. Την παρακολούθηση των διεθνών πολιτικών Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης, των ευρωπαϊκών προγραµµά-
των καθώς και των εξελίξεων στις Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κατόπιν την προσαρ-
µογή και ενσωµάτωση των παραπάνω στις εθνικές πολι-
τικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
στστ. Η κατάρτιση σχεδίου οικονοµικοτεχνικού προ-

γράµµατος ανάπτυξης της πληροφορικής και επικοινω-
νιών στο δηµόσιο τοµέα καθώς και απολογισµού υλοποί-
ησης των προγραµµάτων αυτών.
ζζ. Ο σχεδιασµός, η προώθηση, ο συντονισµός και η

παρακολούθηση πολιτικών ασφάλειας για τα συστήµατα
και τις υποδοµές πληροφορικής και επικοινωνιών του
Δηµόσιου Τοµέα. 

(δ) Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µε άλλα κράτη για την εκπό-
νηση στρατηγικών σχεδίων για την ψηφιακή πολιτική εκ-
προσωπώντας τη χώρα. Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές
και διεθνείς εξελίξεις που αφορούν σε όλους τους το-
µείς της ψηφιακής πολιτικής και συντονίζει τους κατά
περίπτωση εµπλεκόµενους φορείς, α) για τη διαµόρφω-
ση των εθνικών θέσεων σε σχέση µε τη Ψηφιακή Στρα-
τηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης
της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, και β)
για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επί-
πεδο, αφού την ενσωµατώσει στην ΕΨΣ.

(ε) Προτείνει και συντονίζει δράσεις απλούστευσης
διαδικασιών στον τοµέα της αρµοδιότητάς της και δια-
µορφώνει προς τούτο ένα σύγχρονο πλαίσιο παραγωγής
έργων.

(στ) Συνεργάζεται µε ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύ-
µατα σε θέµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητές της Γενικής
Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής. 

(ζ) Στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων: 
αα. συνεργάζεται µε τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δο-

µές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη
διαµόρφωση Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρ-
χές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σύµφωνων µε
την ΕΨΣ, οι οποίες χρηµατοδοτούνται µέσω των Επιχει-
ρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηµατο-
δοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται
ο Ετήσιος Προγραµµατισµός Προσκλήσεων των Επιχει-
ρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος επικαιρο-

ποιείται όποτε απαιτείται, 
ββ. προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότα-

σης, εντός ενός µηνός από τη παραλαβή τους, ως προς
την συµβατότητά τους µε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
για την Ψηφιακή Πολιτική, πριν την κατάθεσή τους στην
αρµόδια Διαχειριστική Αρχή. Με την παρέλευση της σχε-
τικής προθεσµίας τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότα-
σης θεωρούνται εγκεκριµένα από τη ΓΓΨΠ, 
γγ. γνωµοδοτεί ως προς την έκδοση της απόφασης

του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε
την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων κρατικών
ενισχύσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη, 
δδ. συµµετέχει, µε δικαίωµα ψήφου, στην Επιτροπή

Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Α-
νταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία»,
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Μεταρρύθµιση του Δηµόσιου Τοµέα»,
και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερεια-
κών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

(η) Συνεργάζεται µε τις Ανεξάρτητες και Ρυθµιστικές
Αρχές που αφορούν στο αντικείµενό της (ενδεικτικά: Ε-
ΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ).

(θ) Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Αντιµετώπισης
Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CERT) και την Τεχνι-
κής Φύσεως Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών (INFOSEC)
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), τη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και το Ινστι-
τούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διό-
φαντος» στους τοµείς της αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής.

(ι) Παρακολουθεί το σύνολο της νοµοθεσίας που σχε-
τίζεται µε το πεδίο εφαρµογής του παρόντος και προτεί-
νει στους αρµόδιους Υπουργούς θεσµικές και νοµοθετι-
κές αλλαγές που συνεισφέρουν στην προστασία των
πληροφοριακών και ψηφιακών δικαιωµάτων του κατανα-
λωτή και του πολίτη, ιδίως την προστασία των δεδοµέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία των ψη-
φιακών κοινών.

(ια) Παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελί-
ξεις που αφορούν την ηλεκτρονική προσβασιµότητα.

(ιβ) Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα
ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών
για την εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων που
προωθούν την ηλεκτρονική προσβασιµότητα, τόσο της
υλικοτεχνικής υποδοµής και των ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών, όσο και του περιεχοµένου, καθώς και τη συµβατό-
τητα των ΤΠΕ µε τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που
χρησιµοποιούν τα άτοµα µε αναπηρία.

(ιγ) Προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότα-
σης ως προς τη συµβατότητά τους µε τις προδιαγραφές
που ορίζει το Παράρτηµα Ι - Ενότητα 7 «Προσβασιµότη-
τα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής απόφασης
Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης».

3. H Μονάδα B΄ - Έργων:
(α) Παρακολουθεί και συντονίζει τις δράσεις και τα έρ-

γα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φο-
ρέων του δηµοσίου τοµέα, κατά τη φάση υλοποίησής
τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρµόνισή τους µε το Ε-
θνικό Στρατηγικό Σχέδιο, εντοπίζει καθυστερήσεις στην
σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων και έργων ψηφιακής
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ανάπτυξης των Υπουργείων και φορέων του δηµοσίου
και προτείνει λύσεις, συγκεντρώνει καλές πρακτικές και-
νοτόµων δράσεων για ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρε-
σιών και φορέων.

(β) Συνεργάζεται µε τα Υπουργεία και τους άλλους
φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
παρακολουθώντας την εφαρµογή των οριζόντιων πολιτι-
κών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και την εφαρµο-
γή τοµεακών και εξειδικευµένων σχεδίων δράσης, δια-
σφαλίζοντας την εναρµόνισή τους µε την εθνική στρατη-
γική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη γενικότε-
ρη ψηφιακή πολιτική της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό:
αα. Εισηγείται την ανάπτυξη οριζόντιων εφαρµογών

και συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για την
ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δηµό-
σιο και ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα, καθώς και εξειδικευµέ-
νων εφαρµογών και συστηµάτων σε συνεργασία µε τους
κατά περίπτωση συναρµόδιους φορείς.
ββ. Παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις δράσεις και

έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δηµόσιου και
ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα.

(γ) Συνεργάζεται και υποστηρίζει τους Υπουργούς Οι-
κονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κα-
θώς και τους κατά περίπτωση αρµόδιους υπουργούς για
το συντονισµό του σχεδιασµού, της υλοποίησης και της
λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων που αφο-
ρούν θέµατα δηµοσίων εσόδων, δαπανών και επενδύσε-
ων µε στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότη-
τας και αποδοτικότητας τους. 

(δ) Δύναται να προτείνει, ως δικαιούχος, δράσεις στο
ΕΣΠΑ ή άλλες συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις καθώς
και έργα χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
σχετικές µε τις αρµοδιότητες της ΓΓΨΠ.

4. Η Μονάδα Γ΄- Προτύπων:
(α) Συνεργάζεται µε την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δη-

µοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για την κατάρτιση προ-
τύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συµβάσεων για
έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής
ΤΠΕ, καθώς και για προµήθειες αγοράς υπηρεσιών, εξο-
πλισµού, λογισµικού, δικτύων και υλικού ΤΠΕ, τα οποία
χρησιµοποιούνται ως οδηγός για τα Υπουργεία, όλους
τους φορείς του Δηµοσίου, τους εποπτευόµενους φο-
ρείς και τις διαχειριστικές αρχές. 

(β) Επιβάλλει σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγρα-
φών κανόνες και πολιτικές διαλειτουργικότητας µεταξύ
των νέων προτεινόµενων και υφιστάµενων υποδοµών
ΤΠΕ και επιβλέπει σε συνεργασία µε τη Μονάδα Β’ ότι ο
υπόλοιπος κύκλος των νέων έργων συµµορφώνονται µε
αυτούς.

(γ) Καταρτίζει και επικαιροποιεί αρχές, πρότυπα, διαδι-
κασίες και κανόνες που προβλέπονται στο Πλαίσιο Πα-
ροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

(δ) Παρακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, και κατόπιν τα προσαρµόζει και προτεί-
νει την ενσωµάτωσή τους στην Εθνική Στρατηγική για
την Ψηφιακή Πολιτική και εποπτεύει σε συνεργασία µε
τη Μονάδα Β΄ την εφαρµογή τους στο Δηµόσιο Τοµέα.

(ε) Δηµιουργεί πρότυπο µοντέλο κοστολόγησης έρ-
γων και δράσεων ΤΠΕ µε σκοπό την απλοποίηση των υ-
φιστάµενων διαδικασιών. 

5. Η Μονάδα Δ΄ - Παρακολούθησης και αξιολόγησης: 
(α) Προβαίνει στην ανά έτος αποτίµηση της εφαρµο-

γής της ΕΨΣ και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης
για την Ψηφιακή Πολιτική και κάνει προτάσεις προς τη

Μονάδα Α΄ για την αναδιαµόρφωσή τους µε βάση την α-
ποτίµηση ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που η αναδια-
µόρφωση κριθεί αναγκαία. 

(β) Τηρεί στατιστικά και δεδοµένα και πληροφορίες
σχετικά µε συστήµατα και εργαλεία ΤΠΕ, τα οποία οι αρ-
µόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να αποστέλλουν
αµελλητί.

(γ) Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των έργων
ψηφιακής πολιτικής µε την χρήση δεικτών, σύµφωνα µε
τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα. 

(δ) Παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσµατικό-
τητα της ΕΨΣ ως προς την εφαρµογή της ηλεκτρονικής
προσβασιµότητας µε στόχο την ικανοποίηση των ανα-
γκών των πολιτών και καταναλωτών µε αναπηρία.

(ε) Αναπτύσσει µεθοδολογία πιστοποίησης και µηχανι-
σµό παρακολούθησης της εφαρµογής του τηρουµένου
επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιµότητας των υπηρε-
σιών και εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

(στ) Παρακολουθεί την εφαρµογή του άρθρου 9 «Προ-
σβασιµότητα» της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα των Ατό-
µων µε Αναπηρία του Ο.Η.Ε. (ν.4074/2012) ως προς τις
ΤΠΕ και ενηµερώνει το σηµείο αναφοράς για την παρα-
κολούθηση της εφαρµογής της Σύµβασης και το συντο-
νιστικό µηχανισµό για τη διευκόλυνση των σχετικών µε
αυτή δράσεων.

(ζ) Πραγµατοποιεί ελέγχους ως προς την εφαρµογή
των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιµό-
τητας στα ψηφιακά έργα του Δηµοσίου και στα ψηφιακά
έργα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ
2014 – 2020 και πιστοποιεί το τηρούµενο επίπεδο ηλε-
κτρονικής προσβασιµότητας των υπηρεσιών και εφαρµο-
γών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγρα-
φών που ορίζει το Παράρτηµα Ι – Ενότητα 7 «Προσβασι-
µότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της Υπουργικής Απόφασης
Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης». Αξιολογεί τα αποτελέ-
σµατα των ελέγχων και εισηγείται τη λήψη των απαραί-
τητων µέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη στο ΕΨΣ.

(η) Συνεργάζεται µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατό-
µων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.) και άλλους αρµόδιους
φορείς, προκειµένου να ενηµερώνεται για τα προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες και καταναλωτές µε α-
ναπηρία από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δηµοσίου
και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδιω-
τικού τοµέα.

6. Η Μονάδα E’ – Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστή-
ριξης:

(α) Χειρίζεται τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης
προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτι-
κής.

(β) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στη Γενική
Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής.

(γ) Παρέχει υποστήριξη στη Γενική Γραµµατεία Ψηφια-
κής Πολιτικής σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης, προϋ-
πολογισµού και µισθοδοσίας. 

(δ) Υποστηρίζει την εσωτερική χρήση του Ολοκληρω-
µένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) της Γραµµα-
τείας µε τη σύσταση ειδικού Γραφείου ΟΠΣ.

(ε) Συνεργάζεται µε την Μονάδα Τεκµηρίωσης και Και-
νοτοµιών του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέµατα ανοιχτής διακυβέρ-
νησης και προτείνει, σε συνεργασία µε το ΕΚΔΔΑ, σχετι-
κά µε τις αρµοδιότητές του εκπαιδευτικά προγράµµατα.



Άρθρο 164
Σύσταση Θέσεων

1. Στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής συνι-
στώνται πενήντα δύο (52) θέσεις προσωπικού, κατηγο-
ρίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµούς Α΄- Δ΄, µε άριστη ή πολύ καλή
γνώση της αγγλικής, ως ακολούθως:
α) Μία (1) θέση µετακλητού υπαλλήλου, προϊσταµένου

του Γραφείου Γενικού Γραµµατέα,
β) Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, για το Γρα-

φείο Γενικού Γραµµατέα,
γ) Πέντε (5) θέσεις ειδικών συµβούλων για το Γραφείο

του Γενικού Γραµµατέα µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου εξάµηνης διάρκειας, οι οποί-
ες δύναται να ανανεώνονται,
δ) Δεκατέσσερις (14) θέσεις για τη Μονάδα Α΄ Σχεδια-

σµού, Στρατηγικής και Συντονισµού, µία εκ των οποίων
αποτελεί θέση Προϊσταµένου,
ε) Έντεκα (11) θέσεις για τη Μονάδα Β΄ Έργων, µία εκ

των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταµένου,
στ) Πέντε (5) θέσεις για τη Μονάδα Γ΄ Προτύπων, µία

εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταµένου,
ζ) Έξι (6) θέσεις για τη Μονάδα Δ΄ Παρακολούθησης

και Αξιολόγησης, µία εκ των οποίων αποτελεί θέση
Προϊσταµένου,
η) Πέντε (5) θέσεις για τη Μονάδα Ε΄ – Διοικητικής Υ-

ποστήριξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού, µία
εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταµένου,
θ) Δύο (2) θέσεις Νοµικών Συµβούλων, µε γνώσεις σε

θέµατα ΤΠΕ, συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
και σε θέµατα Δικαίου Δηµοσίων Συµβάσεων και Δικαίου
Κρατικών Ενισχύσεων.
ι) Μία (1) θέση για το Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων

Σχέσεων, µε γνώσεις σε θέµατα ΤΠΕ.
2. Η δοµή, οι αρµοδιότητες και η σύνθεση σε προσωπι-

κό των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας
Ψηφιακής Πολιτικής µπορούν να µεταβάλλονται µε από-
φαση του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής. 

3. Οι δύο θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του Γραφείου
Γενικού Γραµµατέα καλύπτονται µε απόσπαση από φο-
ρείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα που γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ψηφιακής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων και η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η θέση του µετακλητού υπαλλήλου προϊ-
σταµένου του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα καλύ-
πτεται είτε µε πρόσληψη που γίνεται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως είτε µε απόσπαση υπαλλήλου από φο-
ρείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ι-
σχυουσών διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισµό.

4. Οι θέσεις των ειδικών συµβούλων καλύπτονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 55 του
π.δ. 63/2005. Η κατοχή των θέσεων αυτών δεν συνεπά-
γεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγ-
γέλµατος. 

5. Οι θέσεις προσωπικού µπορούν να καλύπτονται και
µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµο-
σίου τοµέα κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3)
χρόνια και µπορεί να παραταθεί για µία ακόµη τριετία. 

6. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκ-

κλιση των κείµενων διατάξεων, µε απόφαση του Πρωθυ-
πουργού ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραµµατέα
Ψηφιακής Πολιτικής.

7. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που απο-
σπώνται στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής βα-
ρύνει τον φορέα προέλευσης. 

8. Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κα-
τά τις νυχτερινές ώρες ή ηµέρες εξαιρέσιµες ή αργίες ε-
φαρµόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους
δηµοσίους υπαλλήλους. Οι απαιτούµενες πράξεις εκδί-
δονται από τον Γενικό Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής.

9. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στη Γενική
Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής υπάγεται ως προς την
υπηρεσιακή του κατάσταση, ιδίως σε ό,τι αφορά την βαθ-
µολογική εξέλιξη, την αξιολόγηση και την επιλογή προϊ-
σταµένων, στις ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δη-
µοσίους υπαλλήλους. 

Άρθρο 165
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο

Για τα θέµατα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστα-
σης του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής
Πολιτικής, συστήνονται αντίστοιχα υπηρεσιακό και πει-
θαρχικό συµβούλιο στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής
Πολιτικής, τα οποία συγκροτούνται και λειτουργούν σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες γενικές διατάξεις. 

Άρθρο 166
Δαπάνες, Έλεγχος

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας
Ψηφιακής Πολιτικής βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογι-
σµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε
ειδικό φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οι-
κονοµικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται ο
Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος ανα-
λαµβάνει µε αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.

2. Η Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών και η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Οικονοµικών εξυπη-
ρετεί και τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής. 

Άρθρο 167
Μεταβατικές διατάξεις

1. Με τον Οργανισµό της Γενικής Γραµµατείας Ψηφια-
κής Πολιτικής, ο οποίος καταρτίζεται µε προεδρικό διά-
ταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Επικρα-
τείας αρµόδιου για το συντονισµό του κυβερνητικού έρ-
γου εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, ορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι, τα τυπι-
κά προσόντα διορισµού σε θέσεις κάθε κλάδου, τα καθή-
κοντα των κλάδων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
που αφορά στη στελέχωση των οργανικών µονάδων της
ΓΓΨΠ.

2. Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής:
α) καταρτίζει, βάσει όσων προβλέπονται στην περί-

πτωση α΄ του άρθρου 1 του παρόντος, το ΕΨΣ ενσωµα-
τώνοντας το εγκεκριµένο από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής
Πρόσβασης Επόµενης Γενιάς»,
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β) προσδιορίζει τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης
του έργου της,
γ) εκπληρώνει την Αιρεσιµότητα 2. 1 του ΕΣΠΑ.

Άρθρο 168
Τροποποιούµενες - Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
τυχόν προβλεπόµενες αρµοδιότητες άλλων υπηρεσιών,
που µε τον παρόντα νόµο ανατίθενται στη Γενική Γραµ-
µατεία Ψηφιακής Πολιτικής.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµί-
ζει διαφορετικά τα ρυθµιζόµενα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος θέµατα.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
το άρθρο 26 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).

4. Η περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
3882/2010 (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής: 

«ι) Τον Γενικό Γραµµατέα Ψηφιακής Πολιτικής».

Άρθρο 169

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 3979/2011
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του µο-
νίµου και ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Γενικής
Γραµµατείας Πρωθυπουργού, για τα οποία σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται γνώµη ή απόφαση υ-
πηρεσιακού συµβουλίου, συγκροτείται υπηρεσιακό συµ-
βούλιο της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού που α-
ποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Πρωθυπουργού
ως Πρόεδρο, ένα Σύµβουλο και έναν Πάρεδρο του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο Γρα-
φείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης), οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νο-
µικού Συµβουλίου του Κράτους, για θητεία δύο (2) ετών.
β. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωµατικά

µέλη του Συµβουλίου. 
Αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα ορίζεται Γενικός

Γραµµατέας άλλης Γενικής Γραµµατείας υπαγόµενης
στον Πρωθυπουργό ή Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου.
Αναπληρωτές των δύο άλλων τακτικών µελών ορίζονται
Πάρεδροι, ή Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους, που προτείνονται από τον Πρόε-
δρο αυτού. 
γ. Γραµµατέας του υπηρεσιακού συµβουλίου µε τον α-

ναπληρωτή του,ορίζονται µε την ως άνω απόφαση, µόνι-
µοι ή ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι από τους υπηρετού-
ντες στη Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού.
δ. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο λειτουργεί και ως Πει-

θαρχικό Συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυ-
πουργού. Όταν λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συµβούλιο, α-
ντί του Γενικού Γραµµατέα, προεδρεύει Σύµβουλος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται µε τον αναπληρωτή
του µε όµοια απόφαση, για θητεία δύο (2) ετών, ύστερα
από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ε. Για τη λειτουργία του Συµβουλίου ως Υπηρεσιακού ή

Πειθαρχικού εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που
διέπουν το µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του
Δηµοσίου.

στ. Εισηγητής για τα θέµατα του ως άνω προσωπικού
ορίζεται χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Προϊστάµενος του
Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραµµα-
τείας Πρωθυπουργού, και σε περίπτωση απουσίας ή κω-
λύµατος αυτού, προϊστάµενος άλλου γραφείου της Γενι-
κής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, κατόπιν σχετικής από-
φασης του Γενικού Γραµµατέα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 170
Διοικητικοί Γραµµατείς, Αναπληρωτές Διοικητικοί

Γραµµατείς, Τοµεακοί Γραµµατείς και Ειδικοί Τοµεακοί
Γραµµατείς

1. Το άρθρο 6 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) τροποποιείται
ως εξής:

«Άρθρο 6

1. Συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών
Διοικητικών Γραµµατέων Υπουργείων µε βαθµό 1ο της
κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), που υπάγονται σε κά-
θε Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό αντίστοιχα. Οι Διοι-
κητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραµµατείς ανα-
λαµβάνουν την εκτέλεση και διοικητική εφαρµογή της
πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση
και τα όργανά της.

2. Περαιτέρω συνιστώνται µε βαθµό 1ο της κατηγο-
ρίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) θέσεις Τοµεακών Γραµµατέ-
ων, ως προϊσταµένων των Γενικών Γραµµατειών του άρ-
θρου 51 του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) και των Γενικών Γραµ-
µατειών που έχουν συσταθεί µε άλλες διατάξεις, καθώς
και θέσεις Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων, ως προϊστα-
µένων των ενιαίων διοικητικών τοµέων του άρθρου 53
του π.δ. 63/2005 (A΄ 98) και των Ειδικών Γραµµατειών
που έχουν συσταθεί µε άλλες διατάξεις.

3. Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραµµα-
τείς της παραγράφου 1 καθώς και οι Τοµεακοί και Ειδικοί
Τοµεακοί Γραµµατείς της παραγράφου 2 τίθενται επικε-
φαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών, των ο-
ποίων προΐστανται, και επιλέγονται σύµφωνα µε τη δια-
δικασία του άρθρου 7. 

4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργικού Συµβουλίου, καθορίζονται οι αρµοδιότη-
τες των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών
Γραµµατέων καθώς και των Τοµεακών και Ειδικών Τοµε-
ακών Γραµµατέων και ο τρόπος άσκησής τους, όπως επί-
σης και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζο-
νται οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόµατα των θέσεων
των παρ. 1 και 2.»

2. Ο τίτλος του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) τρο-
ποποιείται ως εξής: 

«Διαδικασία επιλογής Διοικητικών Γραµµατέων, Ανα-
πληρωτών Διοικητικών Γραµµατέων, Τοµεακών Γραµµα-
τέων και Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α΄33) τρο-
ποποιείται ως εξής: 

«1. Για την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται
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στο άρθρο 6 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος από τον οικείο Υπουργό. Η πρόσκληση δηµοσιεύ-
εται στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου και στην ι-
στοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. επί δέκα (10) ηµέρες τουλάχι-
στον. Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν µέλη του Μη-
τρώου του άρθρου 1, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπη-
ρετούν στο δηµόσιο τοµέα. Το κατά το άρθρο 10 Ειδικό
Συµβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), αξιολογεί τα
προσόντα των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρµόδιο
Υπουργό εισήγηση µε τους τρεις (3) επικρατέστερους υ-
ποψηφίους, µέχρι ένας (1) εκ των οποίων θα µπορεί να
επιλέγεται µεταξύ των υποψηφίων που δεν υπηρετούν
στο δηµόσιο τοµέα. Ο διορισµός ολοκληρώνεται µε από-
φαση του αρµόδιου Υπουργού, ο οποίος επιλέγει υπο-
χρεωτικά έναν από τους τρεις (3) επικρατέστερους υπο-
ψηφίους, και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Για την επιλογή των τριών (3) επικρατέστερων
υποψηφίων, το Ε.Σ.Ε.Δ. λαµβάνει υπόψη του τα βιογρα-
φικά στοιχεία των υποψηφίων και, κυρίως, τα τυπικά
τους προσόντα, το εν γένει επιστηµονικό και ερευνητικό
έργο τους σε συνάφεια µε το προβλεπόµενο περίγραµµα
της προκηρυσσόµενης θέσης και την πρότερη συνολικά
διοικητική εµπειρία τους. Το Ε.Σ.Ε.Δ. συνεκτιµά την εν
γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέρ-
γειας δοµηµένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται υ-
ποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον δέκα (10)
υποψήφιοι για κάθε θέση, εκ των οποίων τουλάχιστον έ-
ξι (6) πρέπει να είναι υποψήφιοι, µέλη του Μητρώου του
άρθρου 1. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό,
το οποίο συνυποβάλλεται µε την εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ.
στον Υπουργό. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και αν
οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3). Στην περί-
πτωση αυτή το Ε.Σ.Ε.Δ. υποβάλλει εισήγηση µε το σύνο-
λο των υποψηφίων.» 

4. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) κα-
ταργείται.

5. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Η θητεία των ανωτέρω λήγει αυτοδικαίως σε περί-
πτωση κατάργησης της θέσης για την οποία έχουν επι-
λεγεί ή της οργανωτικής δοµής της οποίας προΐστα-
νται.»

6. Το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) τροποποιούνται ως ε-
ξής: 

«Έως τις 30.9.2016 προκηρύσσονται όλες οι θέσεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και οι κενές θέ-
σεις του άρθρου 8, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος. Έως τις 31.12.2016 ολοκληρώνεται η πλήρωση των
ανωτέρω θέσεων.» 

7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
4369/2016 (Α΄ 33) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 

«Έως τις 30.9.2017 προκηρύσσονται όλες οι θέσεις
των Τοµεακών και Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων της
παραγράφου 2 του άρθρου 6, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος. Έως τις 31.12.2017 ολοκληρώνεται η
πλήρωση των ανωτέρω θέσεων.» 

8. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 (Α΄
33) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής: 

«1Α. Οι κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος υ-
πηρετούντες Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων, Αναπλη-
ρωτές Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων, Γενικοί και Ειδι-

κοί Γραµµατείς, προϊστάµενοι Γενικών και Ειδικών Γραµ-
µατειών, εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους µέχρι
την παύση τους µε απόφαση του Πρωθυπουργού, η ο-
ποία πρέπει να έχει εκδοθεί µέχρι τις 31.12.2017 για
τους Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων και τους Αναπλη-
ρωτές Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων, και µέχρι τις
30.6.2018 για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς,
προϊσταµένους Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών, εκτός
και αν οι θέσεις αυτές έχουν ήδη καταργηθεί κατά την α-
ναµόρφωση της νοµοθεσίας περί Κυβέρνησης και κυβερ-
νητικών οργάνων. Σε περίπτωση κένωσης µε οποιονδή-
ποτε τρόπο θέσης Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, Ανα-
πληρωτή Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, Γενικού ή Ειδι-
κού Γραµµατέα, προϊσταµένου Γενικής ή Ειδικής Γραµ-
µατείας, πριν τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του
άρθρου 1, αυτή πληρούται σύµφωνα µε τις κείµενες δια-
τάξεις, όπως αυτές ίσχυαν µέχρι τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου και οι τοποθετούµενοι σε αυτές εκτελούν
κανονικά τα καθήκοντά τους µέχρι την παύση τους ή την
κατάργηση της θέσης τους σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο. Σε περίπτωση που οι θητείες των επιλεγµένων
στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 συ-
µπέσουν χρονικά µε τις θητείες των Γενικών Γραµµατέ-
ων Υπουργείων, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων Υ-
πουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων, προϊσταµέ-
νων Γενικών και Ειδικών Γραµµατειών, οι αρµοδιότητες
των τελευταίων συνίστανται στην εξασφάλιση του πολι-
τικού συντονισµού και στην αποτελεσµατική υιοθέτηση
της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από
την Κυβέρνηση και τα όργανά της.»

9. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33)
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι διατάξεις που διέπουν τις θέσεις των Γενικών
Γραµµατέων που προΐστανται αυτοτελών Γενικών Γραµ-
µατειών, παραµένουν σε ισχύ.»

Άρθρο 171
Συγκρότηση υπηρεσιακών συµβουλίων 

του άρθρου 30 του ν. 4369/2016

Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«3. α) Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµοδίου Υπουργού
ή του αρµοδίου οργάνου συγκροτούνται Υπηρεσιακά
Συµβούλια µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου.
Τα Συµβούλια αυτά είναι πενταµελή και αποτελούνται

από:
αα) Τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους και τους αναπλη-

ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου Δι-
εύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθη-
κόντων προϊσταµένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρ-
µοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούν
στην έδρα του ή στο Νοµό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά
Συµβούλια που εδρεύουν στο Νοµό αυτό. Αν δεν υπάρ-
χουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας
µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις για να οριστούν
µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι
από άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσί-
ου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο α-
ριθµός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζο-



νται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του Νο-
µού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.
ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων

και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδει-
χθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρε-
τών εκπροσώπων. 
γγ) Γραµµατέας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και νό-

µιµος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου
φορέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµό τουλάχιστον Γ’. 
δδ) Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάµενος της οικείας υ-

πηρεσίας αρµόδιος για τα θέµατα προσωπικού, µε ανα-
πληρωτή αυτόν που νοµίµως τον αναπληρώνει στα υπη-
ρεσιακά του καθήκοντα.
εε) Η θητεία των µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων

που συγκροτούνται µε τις διατάξεις του παρόντος λήγει
µε την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων Διευθύν-
σεων που επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώ-
δικα Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υ-
παλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και του Κώδικα Δηµο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), οπότε
και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συµβούλια του άρ-
θρου 159 του Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), το
αρµόδιο όργανο του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 και
του άρθρου 5 του Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών Υ-
παλλήλων (ν.3584/2007).
β) Τα κοινά υπηρεσιακά συµβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. ανα-

συγκροτούνται µε βάση τις διατάξεις της παρούσας πα-
ραγράφου.
γ) Τα υπηρεσιακά συµβούλια των Ανεξάρτητων Αρχών,

της Ακαδηµίας Αθηνών, των Πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ,
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και
Επαγγελµάτων συγκροτούνται σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες ειδικές διατάξεις.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άρθρο 172

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3213/2003 (Α΄ 309), όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 222 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) και ισχύει σήµερα, α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Οι Περιφερειάρχες, οι Δήµαρχοι και όσοι διαχειρί-
ζονται τα οικονοµικά των πολιτικών κοµµάτων της περί-
πτωσης β΄.»

2. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222
του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Οι Γενικοί Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοι-
κήσεων και, όταν διοριστούν, οι Συντονιστές Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων (άρ. 28 του ν. 4325/2015), οι Α-
ντιπεριφερειάρχες, οι Πρόεδροι και τα µέλη των Περιφε-
ρειακών Συµβουλίων, καθώς και οι Προϊστάµενοι των Γε-
νικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Περιφερειών».

3. Η περίπτωση  θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222
του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Οι Αντιδήµαρχοι, οι Πρόεδροι και τα µέλη, τακτικά

και αναπληρωµατικά, των επιτροπών των Δήµων, οι Πρό-
εδροι και τα µέλη των Δηµοτικών Συµβουλίων, οι Πρόε-
δροι, οι Διευθύνοντες Σύµβουλοι και τα µέλη των Διοικη-
τικών Συµβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δηµοτι-
κών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των αµιγών ή
µεικτών δηµοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α.
και των συνδέσµων Δήµων, καθώς και οι Προϊστάµενοι
των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δή-
µων.»

4. Η περίπτωση λ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222
του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«λ. Τα µέλη όλων των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ε-
λέγχου του Δηµοσίου, οι προϊστάµενοι οργανικών µονά-
δων οποιασδήποτε Υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερι-
κού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του Δηµοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, καθώς και
οι υπάλληλοι των µονάδων αυτών που ασκούν οποιαδή-
ποτε ελεγκτικά καθήκοντα.» 

5. Στο άρθρο 1 του ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 222 του ν. 4281/2014, προστίθεται πα-
ράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύµα-
τα υποχρεούνται, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες α-
πό την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήµατος του υπό-
χρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί
του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεµ-
βρίου του προηγούµενου έτους. Ειδικά για τους υπόχρε-
ους των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ του άρθρου 1 παράγρα-
φος 1 του παρόντος νόµου, τα τραπεζικά και τα κάθε εί-
δους πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται, οµοίως χωρίς ε-
πιβάρυνση και µέσα στην ίδια προθεσµία, να εκδίδουν α-
ναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών των ως ά-
νω υπόχρεων κατά την 31η Δεκεµβρίου του προηγουµέ-
νου έτους.»

Άρθρο 173

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3213/2003, όπως ισχύει µετά από την αντικατάστασή
του µε το άρθρο 223 του ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«α. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λε-
πτοµερώς τα υφιστάµενα κατά την 31η Δεκεµβρίου του
προηγούµενου έτους περιουσιακά στοιχεία στην ηµεδα-
πή και την αλλοδαπή. Ειδικώς, η αρχική δήλωση περι-
λαµβάνει τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής της
περιουσιακά στοιχεία. 
Ως περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ιδίως:
i. Τα έσοδα από κάθε πηγή.
ii. Τα ακίνητα, καθώς και τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε

αυτά, µε ακριβή προσδιορισµό τους.
iii. Οι µετοχές ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών (µε

την επιφύλαξη της απαγόρευσης της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του παρόντος νόµου), τα οµόλογα και οµολο-
γίες κάθε είδους, τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων κάθε
είδους και τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
κάθε είδους.

iv. Οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταµιευτή-
ρια και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και τα κάθε εί-
δους χρηµατιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συµ-
µετοχές σε κεφάλαια επιχειρηµατικών ή επενδυτικών
συµµετοχών (funds) και καταπιστεύµατα (trusts). 

v. Η µίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταµιευτήρια και
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άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα. Επίσης,
το σύνολο των µετρητών, που δεν περιλαµβάνονται στην
περίπτωση iv. του παρόντος εδαφίου, εφόσον το συνολι-
κό ποσό υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευ-
ρώ. Τα προαναφερόµενα ποσά αφορούν αθροιστικά τον
υπόχρεο, το σύζυγό και τα ανήλικα τέκνα.

vi. Tα κινητά µεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υ-
περβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. Αν τα κινητά πράγµατα α-
ποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύ-
νολο, για τον υπολογισµό της αξίας λαµβάνεται υπόψη η
αξία του συνόλου των πραγµάτων. Η δηλούµενη αξία
προκύπτει είτε από σχετικό παραστατικό αγοράς ή από
πράξη της φορολογικής αρχής για την επιβολή φόρου
αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας κατά
το χρόνο κτήσης τους. Στην περίπτωση κατά την οποία
τα κινητά είναι ασφαλισµένα κατά κινδύνων κλοπής,
πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, η εκτιµώµενη αξία δεν
µπορεί να είναι κατώτερη αυτής που αναγράφεται στη
σχετική σύµβαση. 

vii. Τα πλωτά και τα εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς
και τα κάθε χρήσης οχήµατα. 

viii. Η συµµετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση
(µε την επιφύλαξη της απαγόρευσης του άρθρου 8 παρά-
γραφος 1 του παρόντος νόµου).

ix. Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ του άρθρου 1 παράγρα-
φος 1, περιλαµβάνει και τις δανειακές τους υποχρεώσεις
προς ηµεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ι-
δρύµατα, λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου και φυσικά πρόσωπα. Η δήλωση των παραπάνω
υπόχρεων περιλαµβάνει και κάθε οφειλή που προέρχε-
ται από διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους
και τέλη προς το Δηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τέλη προς Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου
Δικαίου και εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής α-
σφάλισης και υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
κατά την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους.». 

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3213/2003, όπως ισχύει µετά από την αντικατάστασή
του µε το άρθρο 223 του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως
εξής:

«δ. Οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν
στον Πρόεδρο της Γ΄ Μονάδας Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης
της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστη-
ριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης α-
ντίγραφο κάθε συµβολαιογραφικού εγγράφου, που συ-
ντάσσεται από αυτούς, µε το οποίο αναλαµβάνεται η υ-
ποχρέωση ή µεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή ει-
σαγγελικό λειτουργό, σύζυγο ή τέκνο του, οποιοδήποτε
περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, ή δικαίωµα, εφό-
σον οι εν λόγω λειτουργοί είναι εν ενεργεία και µέχρι
δύο χρόνια από την παύση της ιδιότητας. Το αυτό ισχύει
και για την αποδοχή κληρονοµίας.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύ-
ει µετά από την αντικατάστασή του µε το άρθρο 223 του
ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προ-
σώπων των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ του άρθρου 1 παρά-
γραφος 1, δηµοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της
Βουλής µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρ-
θρου 3Α. Η δηµοσιοποίηση λαµβάνει χώρα µετά τον έ-

λεγχο και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριών
µηνών από την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου
2 του άρθρου 1. Η δηµοσιοποίηση των δηλώσεων διαρκεί
όσο η θητεία των υπόχρεων πλέον τριών ετών από την
λήξη αυτής. Το αντικείµενο της δηµοσιοποίησης και ι-
δίως η µορφή, ο τύπος, τα προς δηµοσίευση συγκεντρω-
τικά ή µη στοιχεία ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία εκδίδεται το αργότε-
ρο δύο µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Από τη δηµοσιοποίηση εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση
εκείνα τα στοιχεία που είναι ικανά να προκαλέσουν βλά-
βη στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και της οικο-
γένειας του (όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθµοί κυκλο-
φορίας µεταφορικών µέσων, αριθµός φορολογικού µη-
τρώου κ.λπ.). Η δηµοσίευση των δηµοσιοποιούµενων
στοιχείων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης επιτρέπεται
υπό την προϋπόθεση ότι δηµοσιεύεται ολόκληρο το πε-
ριεχόµενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή
η επιλεκτική δηµοσιοποίηση ονοµαστικών στοιχείων. Κά-
θε παράβαση της διάταξης αυτής τιµωρείται, πέραν της
προβλεπόµενης από το άρθρο 7 παράγραφος 2 ποινής
φυλάκισης, και µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες
(5.000) µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, όπως ισχύ-
ει µετά από την αντικατάστασή της µε το άρθρο 223 του
ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης, µπορούν να
συµπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορµήτως σε προθε-
σµία ενός µηνός από την υποβολή της δήλωσης.»

5. Η απόφαση του Προέδρου της Βουλής και η κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που αναφέρο-
νται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
3213/2003 και αφορούν στην ηλεκτρονική υποβολή των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης εκδίδονται εντός
δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 174

1. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 224
του ν. 4281/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του πα-
ρόντος νόµου στην Επιτροπή του άρθρου 3Α,»

2. Μετά το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 224
του ν. 4281/2004, προστίθεται στοιχείο αα΄, ως εξής:

«αα) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώ-
σεις στ' έως και κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και µγ΄ και µστ΄ έως
µη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νό-
µου, στην Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιου-
σιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέµησης της Νο-
µιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότη-
τες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ε-
λέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Για
τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
των εν λόγω προσώπων εφαρµόζονται όσα ορίζονται
στα στοιχεία γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α
του ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αυτό προστέθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3932/2011 (Α' 49). Ειδικά
για τα πρόσωπα της περίπτωσης µη΄, τυχόν ειδικές δια-
τάξεις εξακολουθούν να ισχύουν.» 
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3. Στο στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 224
του ν. 4281/2004, η φράση «λ΄ και µδ΄» αντικαθίσταται
από τη φράση «λ΄, µδ΄ και µε΄».

4. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 224 του ν. 4281/2014, αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«4. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το όργανο ελέγχου
µπορεί να καλεί τους ελεγχόµενους για να δώσουν διευ-
κρινίσεις ή να προσκοµίσουν συµπληρωµατικά παραστα-
τικά στοιχεία, εντός ρητής προθεσµίας που δεν µπορεί
να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες, η οποία µπορεί να
παραταθεί για διάστηµα δέκα (10) το πολύ ηµερών. Σε έ-
κτακτες περιπτώσεις αδυναµίας των ελεγχοµένων προ-
σώπων για έγκαιρη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, το
όργανο ελέγχου δύναται κατ’ εξαίρεση να παρεκτείνει
την προθεσµία µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση. Σε ό-
σους καλούνται από όργανο ελέγχου και δεν ανταποκρί-
νονται στην κλήση είτε αυτοπροσώπως είτε δια νόµιµου
αντιπροσώπου επιβάλλεται από το όργανο ελέγχου πρό-
στιµο από πενήντα (50) έως τριακόσια (300) ευρώ, το ο-
ποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπρα-
ξης Δηµοσίων Εσόδων. Με Κοινή Απόφαση των Υπουρ-
γών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµά-
των και Οικονοµικών που εκδίδεται εντός τριών (3) µη-
νών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως ορίζονται οι λεπτοµέρειες αναφορικά
µε τα αρµόδια για την επιβολή του προστίµου όργανα και
τη διαδικασία επιβολής και είσπραξής του.»

Άρθρο 175

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3Α του ν. 3213/
2003, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 225 του ν. 4281/
2014, αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των ανα-
φεροµένων στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 3 προσώπων ανατίθεται σε Επι-
τροπή Ελέγχου, η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο. Η Ε-
πιτροπή είναι ανεξάρτητη, διαθέτει διοικητική και οικο-
νοµική αυτοτέλεια και αποτελείται από εννέα (9) µέλη
µε ισάριθµους αναπληρωτές. Η έδρα της καθορίζεται µε
απόφαση του Προέδρου της Βουλής.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από:
α) τον/την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής

Θεσµών και Διαφάνειας, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρω-
τή του, που ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της Βου-
λής, 
β) Αρεοπαγίτη ως τακτικό µέλος, µε τον αναπληρωτή

του, 
γ) Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό

µέλος, µε τον αναπληρωτή του, και 
δ) Σύµβουλο της Επικρατείας, ως τακτικό µέλος, µε

τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση των Α-
νωτάτων Δικαστικών Συµβουλίων των οικείων δικαστη-
ρίων µετά από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
ε) Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό

µέλος, µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφα-
ση του Διοικητή της, µετά από ερώτηµα του Προέδρου
της Βουλής,

στ) Τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµι-
µοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες
και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου
των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ως τακτικό
µέλος µε τον αναπληρωτή του.
ζ) Τον Συνήγορο του Πολίτη ως τακτικό µέλος µε τον

αναπληρωτή του.
η) Βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβου-

λευτικής οµάδας που µετέχει στην Κυβέρνηση ως τακτι-
κό µέλος µε τον αναπληρωτή του που ορίζονται µε ενυ-
πόγραφη δήλωση του Προέδρου της εν λόγω κοινοβου-
λευτικής οµάδας.
θ) Βουλευτή της µεγαλύτερης σε δύναµη κοινοβου-

λευτικής οµάδας που δεν µετέχει στην Κυβέρνηση µε
τον αναπληρωτή του που ορίζονται µε ενυπόγραφη δή-
λωση του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Οι δικαστές τακτικά µέλη της Επιτροπής είναι πλήρους

και αποκλειστικής απασχόλησης και απολαµβάνουν, µαζί
µε τα υπόλοιπα µέλη, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος που υ-

πηρετεί στην υπηρεσία της παραγράφου 4 µε απόφαση
του Προέδρου της Επιτροπής.
Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής που δηµοσιεύ-

εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η α-
ποζηµίωση των µελών που δεν είναι πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης, καθώς και του Γραµµατέα της
Επιτροπής, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο
που προβλέπεται από το άρθρο 21 του ν. 4354/2015. Οι
πιστώσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής και της υπη-
ρεσίας της παράγραφο 4 εγγράφονται στον προϋπολογι-
σµό της Βουλής υπό ίδιο φορέα και θα καλυφθούν από
τις εγγεγραµµένες πιστώσεις εντός των ορίων του ι-
σχύοντος ΜΠΔΣ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κύ-
ριος διατάκτης των οικείων δαπανών. Θέµατα οικονοµι-
κής διαχείρισης ρυθµίζονται µε ειδικό κανονισµό οικονο-
µικής διαχείρισης που καταρτίζεται από την Επιτροπή και
εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, το οποίο
προστέθηκε µε το άρθρο 225 του ν. 4281/2014 αναριθ-
µείται σε 6. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Μέχρι την τριακοστή πρώτη Μαρτίου κάθε έτους, η
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση των πεπραγµένων της κατά
το προηγούµενο έτος στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφά-
νειας της Βουλής και στους Υπουργούς Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Στην ανωτέρω ετήσια έκθεση αναφέρονται κατ’ ελάχι-
στο ο αριθµός των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, ο α-
ριθµός των προσώπων που υπέβαλαν δηλώσεις, τα µέ-
τρα που ελήφθησαν για όσους δεν υπέβαλαν δήλωση και
τα αποτελέσµατα των ελέγχων, που πραγµατοποιήθη-
καν κατά την άσκηση των καθηκόντων της επιτροπής, µε
στατιστική απεικόνιση αυτών. Η έκθεση αναρτάται στην
επίσηµη ιστοσελίδα της Βουλής στο διαδίκτυο το αργό-
τερο µία (1) εβδοµάδα µετά την υποβολή της, όπου και
παραµένει αναρτηµένη για επτά (7) έτη. Την ίδια υπο-
χρέωση υποβολής έκθεσης, µε το ίδιο περιεχόµενο και
µε την ίδια προθεσµία υποβολής και ανάρτησης έχουν ό-
λα τα αρµόδια όργανα τα οποία λαµβάνουν και επεξερ-
γάζονται δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.»



3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 καταργείται.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 τροποποι-
είται ως εξής: 

«6. Όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την οργάνωση
και τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και της Ειδι-
κής Υπηρεσίας ρυθµίζονται µε Κανονισµό Λειτουργίας, ο
οποίος εκδίδεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται από
την Ολοµέλεια της Βουλής.»

Άρθρο 176

Η παρ. 2 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003 αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«2. Η Επιτροπή ελέγχει όλες τις δηλώσεις της αρµο-
διότητάς της.»

Άρθρο 177

Το άρθρο 6 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει µετά την α-
ντικατάστασή του µε το άρθρο 227 του ν. 4281/2014, α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 6
Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης

1. Διοικητικό πρόστιµο εκατό πενήντα (150) έως τε-
τρακόσια (400) ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων,
επιβάλλεται σε όποιον υποβάλλει δήλωση µετά την πά-
ροδο της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. Οι λεπτοµέρειες α-
ναφορικά µε τα αρµόδια για την επιβολή όργανα, την
διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίµου ορίζο-
νται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών
που εκδίδεται εντός (3) τριών µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.

2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση µε-
τά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την παρέλευση
της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου, ή υποβάλλει ανακριβή ή
ελλιπή δήλωση, τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατι-
κή ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Σε περί-
πτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκηµα µε σκοπό την α-
πόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφε-
λούµενος της ιδιότητάς του, τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή από
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ.

3. Ο υπαίτιος του δεύτερου εδαφίου της προηγούµε-
νης παραγράφου τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10)
ετών και µε χρηµατική ποινή από είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ,
αν η συνολική αξία της αποκρυπτόµενης περιουσίας του
ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός ο-
φείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το πο-
σό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτή-
τως αν η απόκρυψη επιχειρείται µε τη µη υποβολή δήλω-
σης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

4. Αν οι πράξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
2 τελέστηκαν από αµέλεια, επιβάλλεται χρηµατική ποι-
νή. Το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιµώντας
ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, µπορεί να κρίνει τις πρά-
ξεις αυτές ατιµώρητες.

5. Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συµπράττει στην υ-
ποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη
δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιµωρείται µε φυλάκι-
ση και µε χρηµατική ποινή.

6. Τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νοµικών
προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 που παραβιά-
ζουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του παρόντος τιµωρούνται µε φυλάκιση
µέχρι δύο ετών.

7. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τα ενδεικνυόµενα
µέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε κα-
ταδικαστική απόφαση για εγκλήµατα του παρόντος νό-
µου, συµπεριλαµβανοµένης της ανάρτησης της απόφα-
σης στο διαδίκτυο, καθώς και της πλήρους ή µερικής δη-
µοσίευσής της στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.»

Άρθρο 178

Το άρθρο 8 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει µετά τη θέ-
ση σε ισχύ του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 3849/2010 (Α΄ 80),
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Συµµετοχή σε εταιρεία µε έδρα 

σε µη συνεργάσιµο φορολογικά κράτος

1. Στα µέλη της Κυβέρνησης, στους Υφυπουργούς,
στους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων που εκπροσω-
πούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους
βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον Γενικό Γραµµατέα
της Κυβέρνησης, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµα-
τείς Υπουργείων, στους Γενικούς Γραµµατείς των Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων, στους Περιφερειάρχες και τους
Δηµάρχους, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λει-
τουργούς, στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές
και Γενικούς Διευθυντές πιστωτικών ιδρυµάτων, που ε-
λέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα
των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 1 απαγορεύεται να συµµετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε
µε παρένθετα πρόσωπα, στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση ε-
ταιρειών που έχουν ως πραγµατική ή καταστατική έδρα
κράτος µη συνεργάσιµο στο φορολογικό τοµέα, κατά
την έννοια του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φο-
ρολογίας Εισοδήµατος, Α΄ 167) και των υπουργικών α-
ποφάσεων που έχουν εκδοθεί βάσει της ως άνω διάτα-
ξης και ισχύουν κάθε φορά.

2. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άµεση ή δια
παρένθετου προσώπου συµµετοχή σε εταιρεία που έχει
ως έδρα κράτος µη συνεργάσιµο στο φορολογικό τοµέα
κατά την έννοια υπουργικής απόφασης που εκδίδεται
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65
του ν. 4172/2013 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευ-
ρώ».

Άρθρο 179

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 3213/2003
αναριθµούνται σε 4 και 5. Μετά την παρ. 2 του άρθρου
10 του ν. 3213/2003 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονί-
κης και στις Εισαγγελίες Πληµµελειοδικών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης ορίζονται αντίστοιχα από τους διευθύνο-
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ντες αυτών τουλάχιστον ένας Αντεισαγγελέας Εφετών
και ένας Αντεισαγγελέας Πληµµελειοδικών, οι οποίοι
χειρίζονται τις δικογραφίες που σχηµατίζονται για τις α-
ξιόποινες πράξεις του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 180

1. Στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 9 του
ν. 3213/2003 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ί-
διου νόµου, όπου γίνεται αναφορά στα άρθρα 4 και 5 αυ-
τού, διαγράφονται οι σχετικές λέξεις. Στις παραγράφους
1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει, η
φράση «άρθρα 4 έως 8» αντικαθίσταται από την φράση
«άρθρα 6 έως 8».

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 3213/2003 καταργείται. Στην περίπτωση β΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 9 του ιδίου νόµου, όπως ισχύει µε-
τά την αντικατάστασή της µε την παρ. 4(β) του άρθρου
143 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), διαγράφεται η φράση «,
και εφόσον δεν έχει προηγηθεί εφαρµογή της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 2,».

Άρθρο 181

Στην παρ. 3 του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής για τους υ-
πόχρεους της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 3 και µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωµάτων για τους λοιπούς υπόχρεους, ορίζεται ότι η δή-
λωση οικονοµικών συµφερόντων υποβάλλεται ηλεκτρο-
νικά µέσω ενιαίας ειδικής εφαρµογής, κατά τα οριζόµε-
να στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (Α΄309),
όπως ισχύει κάθε φορά και να καθορίζεται κάθε ανα-
γκαία προς τούτο λεπτοµέρεια, οι απαραίτητες διασφα-
λίσεις για τα πρόσωπα και τους όρους πρόσβασης στα
στοιχεία τους και τυχόν ρυθµίσεις µεταβατικού χαρακτή-
ρα.».

Άρθρο 182

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του
ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ-
θρο 68 παρ. 5 του ν. 4174/2013 (Α΄170), η φράση «δώδε-
κα (12) Μέλη» αντικαθίσταται από τη φράση «δεκατέσ-
σερα (14) Μέλη».

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7Α του
ν. 3691/ 2008, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2
του ν. 3932/2011 (Α΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η Γ’ Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και
τέσσερα (4) Μέλη της Αρχής και ειδικότερα: αα) ένα
στέλεχος από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, που προτείνε-
ται από τον αρµόδιο Υπουργό, ββ) ένα στέλεχος από την
Τράπεζα της Ελλάδος, που προτείνεται από τον Διοικητή
της, γγ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς, που προτείνεται από το Διοικητικό της Συµβούλιο
και δδ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε πτυχίο νο-
µικής σχολής, που προτείνεται από τον αρµόδιο Υπουρ-
γό.»

3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7Α του
ν. 3691/ 2008, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2
του ν. 3932/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η Γ΄ Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυ-
τοτελώς από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς
και από επιστηµονικό προσωπικό µε ειδικές γνώσεις και
εµπειρία στον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων και τη
διερεύνηση οικονοµικών συναλλαγών. Για τους ανωτέρω
σκοπούς, συνιστώνται στην Αρχή τριάντα (30) θέσεις, α-
πό τις οποίες οι δέκα (10) είναι θέσεις επιστηµονικού
προσωπικού. Οι θέσεις αυτές πληρούνται µε αποσπάσεις
από τους φορείς από όπου προέρχονται τα Μέλη της
Μονάδας. Οι αποσπάσεις είναι τριετούς διάρκειας µε δυ-
νατότητα ανανέωσης.»

4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7Α του
ν. 3691/2008, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του
ν. 3932/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η Μονάδα δέχεται τις δηλώσεις περιουσιακής κα-
τάστασης των προσώπων που αναφέρονται στο στοιχείο
αα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003,
πλην εκείνων του άρθρου 14 του ιδίου νόµου. Διερευνά
και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή πε-
ριέρχονται στην Αρχή σχετικά µε τη µη υποβολή ή µε α-
νακρίβειες των δηλώσεων αυτών. Προβαίνει σε έλεγχο
όλων των δηλώσεων: αα) των Γενικών και Ειδικών Γραµ-
µατέων της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, ββ) των
Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
και των Συντονιστών Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, ό-
ταν αυτοί διοριστούν (άρθρο 28 του ν. 4325/2015), γγ)
των Προέδρων, των Αντιπροέδρων, των Διοικητών και
των διευθυνόντων συµβούλων των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, δηµοσίων επιχειρήσεων και δηµοσίων
οργανισµών, δδ) των Δικαστικών και Εισαγγελικών λει-
τουργών των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, εε) του
Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Νοµικού Συµβουλί-
ου του Κράτους, στστ) των ιδιοκτητών, των βασικών µε-
τόχων, των προέδρων, των διευθυνόντων συµβούλων,
των διαχειριστών, καθώς και των γενικών διευθυντών και
των διευθυντών ειδήσεων και ενηµέρωσης κάθε µορφής
επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουρ-
γίας ή εν γένει έχουν την εκµετάλλευση: i) τηλεοπτικών
σταθµών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε µορφής
συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, και ii) επιχειρή-
σεων ή εταιρειών που εκµεταλλεύονται ή εκδίδουν ηµε-
ρήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας, ό-
πως και των βασικών µετόχων αυτών, ζζ) των Αρχηγών
και των Υπαρχηγών της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λι-
µενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυ-
ροσβεστικού Σώµατος. 
Ως προς τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, η Μονάδα προ-

βαίνει σε δειγµατοληπτικό, κατά την κρίση της, ή στο-
χευµένο έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης. Ο
έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης της υποβολής και του
αληθούς περιεχοµένου της δήλωσης, περιλαµβάνει σε
κάθε περίπτωση τη διακρίβωση, κατά πόσον η απόκτηση
νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάµε-
νων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσό-
δων των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, σε συνδυα-
σµό µε τις δαπάνες διαβίωσης τους. Η παράγραφος 3
του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει, εφαρµόζε-
ται αναλόγως.
Η Μονάδα µπορεί να καλεί τους ελεγχόµενους για να
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δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκοµίσουν συµπληρωµα-
τικά παραστατικά στοιχεία εντός της προθεσµίας που α-
ναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3213/2003.»

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 7Γ του ν. 3691/2008
(Α΄166), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του
ν. 3932/2011 (Α΄ 49), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η διαδικασία της απόσπασης ολοκληρώνεται υποχρε-
ωτικά εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την πρόταση
του Προέδρου της Αρχής.»

6. Η παρ. 9 του άρθρου 7Γ του ν. 3691/2008, όπως προ-
στέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3932/2011 (Α΄49),
καταργείται.

Άρθρο 183

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών
συµφερόντων που υποβλήθηκαν, από 1.1.2015 µέχρι και
την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος, στην
Επιτροπή του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, από υπόχρε-
ους, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις σε άλ-
λους φορείς, διαβιβάζονται αρµοδίως. Έλεγχοι δηλώσε-
ων περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερό-
ντων που ήδη διενεργούνται µε απόφαση της Επιτροπής
παραµένουν σε αυτήν µέχρι περατώσεως των ελέγχων
και διαβιβάζονται τα σχετικά πορίσµατα στην Αρχή, η ο-
ποία είναι πλέον αρµόδια.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Α.Ε.- ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Α.Ε. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 184
Σύσταση

1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελ-
ληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.». Στις
διεθνείς σχέσεις, η Εταιρεία θα χρησιµοποιεί την επωνυ-
µία «Hellenic Corporation of Assets and Participations»,
(«H.C.A.P.»).

2. H Εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την
καταχώριση του Καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενι-
κής Γραµµατείας Εµπορίου.

3. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920.

4. Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δηµόσιο ή ευρύτερο δη-
µόσιο τοµέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατά-
ξεις που αναφέρονται σε δηµόσιες επιχειρήσεις, υπό την
έννοια του ν. 3429/2005 (Α΄314), δεν εφαρµόζονται ως
προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται
στον παρόντα νόµο.

Άρθρο 185
Σκοπός

1. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέ-
ροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονο-
µίας. Συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δηµόσιο σκο-
πό. Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα
περιουσιακά της στοιχεία προκειµένου να: 

(α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επεν-
δυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγµατοποίη-
ση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της α-
νάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και β) συµβάλει στην
αποµείωση των οικονοµικών υποχρεώσεων της Ελληνι-
κής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το ν. 4336/2015 (A΄ 94).

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ε-
νεργεί µε τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελµατικό και επιχει-
ρηµατικό µε µακροπρόθεσµη προοπτική στην επίτευξη
των αποτελεσµάτων της, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό
της Κανονισµό, µε εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και µε
σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της από-
δοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς
και τη δηµιουργία εσόδων, τα οποία κατανέµονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Περαιτέρω,
η Εταιρεία προωθεί µεταρρυθµίσεις των δηµοσίων επι-
χειρήσεων, µεταξύ άλλων, µέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτι-
στης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και
µέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής
ευθύνης, αειφορίας, καινοτοµίας και βέλτιστων εταιρι-
κών πρακτικών.

3. Η Εταιρεία µπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια
προκειµένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του
πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του παρόντος νό-
µου. 

Άρθρο 186
Έδρα – Διάρκεια

1. Η Εταιρεία εδρεύει σε δήµο εντός του Νοµού Αττι-
κής που ορίζεται στο Καταστατικό του. 

2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εν-
νέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο. Η διάρκεια δύναται να παρατείνεται
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µε-
τόχου. 

Άρθρο 187
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) ευρώ, διαιρείται σε
σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης. Το µε-
τοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται στο σύνολό
του από το Ελληνικό Δηµόσιο.

2. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι µη µεταβιβάσιµες. Ε-
νόψει του ότι η λειτουργία της και των άµεσων θυγατρι-
κών της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 188 του παρό-
ντος νόµου, εξυπηρετεί ειδικό δηµόσιο σκοπό, οι µετο-
χές της Εταιρείας, οι µετοχές των άµεσων θυγατρικών
της, καθώς και οι τίτλοι που ενσωµατώνουν το κεφάλαιο
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας του
ν. 3864/2010 (Α΄ 119) («ΤΧΣ») αποτελούν πράγµατα ε-
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κτός συναλλαγής κατά την έννοια της διάταξης του άρ-
θρου 966 του Αστικού Κώδικα. 

3. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να αυ-
ξάνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µονα-
δικού µετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµ-
βουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό
Συµβούλιο. 

4. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατατίθεται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σε λογαριασµό
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνοµα της
Εταιρείας.

Άρθρο 188
Άµεσες Θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας 

Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

1. Από την απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας της
Εταιρείας τα κατωτέρω νοµικά πρόσωπα, των οποίων το
µετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το ενσωµατώνουν µε-
ταβιβάζονται στην Εταιρεία ή συστήνονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος, θεωρούνται για τους σκο-
πούς του παρόντος νόµου άµεσες θυγατρικές (οι «άµε-
σες θυγατρικές»):
α. Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. 
β. Το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας

του Δηµοσίου του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) («ΤΑΙΠΕΔ»). 
γ. Η Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου ΑΕ του ν. 2636/1998

(Α΄ 198) («ΕΤΑΔ»). 
δ. Η Εταιρεία Δηµοσίων Συµµετοχών Α.Ε., η οποία συ-

στήνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 8.
2. Η Εταιρεία δύναται, µε απόφαση της Γενικής Συνέ-

λευσης του µοναδικού µετόχου που λαµβάνεται κατόπιν
πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου και η οποία προ-
συπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο, να ιδρύει και
άλλες άµεσες θυγατρικές προκειµένου να εκπληρώνει
τον εταιρικό της σκοπό. Οι διατάξεις του παρόντος νό-
µου για τις άµεσες θυγατρικές ισχύουν και για οποιεσδή-
ποτε νέες άµεσες θυγατρικές συστήνονται σύµφωνα µε
την παρούσα παράγραφο. 

3. Κάθε άµεση θυγατρική της Εταιρείας διαχειρίζεται
τα περιουσιακά στοιχεία της ανεξάρτητα από τις άλλες.
Εκτός αν προβλέπεται ρητά διαφορετική ρύθµιση στον
παρόντα νόµο, καµία θυγατρική δεν µπορεί να παρέχει ε-
πιδότηση ή άλλη οικονοµική ενίσχυση σε άλλη. Οι συ-
ναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των άµεσων θυγα-
τρικών ή µεταξύ εταιρειών που αποτελούν θυγατρικές
της Εταιρείας πραγµατοποιούνται µε διαφάνεια και ό-
ρους ελεύθερης αγοράς και υπάγονται στους κανόνες
που τίθενται στον Εσωτερικό Κανονισµό του άρθρου
189. Για συναλλαγές µεταξύ των ανωτέρω νοµικών προ-
σώπων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός
εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, απαιτείται η προηγού-
µενη έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας,
εκτός αν αυτές δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχου-
σών συναλλαγών, οπότε αρκεί απλή γνωστοποίηση της
εν λόγω συναλλαγής στο Διοικητικό Συµβούλιο της. Η
παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης
της παροχής πιστώσεων, από πιστωτικά ιδρύµατα, στο
µέτρο που αυτά θεωρηθούν έµµεσες θυγατρικές της Ε-
ταιρείας, αποτελούν τρέχουσες συναλλαγές των εν λό-
γω πιστωτικών ιδρυµάτων και δεν εµπίπτουν στις διατά-
ξεις της παρούσας παραγράφου. Η παρούσα παράγρα-
φος δεν επηρεάζει τη δυνατότητα της Εταιρείας να ε-

πενδύει µε οποιονδήποτε τρόπο έσοδά που προορίζο-
νται για επενδύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 200, σε οποι-
αδήποτε άµεση ή έµµεση θυγατρική, ή, σε οποιοδήποτε
περιουσιακό στοιχείο αυτών. 

4. Οποιαδήποτε απόσχιση κλάδου άµεσης θυγατρικής,
η οποία αποφασίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του παρόντος νόµου
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 2166/1993 (Α΄ 137), οι οποίες εφαρµόζονται ακόµα και
στην περίπτωση που η εταιρεία η οποία αναδέχεται τον
κλάδο είναι νεοσύστατη και ανεξάρτητα από το κατά πό-
σο τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που µεταβιβάζονται
αποτελούν κλάδο κατά την έννοια του ν. 2166/1993. Τα
δικαιώµατα και υποχρεώσεις µεταβιβάζονται στην εται-
ρία, η οποία αναδέχεται τον κλάδο µέσω οιονεί καθολι-
κής διαδοχής και η άµεση θυγατρική από την οποία γίνε-
ται η απόσχιση απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που
µεταβιβάζονται. Ως µέρος της µεταβίβασης οι εργασια-
κές σχέσεις των εργαζοµένων που αναφέρονται στη
συµβολαιογραφική πράξη απόσχισης µεταβιβάζονται
στην εταιρεία που αναδέχεται τον κλάδο.

5. Η πλήρης κυριότητα, νοµή και κατοχή του συνόλου
του κεφαλαίου του ΤΧΣ, όπως αυτό ενσωµατώνεται σε
τίτλους σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 3864/2010, µετα-
βιβάζεται από το Ελληνικό Δηµόσιο, άνευ ανταλλάγµα-
τος, στην Εταιρεία δυνάµει του παρόντος νόµου. Παρά
τη µεταβίβαση αυτή, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι δια-
φορετικό στον παρόντα νόµο, οι διατάξεις του
ν.3864/2010 (συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά των διατάξεων που αφορούν την εταιρική
διακυβέρνηση του ΤΧΣ) εξακολουθούν να ισχύουν. Οι α-
ποφάσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού του ΤΧΣ
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3864/2010 λαµβάνονται
αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ. 

6. Η πλήρης κυριότητα, νοµή και κατοχή του συνόλου
των µετοχών του ΤΑΙΠΕΔ µεταβιβάζεται από το Ελληνι-
κό Δηµόσιο, άνευ ανταλλάγµατος στην Εταιρεία δυνάµει
του παρόντος νόµου. Το ΤΑΙΠΕΔ εξακολουθεί να διέπε-
ται από τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). 

7. Η πλήρης κυριότητα, νοµή και κατοχή του συνόλου
των µετοχών της ΕΤΑΔ µεταβιβάζεται από το Ελληνικό
Δηµόσιο άνευ ανταλλάγµατος στην Εταιρεία δυνάµει
του παρόντος νόµου. Η ΕΤΑΔ εξακολουθεί να διέπεται
από τις διατάξεις του ν. 2636/1998 (Α΄198).

8. Συστήνεται από την Εταιρεία ανώνυµη εταιρεία µε
εταιρική επωνυµία «Εταιρεία Δηµοσίων Συµµετοχών
Α.Ε.» («ΕΔΗΣ»). Η ΕΔΗΣ διέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 197 του παρόντος νόµου.

9. Εντός έξι (6) µηνών από τη συγκρότηση του Διοικη-
τικού Συµβουλίου της Εταιρείας σε σώµα, το Διοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας οφείλει να ολοκληρώσει την α-
ξιολόγηση των Διοικητικών Συµβουλίων των άµεσων θυ-
γατρικών της, πλην του ΤΧΣ.

Άρθρο 189
Εσωτερικός Κανονισµός

1. Η Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου υιοθε-
τεί Εσωτερικό Κανονισµό («Εσωτερικός Κανονισµός»)
που ρυθµίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άµε-
σων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, και περιλαµβάνει ι-
δίως τα ακόλουθα θέµατα: α) εταιρική διακυβέρνηση, β)
κώδικα δεοντολογίας, σύγκρουση συµφερόντων και υ-
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ποχρεώσεις εµπιστευτικότητας των µελών του Εποπτι-
κού Συµβουλίου, των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας και άµεσων θυγατρικών της, πλην του
ΤΧΣ, όπως επίσης και των εµπειρογνωµόνων και άλλων
συµβούλων που προσλαµβάνονται ή απασχολούνται, γ)
λογιστικά πρότυπα, δ) τυχόν ανάθεση ειδικών καθηκό-
ντων σε µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλί-
ου, ε) κανονισµό αναθέσεων και προµηθειών που συνά-
δει µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
των Ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερµηνεύονται από τη
νοµολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερµηνευτική
Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2)
των ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερµηνεύονται από τη
νοµολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, στ) πολιτική επενδύ-
σεων και διαχείρισης κινδύνων, ζ) πολιτική µερισµάτων.
Ο Εσωτερικός Κανονισµός βασίζεται σε βέλτιστες διε-
θνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟ-
ΣΑ. 

2. Μέχρι την υιοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισµού, η
Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου, κατόπιν πρό-
τασης του Εποπτικού Συµβουλίου, δύναται να εκδίδει ει-
δικές αποφάσεις µε τις οποίες ρυθµίζει ένα ή περισσότε-
ρα εκ των ανωτέρω θεµάτων. 

3. Ο Εσωτερικός Κανονισµός της Εταιρείας τροποποι-
είται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδι-
κού µετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβου-
λίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο.

4. Ο Εσωτερικός Κανονισµός µπορεί να ορίζει τεχνικά
ή λεπτοµερειακά ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία της
Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών της, πλην του
ΤΧΣ, για τα οποία µπορεί να δίνεται εξουσιοδότηση στο
Διοικητικό Συµβούλιο ή σε ορισµένα από τα µέλη του να
αποφασίζουν.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 190
Όργανα - Γενική Συνέλευση

1. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση
του µοναδικού µετόχου, το Εποπτικό Συµβούλιο, το Διοι-
κητικό Συµβούλιο και οι Ελεγκτές.

2. Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συ-
νέλευση του µοναδικού µετόχου, δηλαδή του Ελληνικού
Δηµοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υ-
πουργό Οικονοµικών. Η Γενική Συνέλευση του µοναδι-
κού µετόχου είναι το µόνο αρµόδιο όργανο να αποφασί-
ζει για θέµατα, τα οποία σύµφωνα µε την εφαρµοστέα
νοµοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα
της Γενικής Συνέλευσης του µετόχου, µε εξαίρεση την ε-
κλογή και την ανάκληση του διορισµού των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, τον καθορισµό
της αµοιβής των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και
την τροποποίηση του Καταστατικού, ζητήµατα τα οποία
αποφασίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εί-
ναι αρµόδια να αποφασίζει επί των θεµάτων που αναφέ-
ρονται κατωτέρω:
α. Εγκρίνει, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµ-

βουλίου της, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας και
των άµεσων θυγατρικών της, πλην: αα) του ΤΑΙΠΕΔ σε

σχέση µε τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι προς ι-
διωτικοποίηση κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νό-
µου και ββ) του ΤΧΣ. Το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο πε-
ριλαµβάνει τους όποιους στόχους αξιοποίησης ή ιδιωτι-
κοποίησης της Εταιρείας βάσει γενικών στρατηγικών κα-
τευθύνσεων που παρέχονται από τον Υπουργό Οικονοµι-
κών («Στρατηγικό Σχέδιο»). Τα ζητήµατα που περιλαµβά-
νει το Στρατηγικό Σχέδιο καθορίζονται στον Εσωτερικό
Κανονισµό. 
β. Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ε-

ταιρείας κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου,
η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο.

γ. Εγκρίνει την σύσταση νέων άµεσων θυγατρικών κα-
τόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία
προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο.
δ. Εκλέγει τους Ελεγκτές της Εταιρείας βάσει λίστας

υποψηφίων που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συµβού-
λιο στη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 191 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 193. 
ε. Εγκρίνει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλί-
ου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβού-
λιο.
στ. Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας. 
ζ. Εγκρίνει τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονι-

σµού κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου, η
οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συµβούλιο.
η. Απαλλάσσει το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας

από κάθε ευθύνη σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κ.ν.
2190/1920, λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου από το Εποπτικό Συµβούλιο. Τυ-
χόν απόφαση περί µη απαλλαγής του Διοικητικού Συµ-
βουλίου της Εταιρείας πρέπει να αιτιολογείται.

Άρθρο 191
Εποπτικό Συµβούλιο

1. Το Εποπτικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την επο-
πτεία του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε σκο-
πό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, του Καταστατικού και
του Εσωτερικού Κανονισµού, προς το συµφέρον της Ε-
ταιρείας και προς εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέρο-
ντος. 

2. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5)
µέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του µο-
ναδικού µετόχου, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
α) τρία (3) µέλη επιλέγονται από τον µοναδικό µέτοχο,

κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας που ε-
νεργούν από κοινού, 
β) δύο (2) µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Ε-

ποπτικού Συµβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας,
ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
Υπουργού Οικονοµικών. 

3. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου εί-
ναι πέντε (5) έτη.

4. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποφασίζει επί των κατωτέ-
ρω θεµάτων:
α. Εκλέγει και διορίζει τα µέλη του Διοικητικού Συµ-

βουλίου της Εταιρείας υπό τις προϋποθέσεις που αναφέ-
ρονται κατωτέρω στο άρθρο 192.



β. Ανακαλεί το διορισµό των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας.
γ. Καθορίζει τις αµοιβές των µελών του Διοικητικού

Συµβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνει τις εργασιακές ή
άλλες συµβάσεις σύµφωνα µε τις οποίες παρέχουν υπη-
ρεσίες στην Εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο 194.
δ. Προσυπογράφει την απόφαση του Διοικητικού Συµ-

βουλίου της Εταιρείας για την ανάκληση, προ της λήξης
της θητείας τους, του διορισµού των µελών των Διοικητι-
κών Συµβουλίων των άµεσων θυγατρικών της Εταιρείας,
εξαιρουµένων των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
και του Γενικού Συµβουλίου του ΤΧΣ.
ε. Προσυπογράφει την πρόταση του Διοικητικού Συµ-

βουλίου προς τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετό-
χου για οποιαδήποτε τροποποίηση του Εσωτερικού Κα-
νονισµού της Εταιρείας και των άµεσων θυγατρικών της,
εκτός του ΤΧΣ.
στ. Προσυπογράφει την πρόταση του Διοικητικού Συµ-

βουλίου προς τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετό-
χου για οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού
της Εταιρείας.
ζ. Προσυπογράφει την πρόταση του Διοικητικού Συµ-

βουλίου προς τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετό-
χου για τη σύσταση νέων άµεσων θυγατρικών.
η. Προσυπογράφει την πρόταση του Διοικητικού Συµ-

βουλίου προς τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετό-
χου για οποιαδήποτε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας.
θ. Αξιολογεί τα πεπραγµένα του Διοικητικού Συµβουλί-

ου και καταρτίζει και υποβάλει στη Γενική Συνέλευση του
µοναδικού µετόχου ετήσια έκθεση επί των πεπραγµένων
του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία, επίσης, δηµοσιεύε-
ται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
ι. Εποπτεύει την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυ-

βέρνησης της Εταιρείας σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο
και τον Εσωτερικό Κανονισµό.
ια. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση λίστα υποψηφίων

Ελεγκτών σύµφωνα µε το άρθρο 193 του παρόντος νό-
µου.
ιβ. Προσυπογράφει την επαναµεταβίβαση στο Ελληνι-

κό Δηµόσιο άνευ ανταλλάγµατος, µε σύµβαση που κα-
ταρτίζεται µε αυτό, περιουσιακών στοιχείων τα οποία
µεταβιβάσθηκαν στην Εταιρεία ή στις άµεσες θυγατρι-
κές της δυνάµει του παρόντος νόµου. 
ιγ. Εγκρίνει τη διενέργεια από οποιοδήποτε µέλος του

Διοικητικού Συµβουλίου πράξεων που αναφέρονται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 192 του παρόντος νόµου. 

5. Κάθε µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου µπορεί να
ζητά από το Διοικητικό Συµβούλιο οποιαδήποτε πληρο-
φορία ή στοιχείο που, κατά την κρίση του, είναι απαραί-
τητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Διοικητι-
κό Συµβούλιο οφείλει να παρέχει τα εν λόγω στοιχεία
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

6. Το Εποπτικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν
τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη αυτού είναι παρόντα. Κά-
θε µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου έχει µία (1) ψήφο.
Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου θα λαµβάνο-
νται κατόπιν θετικής ψήφου τουλάχιστον τεσσάρων (4)
µελών. Σε περίπτωση που η θέση ενός ή περισσοτέρων
µελών του Εποπτικού Συµβουλίου κενωθεί λόγω θανά-
του, παραίτησης, ή απώλειας της ιδιότητας του µέλους
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τα υπόλοιπα µέλη συνεχί-
ζουν προσωρινά να ασκούν τις αρµοδιότητες του Επο-
πτικού Συµβουλίου, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο (2)

µέλη συµµετέχουν στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συµ-
βουλίου. Στην περίπτωση που έχει κενωθεί θέση µέλους
του Εποπτικού Συµβουλίου κατά τα ανωτέρω, το Εποπτι-
κό Συµβούλιο µπορεί να λάβει νόµιµα αποφάσεις µόνο ο-
µοφώνως και υπό την προϋπόθεση ότι παρίστανται στη
συνεδρίαση τουλάχιστον ένα (1) µέλος που επιλέχθηκε
από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρω-
παϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ένα (1) µέλος που ε-
πιλέχθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών. Σε περίπτωση
κένωσης θέσης και των τριών (3) µελών που επιλέγονται
από τον Υπουργό Οικονοµικών, το Εποπτικό Συµβούλιο
µπορεί να συνεδριάζει νόµιµα και να λαµβάνει αποφά-
σεις µε την παρουσία των υπολοίπων δύο (2) µελών, µε-
τά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την κένωση της
θέσης του τελευταίου µέλους από αυτά που επιλέγονται
από τον Υπουργό Οικονοµικών και υπό την προϋπόθεση
ότι εντός της ως άνω προθεσµίας, ο Υπουργός Οικονοµι-
κών δεν πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας τουλάχιστον ένα
(1) νέο µέλος σύµφωνα µε την ως άνω διάταξη. Η κενή
θέση κάθε µέλους του Εποπτικού Συµβουλίου πρέπει να
πληρούται εντός ενενήντα (90) ηµερών µε το διορισµό
νέου µέλους σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφε-
ται στο παρόν άρθρο και µέχρι τη λήξη της θητείας του
µέλους που αντικαθίσταται.

7. Είτε ο Υπουργός Οικονοµικών είτε η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας
(τα δύο τελευταία ενεργώντας από κοινού) δύνανται να
ζητήσουν αιτιολογηµένα µε επιστολή που απευθύνεται
και κοινοποιείται στο άλλο µέρος, την ανάκληση µέλους
ή µελών του Εποπτικού Συµβουλίου αν, ενδεικτικά, τα εν
λόγω µέλη: (α) παραβιάζουν µε τις πράξεις ή παραλεί-
ψεις τους τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή του Εσω-
τερικού Κανονισµού, (β) παρεµποδίζουν µε τις πράξεις ή
τις παραλείψεις τους τη λειτουργία της Εταιρείας ή των
θυγατρικών της µε τρόπο που οι δραστηριότητες αυτών
να παρακωλύονται αδικαιολόγητα ή να τίθεται σε κίνδυ-
νο η επίτευξη των σκοπών τους, όπως ενδεικτικά, αν α-
πουσιάζουν σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχόµενες
συνεδριάσεις, (γ) επιδεικνύουν εµφανή απροθυµία ή α-
δυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων τους κατά τρόπο α-
ντίθετο από αυτόν που εύλογα αναµένεται από αυτούς,
σύµφωνα µε την εµπειρία και τα προσόντα τους. Αναφο-
ρικά µε τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου, το µέρος
που πρότεινε το διορισµό συγκεκριµένου προσώπου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι εν
τέλει αρµόδιο να αποφασίσει και την ανάκληση του διο-
ρισµού του. Αν αποφασίσει ότι η ανάκληση δεν είναι δι-
καιολογηµένη, το µέλος παραµένει στη θέση του. Το µέ-
λος που ανακαλείται σύµφωνα µε την παρούσα παρά-
γραφο δεν δικαιούται αποζηµίωσης λόγω της ανάκλη-
σης. Η θέση του µέλους που ανακαλείται ο διορισµός
του κατά τα ανωτέρω πληρούται σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 192
Διοικητικό Συµβούλιο

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται
από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη τα οποία εκλέγονται για
τετραετή (4) θητεία, όπως ορίζεται στο Καταστατικό της
µε απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου και υπό τις προ-
ϋποθέσεις που θέτει ο Εσωτερικός Κανονισµός. Το Επο-
πτικό Συµβούλιο διορίζει µεταξύ των µελών του Διοικητι-
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κού Συµβουλίου τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµ-
βουλο. Πέραν του διορισµού του πρώτου Διευθύνοντος
Συµβούλου της Εταιρείας, ο διορισµός του Διευθύνο-
ντος Συµβούλου της πραγµατοποιείται κατόπιν διαβού-
λευσης του Εποπτικού Συµβουλίου µε τα µη εκτελεστικά
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην έναρξη της δια-
δικασίας επιλογής το Εποπτικό Συµβούλιο ζητά την απλή
γνώµη του Υπουργού Οικονοµικών επί των προτεινόµε-
νων χαρακτηριστικών του προσώπου που θα διοριστεί
ως Διευθύνων Σύµβουλος. Ο Υπουργός Οικονοµικών πα-
ρέχει την ως άνω γνώµη εντός δέκα (10) εργάσιµων η-
µερών από την υποβολή του αιτήµατος του Εποπτικού
Συµβουλίου. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας,
το Εποπτικό Συµβούλιο προχωρά στη διαδικασία επιλο-
γής ακόµα και αν η γνώµη δεν έχει δοθεί. Στο τέλος της
διαδικασίας επιλογής το Εποπτικό Συµβούλιο υποβάλει
στον Υπουργό Οικονοµικών τελική λίστα µε τους κατάλ-
ληλους υποψήφιους για τη θέση του Διευθύνοντος Συµ-
βούλου και ο Υπουργός Οικονοµικών παρέχει, εντός δέ-
κα (10) εργάσιµων ηµερών την απλή γνώµη του επί των
υποψηφιοτήτων. Με την παρέλευση της ως άνω προθε-
σµίας το Εποπτικό Συµβούλιο προβαίνει στην επιλογή, α-
κόµα και αν η ανωτέρω γνώµη δεν έχει δοθεί. Πέραν του
Διευθύνοντος Συµβούλου, το Διοικητικό Συµβούλιο µπο-
ρεί να διορίσει άλλο ένα (1) εκτελεστικό µέλος. Όλα τα
υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι µη ε-
κτελεστικά. Η διαδικασία επιλογής των µελών του Διοι-
κητικού Συµβουλίου και ο καθορισµός της αµοιβής τους,
όπως επίσης και η αξιολόγησή τους αναφέρονται στο
άρθρο 194 και αναλύονται περαιτέρω στον Εσωτερικό
Κανονισµό. Η αµοιβή των µελών του Διοικητικού Συµ-
βουλίου και οι εργασιακές ή άλλες συµβάσεις, σύµφωνα
µε τις οποίες παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία τυγχά-
νουν της αποδοχής του Εποπτικού Συµβουλίου. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοί-
κηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών
της σκοπών. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει επί ό-
λων των θεµάτων που σχετίζονται µε τη διαχείριση της
Εταιρείας, εκτός από τα θέµατα εκείνα που σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου ανήκουν στην αρµο-
διότητα του Εποπτικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέ-
λευσης. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει τις αρµοδιότητες
που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κ.ν. 2190/1920, κα-
θώς και τις ακόλουθες ενδεικτικές αρµοδιότητες: 
α. Αναλαµβάνει συµβατικές υποχρεώσεις για λογαρια-

σµό της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της ανάθεσης
συµβάσεων για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών.
β. Διορίζει και ανακαλεί τον Διευθυντή Εσωτερικού Ε-

λέγχου και τον Οικονοµικό Διευθυντή σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισµό.
γ. Εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για

την απασχόληση του προσωπικού της Εταιρείας, συµπε-
ριλαµβανοµένης της πολιτικής αµοιβών, σύµφωνα µε τον
Εσωτερικό Κανονισµό. Η πολιτική αµοιβών πρέπει να εί-
ναι ανταγωνιστική έτσι ώστε να προσελκύει πρόσωπα
που διαθέτουν εµπειρία και ανάλογα προσόντα, καθώς
και να ενθαρρύνει τη παραµονή τους στην Εταιρεία.
δ. Εγκρίνει, κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συµ-

βούλου σε ετήσια βάση το επιχειρηµατικό σχέδιο της Ε-
ταιρείας, το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να βασίζε-
ται στις γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις που περιλαµ-
βάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας.
ε. Διορίζει τα όργανα διοίκησης των άµεσων θυγατρι-

κών της (εκτός του ΤΧΣ) µέσω της Γενικής Συνέλευσης

αυτών και, κατόπιν προηγούµενης έγκρισης από το Επο-
πτικό Συµβούλιο, αποφασίζει την ανάκλησή τους.
στ. Εγκρίνει: (αα) τυχόν απόσχιση περιουσιακών στοι-

χείων από µία άµεση θυγατρική της Εταιρείας (πλην του
ΤΧΣ) σε οποιαδήποτε θυγατρική, (ββ) τυχόν µεταβίβαση
περιουσιακών στοιχείων από µία άµεση θυγατρική (πλην
του ΤΧΣ) στο Ελληνικό Δηµόσιο, κατόπιν πρότασης του
Διοικητικού Συµβουλίου της εν λόγω άµεσης θυγατρικής
και υπό την προϋπόθεση προσυπογραφής από το Επο-
πτικό Συµβούλιο. Η παραπάνω µεταβίβαση πραγµατοποι-
είται µόνο εφόσον έχει εκ των προτέρων εγκριθεί από
τον Υπουργό Οικονοµικών. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αρ-
µοδιότητας, το Διοικητικό Συµβούλιο εξειδικεύει την α-
ναγκαιότητα της απόσχισης ή µεταβίβασης, τους όρους
της, περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων, υποχρεώσε-
ων και εργασιακών σχέσεων που µεταβιβάζονται.
ζ. Αποφασίζει την υλοποίηση επενδύσεων κατόπιν

πρότασης της Επιτροπής Επενδύσεων και βάσει του Ε-
σωτερικού Κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 200 του
παρόντος νόµου. 
η. Εγκρίνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ETAΔ και

τυχόν σχέδια αναδιοργάνωσης των άµεσων θυγατρικών
της Εταιρείας (πλην του ΤΧΣ και των συµµετοχών του
στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών).
θ. Λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση συµ-

µόρφωσης µε τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, δια-
φάνειας και εποπτείας, σύµφωνα µε τις βέλτιστες διε-
θνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραµµές του
ΟΟΣΑ.
ι. Υποβάλλει στο Εποπτικό Συµβούλιο τριµηνιαίες εκ-

θέσεις για την τήρηση των κανόνων της εταιρικής διακυ-
βέρνησης του παρόντος νόµου και του Εσωτερικού Κα-
νονισµού της Εταιρείας, όπως ειδικότερα αναλύονται
στον Εσωτερικό Κανονισµό. 
ια. Υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του

µοναδικού µετόχου τις οικονοµικές καταστάσεις της Ε-
ταιρείας.
ιβ. Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση

του µοναδικού µετόχου ετήσια έκθεση αναφορικά µε τα
πεπραγµένα της Εταιρείας. Η εν λόγω έκθεση υποβάλ-
λεται ταυτόχρονα στη Βουλή και συζητείται ενώπιον της
αρµόδιας Επιτροπής αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 202
του παρόντος νόµου. 
ιγ. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µε-

τόχου κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εται-
ρείας.

ιδ. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µε-
τόχου κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρεί-
ας.
ιε. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µε-

τόχου κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο τη σύσταση νέων άµεσων θυγατρικών της Εται-
ρείας.
ιστ. Συντάσσει τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονι-

σµού, τις οποίες µε την προϋπόθεση προσυπογραφής α-
πό το Εποπτικό Συµβούλιο, υποβάλλει προς έγκριση στη
Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου.
ιζ. Υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του

µοναδικού µετόχου το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας.
ιη. Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που

προβλέπονται στον παρόντα νόµο και την εφαρµοστέα
νοµοθεσία. 
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ιθ. Αποφασίζει τη σύσταση ενός ή περισσοτέρων ελε-
γκτικών ή συµβουλευτικών οργάνων της Εταιρείας (ό-
πως Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα πρέπει
να αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου και Επιτροπή Επενδύσεων), καθορίζοντας
τους όρους και τις προϋποθέσεις του διορισµού των µε-
λών τους και θέτοντας τις αρµοδιότητες των ως άνω ορ-
γάνων.
κ. Επιβλέπει την εφαρµογή του ετήσιου επιχειρηµατι-

κού σχεδίου της Εταιρείας.
κα. Επιβλέπει τη συµµόρφωση µε τους κανόνες της ε-

ταιρικής διακυβέρνησης που τίθενται στον παρόντα νόµο
και τον Εσωτερικό Κανονισµό.
κβ. Αξιολογεί την απόδοση του Διευθύνοντος Συµβού-

λου του Διοικητικού Συµβουλίου και προτείνει στο Επο-
πτικό Συµβούλιο την ανάκληση αυτού.

3. Ο Πρόεδρος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, καθώς
και ο Διευθύνων Σύµβουλος έχουν τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας και τον Ε-
σωτερικό Κανονισµό. 

4. Ένας (1) εκπρόσωπος που ορίζεται από κοινού από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δι-
οικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ως παρατηρητής
χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ο ως άνω εκπρόσωπος ενηµερώ-
νεται πλήρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης
και µπορεί να ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συµ-
βούλιο κάθε πληροφορία επί των θεµάτων που σχετίζο-
νται µε τη λειτουργία της Εταιρείας. Η εν λόγω ενηµέ-
ρωση παρέχεται σε αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση. Η θητεία του εν λόγω εκπροσώπου είναι τέσ-
σερα (4) συναπτά έτη, χωρίς δικαίωµα ανανέωσης του ι-
δίου προσώπου.

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) µέλη. Κάθε µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου έχει µία ψήφο. Οι αποφάσεις
του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε την πλειο-
ψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρω-
παϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας, έχει προσκληθεί να
συµµετάσχει σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην
προηγούµενη παράγραφο, η απουσία του δεν επηρεάζει
τη νόµιµη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου. Αν
απουσιάζουν µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου λόγω θα-
νάτου, παραίτησης ή λόγω απώλειας της ιδιότητάς τους
για άλλο λόγο τα αποµένοντα µέλη αυτού δύνανται να
εκτελούν προσωρινά τις αρµοδιότητες του Διοικητικού
Συµβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαρτία
της παρούσας παραγράφου. Η κενή θέση πρέπει να ανα-
πληρώνεται εντός εξήντα (60) ηµερών µε το διορισµό
νέου µέλους και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέ-
πεται στον παρόντα νόµο και µέχρι τη λήξη της θητείας
του µέλους που αντικαθίσταται.

6. Τα κωλύµατα, ασυµβίβαστα και οι περιπτώσεις για
τις οποίες προβλέπεται έκπτωση από το αξίωµα του µέ-
λους του Διοικητικού Συµβουλίου αναφέρονται στο άρ-
θρο 194 και λεπτοµερώς στον Εσωτερικό Κανονισµό.
Ενδεικτικά τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν επι-
τρέπεται να ενεργούν κατ' επάγγελµα πράξεις, είτε ατο-
µικά είτε µε τη συνεργασία τρίτων, σε τοµείς σχετικούς

µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως αναφέρονται
στο Καταστατικό της ή να διεξάγουν δραστηριότητες ό-
µοιες µε τους ως άνω σκοπούς ή να συµµετέχουν µε ο-
ποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν αυτούς
τους σκοπούς χωρίς την προηγούµενη έγκριση του Επο-
πτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της
υποχρέωσης, η Εταιρεία δικαιούται αποζηµίωση για κάθε
θετική ή αποθετική ζηµία. 

7. Εφόσον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
λαµβάνονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος
νόµου, του Εσωτερικού Κανονισµού και της ισχύουσας
νοµοθεσίας, λογίζεται ότι είναι σύµφωνες µε το σκοπό
της Εταιρείας, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 185.
Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν υπέχουν αστική
ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους παρά µόνο για δόλο ή
βαρεία αµέλεια. Στο µέτρο που απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου έχει καταστεί αντικείµενο ελέγχου του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου είναι δεσµευτική σε κάθε αστικό και ποινικό δικαστή-
ριο αποκλειστικά για τα θέµατα που έχουν ελεγχθεί από
το Ελεγκτικό Συνέδριο µε βάση στοιχεία που έχουν υπο-
βληθεί. Σε κάθε περίπτωση µήνυσης, έγκλησης, καταγ-
γελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παραλείψεις των µε-
λών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, επιλαµβάνεται ο Εισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου αυτοπροσώπως.

8. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συµβου-
λίου το Εποπτικό Συµβούλιο εκπροσωπεί και δεσµεύει
την Εταιρεία αποκλειστικά για τις πράξεις που απαιτού-
νται για να πραγµατοποιηθεί η εκλογή. 

Άρθρο 193
Ελεγκτές

Ως Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση του µοναδικού µετόχου οποιαδήποτε ελε-
γκτική εταιρία διεθνούς φήµης, βάσει καταλόγου υποψη-
φίων εταιριών που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρµοδιότη-
τες που προβλέπονται στην εφαρµοστέα νοµοθεσία περί
ανωνύµων εταιριών. Ο ίδιος ελεγκτής ή ελεγκτική εται-
ρία δεν µπορεί να εκλεγεί για περισσότερα από τρία (3)
συναπτά έτη.

Άρθρο 194
Κανόνες που εφαρµόζονται στα όργανα της Εταιρείας

και των άµεσων θυγατρικών της

1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου, όπως εξειδικεύ-
ονται στον Εσωτερικό Κανονισµό, εφαρµόζονται στο Ε-
ποπτικό Συµβούλιο, στο Διοικητικό Συµβούλιο, καθώς και
στα όργανα διοίκησης των άµεσων θυγατρικών της,
πλην των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γε-
νικού Συµβουλίου του ΤΧΣ, («µέλη οργάνων της Εταιρεί-
ας»), εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό: (α) στις παρα-
γράφους του παρόντος άρθρου, ή (β) σε ειδικότερες δια-
τάξεις της νοµοθεσίας που διέπει καθένα από αυτά τα
όργανα. 

2. Μόνο ανεπίληπτα πρόσωπα µπορούν να επιλεγούν
ως µέλη οργάνων της Εταιρείας. 



3. Οι ιδιότητες Βουλευτή, µέλους της Κυβερνήσεως,
στελέχους Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής ή η ι-
διότητα στελέχους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου είναι ασυµβίβαστες µε εκείνη της
ιδιότητας µέλους οργάνων της Εταιρείας. Στέλεχος ή υ-
πάλληλος Πανεπιστηµίου δεν λογίζεται ως στέλεχος
της Κυβέρνησης ή υπάλληλος Υπουργείου ή άλλης δη-
µόσιας αρχής. 

4. Δεν δύναται να επιλεγεί ως µέλος οργάνων της Ε-
ταιρείας πρόσωπο που:
α. Έχει καταδικαστεί µε οριστική απόφαση για ποινικό

αδίκηµα, και ιδίως για (χωρίς περιορισµό):
αα. αδικήµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί αγοράς

τίτλων ή κινητών αξιών ή µέσων πληρωµής, συµπεριλαµ-
βανοµένων των νόµων για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της αγο-
ράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτι-
κές πληροφορίες και την τοκογλυφία,
ββ. εγκλήµατα απιστίας, απάτη, ή οικονοµικό έγκληµα,
γγ. φορολογικά αδικήµατα,
δδ. άλλα αδικήµατα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί ε-

ταιριών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή προστασίας του
καταναλωτή,
β. Έχει κηρυχθεί σε πτώχευση
γ. Λόγω οποιουδήποτε παραπτώµατος, δεν πληροί τις

προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλµατος,
5. Τα µέλη οργάνων της Εταιρείας πρέπει να διαθέ-

τουν αναγνωρισµένο κύρος, επιστηµονική επάρκεια και
επαγγελµατική εµπειρία, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας
και εκτενή εµπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
της θέσης ή των τοµέων στους οποίους δραστηριοποιεί-
ται η Εταιρεία.

6. Προκειµένου να αξιολογηθεί η φήµη των υποψή-
φιων µελών οργάνων της Εταιρείας λαµβάνονται υπόψη
οποιεσδήποτε σχετικές τρέχουσες ή προηγούµενες έ-
ρευνες ή διώξεις σχετικά µε το εν λόγω υποψήφιο µέλος
από τις αρχές ή οποιοδήποτε εποπτικό ή επαγγελµατικό
φορέα.

7. Ο καθορισµός της αµοιβής µέλους οργάνου της Ε-
ταιρείας, καθώς και των εµπειρογνωµόνων θυγατρικών
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προ-
βλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό κατά τρόπο που
να διασφαλίζει ότι η αµοιβή κυµαίνεται σε ανταγωνιστι-
κά επίπεδα και είναι δυνατό να προσελκύσει άριστους ε-
παγγελµατίες. Για το σκοπό αυτό: (α) ο Υπουργός Οικο-
νοµικών ενεργώντας ως µοναδικός µέτοχος της Εταιρεί-
ας, αναφορικά µε τη αµοιβή των µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου, (β) το Εποπτικό Συµβούλιο αναφορικά µε τη
αµοιβή του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και (γ)
το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αναφορικά µε την
αµοιβή των Διοικητικών Συµβουλίων των άµεσων θυγα-
τρικών της, αναθέτει σε διεθνή σύµβουλο να συνδράµει
στην προετοιµασία της πολιτικής αποδοχών ως προς την
Εταιρεία και τις άµεσες θυγατρικές της. Οι αµοιβές και
αποζηµιώσεις των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών της Εταιρείας ή
των άµεσων θυγατρικών της αλλά συνδέονται εν µέρει
µε την επίτευξη στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται στο ε-
κάστοτε Επιχειρηµατικό Σχέδιο.

8. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου και του
Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και το σχετικό υλικό και
τα πρακτικά των συνεδριάσεων, είναι εµπιστευτικές.

Άρθρο 195
Οικονοµικές Καταστάσεις

1. Οι ελεγµένες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας, καθώς και οι ετήσιες ελεγµένες οικονοµι-
κές καταστάσεις και εκθέσεις της εγκρίνονται από τη Γε-
νική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη
και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον κ.ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο συντάσσει, επίσης, τριµηνι-
αίες αναφορές επί των πεπραγµένων και των οικονοµι-
κών καταστάσεών της Εταιρείας που περιλαµβάνουν α-
ναλυτική κατάσταση του συνόλου των εσόδων και κατα-
στάσεις χρηµατορροών και οικονοµικής θέσης, οι οποίες
υποβάλλονται στο Εποπτικό Συµβούλιο και αναρτώνται
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός ενενήντα (90) ηµε-
ρών από το τέλος κάθε τριµήνου.

3. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται
σε διατυπώσεις δηµοσιότητας, όπως ο νόµος κάθε φορά
ορίζει. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Άρθρο 196
Διατάξεις σχετικά µε την ΕΤΑΔ

1. Σκοπός της ΕΤΑΔ είναι να αξιοποιεί χάριν του δηµο-
σίου συµφέροντος, µε κάθε πρόσφορο µέσο, τα ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στην κυριότητά
της δυνάµει του παρόντος νόµου, τα περιουσιακά στοι-
χεία τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει από άλλα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και από νοµικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δη-
µόσιο τοµέα, καθώς και από δηµόσιες επιχειρήσεις το
µετοχικό κεφάλαιο των οποίων κατέχει, άµεσα ή έµµε-
σα, το Ελληνικό Δηµόσιο.

2. Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΤΑΔ εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση του µετόχου της, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση του µετό-
χου της διορίζει, µεταξύ των εκλεγέντων µελών, τον
Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Διοικητικού
Συµβουλίου. 

3. Το καταστατικό της ΕΤΑΔ µπορεί να τροποποιηθεί
µε απόφαση της Συνέλευσης του µετόχου της, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

4. Η κυριότητα και νοµή όλων των ακίνητων περιουσια-
κών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο
και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, µεταβιβάζονται αυτοµάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς
αντάλλαγµα, µε τις κατωτέρω εξαιρέσεις:
α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότο-

ποι,
β. περιοχές Ramsar,
γ. περιοχές Natura,
δ. αρχαιολογικοί χώροι,
ε. αµιγώς δασικές εκτάσεις,
και λοιπά πράγµατα εκτός συναλλαγής.
Σε περίπτωση που µέρος ακινήτου εµπίπτει σε µία από

τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η κυριότητα του µέρους του ακι-
νήτου που δεν εµπίπτει σε µία από τις ανωτέρω εξαιρέ-
σεις µεταβιβάζεται στην ΕΤΑΔ σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

5. H ETAΔ εξακολουθεί να διαχειρίζεται τα περιουσια-
κά στοιχεία που εξαιρούνται από τη µεταβίβαση σύµφω-
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να, µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, υπό
την επιφύλαξη υφιστάµενου δικαιώµατος οποιουδήποτε
νοµικού προσώπου, εκτός του Ελληνικού Δηµοσίου, το
οποίο έχει αναθέσει τη διαχείριση των περιουσιακών
στοιχείων στην ΕΤΑΔ, να ανακαλέσει τη σχετική ανάθε-
ση.

6. Άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανήκουν κατά
κυριότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να µεταβιβα-
στούν στην ΕΤΑΔ µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών. 

7. Η κυριότητα και νοµή επί όλων των ακίνητων του
ΤΑΙΠΕΔ, µε την εξαίρεση των ακινήτων που περιλαµβά-
νονται στο Παράρτηµα Γ΄, το οποίο προσαρτάται στον
παρόντα νόµο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού,
µεταβιβάζονται αυτοδικαίως από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΤΑΔ
χωρίς αντάλλαγµα.

8. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΑΔ αποφασίζει την
καταχώριση στα αρµόδια κτηµατολόγια της µεταβίβασης
κάθε περιουσιακού στοιχείου που µεταβιβάστηκε στην
ΕΤΑΔ, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 έως και 7. Το α-
πόσπασµα κάθε απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου
της ΕΤΑΔ, στο οποίο περιγράφεται το µεταβιβασθέν πε-
ριουσιακό στοιχείο, τα δικαιώµατα της ΕΤΑΔ επί του πε-
ριουσιακού στοιχείου, καθώς και όλα τα άλλα απαιτού-
µενα εκ της ισχύουσας νοµοθεσίας στοιχεία για τον σκο-
πό της καταχώρισης συµπεριλαµβανοµένης αναφοράς
στη διάταξη του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε την οποία
έγινε η µεταβίβαση, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώ-
ριση της µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της
ΕΤΑΔ στα αρµόδια κτηµατολόγια ή υποθηκοφυλακεία
της περιφέρειας κατά περίπτωση. Η καταχώριση στα αρ-
µόδια κτηµατολόγια ή υποθηκοφυλακεία των περιφερει-
ών πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη κα-
θυστέρηση από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

9. Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων σύµφω-
να µε τις παραγράφους 4 έως και 7 και η καταχώρηση ή
εγγραφή της µεταβίβασης αυτής στα αρµόδια κτηµατο-
λόγια ή υποθηκοφυλακεία σύµφωνα µε την παράγραφο
8 απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αµοι-
βή ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρί-
του, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου εισοδήµατος για
το κάθε µορφής εισόδηµα που προκύπτει από τη δραστη-
ριότητα της ΕΤΑΔ, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαί-
ου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφο-
ράς ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε
Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισµών ή τρίτων, δικαιω-
µάτων συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµε-
λητών και αµοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυ-
λάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών ή άλλων
δαπανών που επιβάλλονται για την καταχώρηση του α-
ποσπάσµατος της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλί-
ου σύµφωνα µε την παράγραφο 8 στα αρµόδια κτηµατο-
λόγια. Για την καταχώρηση ή εγγραφή της απόφασης
του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΑΔ στα αρµόδια κτη-
µατολόγια ή υποθηκοφυλάκεια της περιφέρειας του ακι-
νήτου αρκεί η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
ΕΤΑΔ και δεν απαιτούνται άλλα έγγραφα, συµπεριλαµ-
βανοµένου του πιστοποιητικού ενεργείας και της δήλω-
σης του πολιτικού µηχανικού, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή οποιασδήποτε
άλλης ισοδύναµης δήλωσης που υποκαθιστά τη δήλωση
αυτή.

10. Οποιοδήποτε από τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία

που µεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο δύναται να µεταβιβασθεί εκ νέου χωρίς αντάλ-
λαγµα στο Δηµόσιο κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού
Συµβουλίου της ΕΤΑΔ, η οποία εκδίδεται µετά τη λήψη
της απαιτούµενης τεχνικής βοήθειας, και µε την επιφύ-
λαξη της προσυπογραφής του Εποπτικού Συµβουλίου
και έγκρισης του Υπουργού Οικονοµικών.

11. Εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων µπορεί να κηρύσ-
σονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ της Εταιρεί-
ας ή θυγατρικής της και µε κόστος της Εταιρείας ή του
ειδικού διαδόχου κατά περίπτωση, µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών για λόγους µείζονος σηµασίας
δηµοσίου συµφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία για την
αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή των
θυγατρικών της ή αν κρίνονται αναγκαία για την πραγµα-
τοποίηση επενδυτικού σχεδίου ειδικού διαδόχου της Ε-
ταιρείας ή θυγατρικής της. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται
υπέρ της Εταιρείας ή θυγατρικής της, όπως ειδικότερα
ορίζεται στην απόφαση που κηρύσσει την απαλλοτρίω-
ση. Οποιοδήποτε κόστος της Εταιρείας για αυτόν τον
σκοπό θα καλυφθεί από τα ποσά που προορίζονται για ε-
πενδύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 200 του παρόντος νό-
µου. 

12. Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του
οποίου αναγνωρίστηκαν δικαστικώς, µετά τη µεταβίβαση
του ακινήτου στην Εταιρεία ή σε θυγατρική της, εµπράγ-
µατα δικαιώµατα τρίτων, η δαπάνη της αποζηµίωσης για
την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει την Εταιρεία.
Για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης στις απαλλο-
τριώσεις που κηρύσσονται, σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο, δεν λαµβάνεται υπόψη προσαύξηση της α-
ξίας του απαλλοτριούµενου, η οποία οφείλεται άµεσα ή
έµµεσα ή σχετίζεται µε τη νοµή, την κατοχή ή την αξιο-
ποίηση του ακινήτου από την Εταιρεία ή από θυγατρική
της. Οποιοδήποτε κόστος της Εταιρείας για αυτόν τον
σκοπό θα καλυφθεί από τα ποσά που προορίζονται για ε-
πενδύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 200 του παρόντος νό-
µου.

13. Στα ακίνητα του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. και
δηµοσίων επιχειρήσεων που ανήκουν κατά πλειοψηφία
στο Ελληνικού Δηµόσιο, τα οποία διακατέχονται παρα-
νόµως από τρίτους και µεταβιβάζονται κατά κυριότητα,
νοµή ή κατοχή στην ΕΤΑΔ, εφαρµόζεται η προβλεπόµε-
νη για την προστασία των δηµοσίων κτηµάτων νοµοθε-
σία µε την άµεση αποβολή των παρανόµως διακατεχό-
ντων αυτά προσώπων και την εφαρµογή εν γένει της
σχετικής προστατευτικής για τη δηµόσια κτήση νοµοθε-
σίας. Η ΕΤΑΔ καθίσταται από κοινού αρµόδια µε τα ορι-
ζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία όργανα για τη διενέρ-
γεια κάθε αναγκαίως προς τούτο διοικητικής ή δικαστι-
κής ενέργειας. 

Άρθρο 197
Ειδικές διατάξεις για την «Εταιρία Δηµοσίων 

Συµµετοχών» (ΕΔΗΣ)

1. Συστήνεται δια του παρόντος νόµου ανώνυµη εται-
ρία µε την επωνυµία «Εταιρία Δηµοσίων Συµµετοχών»
(ΕΔΗΣ).

2. Σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να κατέχει τις συµµετοχές
του κράτους σε δηµόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται
επαγγελµατικά και να επαυξάνει την αξία των συµµετο-
χών αυτών και να τις αξιοποιεί σύµφωνα µε βέλτιστες



διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραµµές του
ΟΟΣΑ, όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την εται-
ρική συµµόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των
διαδικασιών, καθώς και σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρα-
κτικές σε θέµατα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυ-
νης επιχειρηµατικότητας και διαβούλευσης µε τα ενδια-
φερόµενα µε τις δηµόσιες επχειρήσεις µέρη. Οι δηµό-
σιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από την ΕΔΗΣ: (α) υ-
πόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία σύµφωνα µε τους κα-
νόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, (β) υλο-
ποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρµοστέες τοµεακές πο-
λιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαµβάνουν κατόπιν ανά-
θεσης την παροχή Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικο-
νοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά µέσω της ε-
κτέλεσης υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα
µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, και τις κοινές αξίες της Έ-
νωσης που περιλαµβάνονται σε αυτήν. 

3. Η ΕΔΗΣ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, και συµπληρωµατικά, από τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920, στο βαθµό που αυτές δεν έρχονται σε α-
ντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

4. Το αρχικό καταστατικό της ΕΔΗΣ, κυρώνεται µε το
άρθρο 205 του παρόντος νόµου και υποβάλλεται στο Γε-
νικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραµµατεί-
ας Εµπορίου. Το ΕΔΗΣ αποκτά νοµική προσωπικότητα µε
την καταχώρηση του Καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το Κα-
ταστατικό της ΕΔΗΣ τροποποιείται µε απόφαση της Συ-
νέλευσης των µετόχων της, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920.

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΔΗΣ εκλέγεται από
τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση
του µοναδικού µετόχου της διορίζει, µεταξύ των εκλεγέ-
ντων µελών, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµβου-
λο του Διοικητικού Συµβουλίου. 

6. Την ηµεροµηνία καταχώρησης του καταστατικού
της ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.ΜΗ., οι µετοχές των δηµοσίων επιχει-
ρήσεων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Δ΄, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου, µε-
ταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγµα στην
ΕΔΗΣ. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΔΗΣ ή οποιοδήπο-
τε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτό πρόσωπο διασφαλί-
ζει ότι όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολο-
κλήρωση της µεταβίβασης πραγµατοποιούνται χωρίς α-
δικαιολόγητη καθυστέρηση µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένης της εγγραφής
της σχετικής µεταβίβασης στο βιβλίο µετόχων κάθε µίας
εκ των µη εισηγµένων εταιριών, οι µετοχές των οποίων
µεταβιβάζονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο
και στην περίπτωση εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατι-
στήριο Αθηνών την καταχώριση της σχετικής µεταφοράς
στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων. Με απόφαση του Κυβερνη-
τικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής καθορίζεται η
διαδικασία και τα κριτήρια για τις υπόλοιπες δηµόσιες ε-
πιχειρήσεις που θα µεταφερθούν στην ΕΔΗΣ.

7. Το καταστατικό των εταιριών, οι µετοχές των οποί-
ων ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο σύνολό τους ή εν µέρει
στην ΕΔΗΣ, τροποποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920.

8. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των εταιριών
των οποίων οι µετοχές ανήκουν άµεσα ή έµµεσα, στο
σύνολό τους ή εν µέρει στην ΕΔΗΣ, εκλέγονται από τη
συνέλευση των µετόχων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920. Ένα µέλος του Διοικητικού Συµβου-

λίου προτείνεται προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονο-
µικών. Όλα τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων των ως
άνω εταιρειών επιλέγονται από Επιτροπή Επιλογής η ο-
ποία εκλέγεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρεί-
ας επί τη βάσει επαγγελµατικών κριτηρίων, κατάλληλων
για την εκπλήρωση των σκοπών καθεµίας εξ αυτών, ό-
πως εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισµό. Οι δια-
τάξεις που περιέχουν αντίθετη ρύθµιση καταργούνται α-
πό την καταχώρηση του καταστατικού της ΕΔΗΣ στο
Γ.Ε.ΜΗ..

9. Η µεταβίβαση των µετοχών των δηµοσιών επιχειρή-
σεων στην ΕΔΗΣ δεν επηρεάζει αφ’εαυτή τους όρους
εργασίας των υπαλλήλων των εν λόγω δηµοσίων επιχει-
ρήσεων.

10. α)Ο Εσωτερικός Κανονισµός περιέχει ένα λεπτο-
µερές πλαίσιο σχετικά µε την άσκηση από τις δηµόσιες
επιχειρήσεις δραστηριοτήτων που αποτελούν ειδικές υ-
ποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτή-
των που συνιστούν υπηρεσίες που εξυπηρετούν το γενι-
κό συµφέρον («πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων»), συµπε-
ριλαµβανοµένων των Υ.Γ.Ο.Σ., το οποίο αντανακλά τη
βέλτιστη διεθνή πρακτική διακυβέρνησης των δηµοσίων
επιχειρήσεων.
β) Το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων ρυθµίζει το συ-

ντονισµό, ως προς τα ζητήµατα που αναλύονται κατωτέ-
ρω, µεταξύ της Εταιρείας, της ΕΔΗΣ και κάθε δηµόσιας
επιχείρησης αφενός, και αφετέρου των δηµόσιων αρ-
χών, που εκπροσωπούνται από µια Επιτροπή που συ-
γκροτείται από τα εποπτεύοντα αρµόδια Υπουργεία. 
γ) Ειδικότερα, το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων προ-

βλέπει τη συγκρότηση ενός µηχανισµού ο οποίος θα κα-
θορίζει, σε γενικές γραµµές, κατά πόσο είναι αναγκαία η
επιβολή ειδικών υποχρεώσεων στη σχετική δηµόσια επι-
χείρηση προκειµένου το Κράτος να επιτύχει τους στρα-
τηγικούς στόχους του στον τοµέα όπου δραστηριοποιεί-
ται η επιχείρηση, ή προκειµένου να εξυπηρετηθεί το γε-
νικό συµφέρον.
δ) Κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο να επιβληθούν οι

εν λόγω υποχρεώσεις, το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων
περιλαµβάνει µηχανισµούς για τον προσδιορισµό των α-
ντικειµενικών και λειτουργικών στόχων και των δεικτών
απόδοσης της σχετικής δηµόσιας επιχείρησης, προκει-
µένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των σχετικών στρατη-
γικών στόχων ή να διασφαλισθεί η επαρκής εξυπηρέτη-
ση του γενικού συµφέροντος. Επιπλέον, θα υπάρχει πρό-
βλεψη για την κοστολόγηση και τη χρηµατοδότηση των
ειδικών υποχρεώσεων. Τα ως άνω στοιχεία θα καθορίζο-
νται στις συµβάσεις απόδοσης και στόχων.
ε) Το πλαίσιο ειδικών υποχρεώσεων µπορεί να καθορί-

ζει περαιτέρω ειδικές υποχρεώσεις.
στ) Καµία δηµόσια επιχείρηση δεν θα υποχρεούται να

αναλάβει δραστηριότητες, τις οποίες διαφορετικά και
στο σύνηθες πλαίσιο της επιχειρηµατικής της πρακτικής
δεν θα αναλάµβανε, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές
έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το πλαίσιο ειδικών υπο-
χρεώσεων.

11. Η ΕΔΗΣ µπορεί να θέτει ως στόχο τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων επιχειρήσεων, τη
µείωση λειτουργικών εξόδων µέσω λύσεων που στηρίζο-
νται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνίας που βασίζεται στην καινοτοµία, την αύξηση
των εσόδων µέσω της επέκτασης της πελατειακής βά-
σης, τη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και µέ-
σω επενδύσεων σε νέες επιχειρηµατικές δραστηριότη-
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τες, καθώς και µε άλλους τρόπους.
12. Οποιαδήποτε ρύθµιση δυνάµει της οποίας το Ελλη-

νικό Δηµόσιο παρέχει οποιασδήποτε µορφής οικονοµική
ενίσχυση σε δηµόσια επιχείρηση, η οποία µεταβιβάζεται
στην Εταιρεία ή στις άµεσες θυγατρικές της, πρέπει να
συνάδει µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί κρατικών ενι-
σχύσεων και παραµένει σε ισχύ, εκτός εάν άλλως απο-
φασισθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο πλαί-
σιο της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. Προκει-
µένου να συνεχισθεί η παροχή οικονοµικής ενίσχυσης
µε σκοπό την υποστήριξη Υπηρεσιών Γενικού και Γενικού
Οικονοµικού Συµφέροντος που παρέχονται από τη δηµό-
σια επιχείρηση, οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να εξακο-
λουθούν να παρέχονται µε τους ίδιους ποιοτικούς και
ποσοτικούς όρους και προϋποθέσεις. 

Άρθρο 198
Συµβάσεις παραχώρησης

Μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ αυτοδικαίως οι συµβάσεις
παραχώρησης των εταιρειών του Παραρτήµατος Δ΄, το
οποίο προσαρτάται στον παρόντα νόµο και αποτελεί α-
ναπόσπαστο µέρος αυτού. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών δύναται να µεταβιβάζεται στην ΕΔΗΣ η δυ-
νατότητα να συνάπτει ή να ανανεώνει συµβάσεις παρα-
χώρησης, οι οποίες σχετίζονται µε τις δηµόσιες επιχει-
ρήσεις, οι µετοχές των οποίων µεταβιβάζονται σε αυτή.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 199
Διανοµή κερδών

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η διανοµή
των κερδών της Εταιρείας πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τη µερισµατική πολιτική, η οποία αποτελεί µέρος του
Εσωτερικού Κανονισµού και µε την οποία διασφαλίζεται
η ακόλουθη διανοµή:
α) ποσοστό 50% των κερδών της Εταιρείας καταβάλ-

λεται ως µέρισµα στο Ελληνικό Δηµόσιο και διατίθεται
σύµφωνα µε το ν. 4336/2015, και 
β) τα λοιπά κέρδη χρησιµοποιούνται για τις επενδύ-

σεις της Εταιρείας σύµφωνα µε την πολιτική επενδύσε-
ων που περιγράφεται στο άρθρο 200 του παρόντος. Τα
κέρδη της Εταιρείας υπολογίζονται όπως προβλέπεται
στα λογιστικά πρότυπα που καθορίζονται στον Εσωτερι-
κό Κανονισµό. Η µέθοδος καθορισµού του µερίσµατος
µπορεί να εξειδικευτεί περαιτέρω στη µερισµατική πολι-
τική. Προκειµένου να διατηρηθεί η αναλογία διάθεσης
κερδών που ορίζεται µε τα ανωτέρω εδάφια α΄ και β΄
της παραγράφου 1, τα ποσοστά που διανέµονται δύνα-
νται να αναπροσαρµοστούν προκειµένου να ληφθούν υ-
πόψη ποσά που έχουν διατεθεί για επενδύσεις που
πραγµατοποιήθηκαν πριν τον υπολογισµό των κερδών
που πρόκειται να διανεµηθούν.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3864/2010 και οι
διατάξεις των παραγράφων 14 έως και 18 του άρθρου 2
του ν. 3986/2011 εξακολουθούν να εφαρµόζονται από το
ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ, αντίστοιχα.

Άρθρο 200
Επενδυτική Πολιτική

1. Οι επενδυτικές αποφάσεις της Εταιρείας και των ά-
µεσων θυγατρικών της λαµβάνονται σύµφωνα µε την Ε-
πενδυτική Πολιτική, η οποία αποτελεί µέρος του Εσωτε-
ρικού της Κανονισµού. Η Επενδυτική Πολιτική της Εται-
ρείας και των άµεσων θυγατρικών της (πλην του ΤΧΣ)
λαµβάνει υπόψη τις αρχές της παραγράφου 3.

2. Ποσά τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 199, χρησιµο-
ποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς µπορούν να χρησι-
µοποιηθούν για τους ακόλουθους τύπους επενδύσεων:

(α) Επενδύσεις που συµβάλλουν στην ενίσχυση της α-
νάπτυξης της εθνικής οικονοµίας, και

(β) Επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας
και των άµεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ.

3. Η Επενδυτική Πολιτική περιέχει τις ακόλουθες γενι-
κές αρχές:

(α) Ως Επενδύσεις που συµβάλλουν στην ενίσχυση
της ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας νοούνται κυρίως
επενδύσεις σε σηµαντικούς τοµείς από πλευράς κυβερ-
νητικής πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύ-
σεων σε προγράµµατα έρευνας και καινοτοµίας που α-
ποτελούν τοµείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των Ευρω-
παϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων, καθώς
και σηµαντικών συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού το-
µέα που λαµβάνουν χώρα είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3389/2005 είτε βάσει ειδικής νοµοθεσίας. Η Γενική
Συνέλευση του µοναδικού µετόχου της Εταιρείας εγκρί-
νει τους συγκεκριµένους τοµείς στους οποίους πραγµα-
τοποιούνται κατά προτεραιότητα επενδύσεις για την ενί-
σχυση της ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας. 

(β) Οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στα περιου-
σιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των άµεσων θυγατρικών
της, συµβάλλουν στην αξιοποίηση τους και στην αύξηση
των σχετικών εσόδων. Οι επενδύσεις αυτές δύνανται να
περιλαµβάνουν βελτιώσεις ή έξοδα προετοιµασίας για
πώληση ή άλλου είδους αξιοποίηση της ακίνητης περιου-
σίας, εκσυγχρονισµό του δικτύου των δηµοσίων επιχει-
ρήσεων, καθώς και ανάθεση συµβάσεων διαχείρισης α-
ναφορικά µε εταιρίες υπό αναδιάρθρωση.

4. Η Επενδυτική Πολιτική περιλαµβάνει και τη διαδικα-
σία καθορισµού των ποσοστιαίων ορίων κάθε κατηγορίας
επενδύσεων. Ο Εσωτερικός Κανονισµός ορίζει περαιτέ-
ρω τη διαδικασία επιλογής των επενδύσεων από την Ε-
ταιρεία.

5. Επενδύσεις που συµβάλλουν στην ενίσχυση της α-
νάπτυξης της εθνικής οικονοµίας µπορούν να γίνουν ε-
φόσον προβλέπεται από την Επιτροπή Επενδύσεων ότι:
α. δηµιουργούν απόδοση για την Εταιρεία ή
β. έχουν θετική επίπτωση στην ανάπτυξη της εθνικής

οικονοµίας 
και σε κάθε περίπτωση συνάδουν µε την Επενδυτική

Πολιτική.
6. Επενδύσεις στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας

ή των θυγατρικών της µπορούν να λάβουν χώρα εφόσον
προβλέπεται από την Επιτροπή Επενδύσεων ότι θα δηµι-
ουργήσουν απόδοση για την Εταιρεία που συνάδει µε
την Επενδυτική Πολιτική.

7. Τα ρευστά διαθέσιµα της Εταιρείας και των άµεσων
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θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ τηρού-
νται σε λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα
της Ελλάδος, έως τη λειτουργική έναρξη του Ενιαίου
Λογαριασµού Θησαυροφυλακίου, µέσω του οποίου θα
γίνεται η διαχείρισή τους. 

Άρθρο 201
Μέθοδοι και διαδικασία αξιοποίησης - Έλεγχος από το

Ελεγκτικό Συνέδριο

1. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της (εξαιρου-
µένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) µπορούν να µετέρχονται ό-
λες τις µεθόδους που κρίνονται κατάλληλες προκειµέ-
νου, κατά τρόπο επαγγελµατικό, να διαχειρίζονται, να
διατηρούν, να αυξάνουν την αξία και να αξιοποιούν τα
περιουσιακά τους στοιχεία και να επιτυγχάνουν το σκο-
πό τους.

2. Προκειµένου να προβούν σε ιδιωτικοποίηση περιου-
σιακών τους στοιχείων, η Εταιρεία και οι άµεσες θυγα-
τρικές της (εξαιρουµένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) δύναται
να προβαίνουν ενδεικτικά στην πώλησή τους, τη µεταβί-
βαση οποιωνδήποτε εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµά-
των επί αυτών ή την εισφορά των τελευταίων σε ανώνυ-
µες εταιρείες (Α.Ε.) ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρεί-
ες (Ι.Κ.Ε.) και στη συνεπακόλουθη πώληση των σχετικών
µετοχών σε τρίτους. 

3. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της (εξαιρου-
µένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) δύναται επιπλέον να προ-
βαίνουν στη µίσθωση των περιουσιακών στοιχείων, την
παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης ή αξιοποίησής
τους, την ανάθεση της διαχείρισής τους, τη σύσταση επί
αυτών οποιουδήποτε πραγµατικού η προσωπικού δικαιώ-
µατος, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων οριζό-
ντιας ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί δικαιωµάτων οποι-
ασδήποτε φύσης. Η Εταιρεία δύναται επιπλέον να προ-
βαίνει σε τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον
επιχειρηµατικό ή µη χαρακτήρα τους, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 10, 11 και 14 του ν. 3156/2003 (Α΄157), και την έκ-
δοση τίτλων ανταλλάξιµων µε µετοχές, υπό την προϋπό-
θεση ότι η έκδοση αυτών των τίτλων δεν αυξάνει το δη-
µόσιο χρέος, όπως αυτό υπολογίζεται σύµφωνα µε τους
κανόνες της Eurostat.

4. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ή της συνα-
φούς άµεσης θυγατρικής (εξαιρουµένων των ΤΑΙΠΕΔ και
ΤΧΣ), αποφασίζει τις πρόσφορες µεθόδους αξιοποίησης
και τη διαδικασία για την επιλογή των αντισυµβαλλοµέ-
νων προκειµένου να συναφθούν οι σχετικές συµβάσεις,
λαµβάνοντας υπόψη την επιχειρηµατική πρακτική αντι-
στοίχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χα-
ρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού
στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και
τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και
όλα τα άλλα ουσιώδη κατά την κρίση του στοιχεία, τα ο-
ποία θα οδηγήσουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιου-
σιακών στοιχείων.

5. Πριν από την αξιοποίηση οποιουδήποτε περιουσια-
κού στοιχείου της Εταιρείας ή των θυγατρικών της, πλην
των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, απαιτείται να γίνει τελική αποτίµη-
ση της αξίας του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου σύµ-
φωνα µε τα αναφερόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό.
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
ή των θυγατρικών της, εκτός των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, είναι
δυνατόν, αντί της αποτίµησης που αναφέρεται στο προη-
γούµενο εδάφιο, να δοθεί αιτιολογηµένη γνώµη

(fairness opinion) πιστωτικού ιδρύµατος ή τράπεζας ε-
πενδύσεων για το δίκαιο και το εύλογο της προτεινόµε-
νης συναλλαγής. Το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται
να αποφασίσει αναφορικά µε τον καθορισµό των κριτη-
ρίων βάσει των οποίων µπορεί να γίνει η επιλογή του πι-
στωτικού ιδρύµατος ή της εταιρείας επενδύσεων που θα
κληθεί να γνωµοδοτήσει σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών διατάξεων
του Εσωτερικού Κανονισµού. Οι διατάξεις του άρθρου
35 του ν. 4129/2013 εφαρµόζονται κατ' αναλογία για τον
προσυµβατικό έλεγχο των συµβάσεων που συνάπτονται
µε σκοπό την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων
της Εταιρείας και των θυγατρικών της (εκτός των ΤΧΣ
και ΤΑΙΠΕΔ), εφόσον το τίµηµα ή τα έσοδα από την αξιο-
ποίηση υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000), ευρώ, µε την εξαίρεση των συµβάσεων των
παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου

6. Ο προσυµβατικός έλεγχος µπορεί να ασκηθεί συνο-
λικά για συγκεκριµένη κατηγορία συµβάσεων, εφόσον έ-
χουν υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο αναλυτικά στοι-
χεία από τα οποία προκύπτει ο τύπος της σύµβασης και η
διαδικασία για την εύρεση των αντισυµβαλλοµένων από
την αρχή της διαδικασίας αυτής µέχρι την επιλογή των
υποψηφίων και την ανάθεση της σύµβασης στους αντι-
συµβαλλοµένους. Στην περίπτωση αυτή, ο προσυµβατι-
κός έλεγχος για σύναψη συγκεκριµένης σύµβασης, η ο-
ποία εµπίπτει στην κατηγορία των ανωτέρω συµβάσεων
απαιτείται µόνο στο βαθµό που υπάρχει απόκλιση από
τον τύπο της σύµβασης ή τη διαδικασία που έχει κοινο-
ποιηθεί και εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

7. Όσον αφορά στη διάθεση µετοχών των εταιρειών
που είναι εισηγµένες σε Οργανωµένη Αγορά κατά την
έννοια του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), η Εταιρεία και οι θυγα-
τρικές της (εκτός των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) µπορούν να ανα-
θέσουν σε πιστωτικό ίδρυµα ή τράπεζα επενδύσεων την
ανεύρεση αγοραστή για το εν λόγω περιουσιακό στοι-
χείο σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Εσωτερικού Κανο-
νισµού.

8. Όσον αφορά στις πωλήσεις κινητών αξιών, οι οποίες
είναι εισηγµένες ή βρίσκονται στο στάδιο της εισαγωγής
προς διαπραγµάτευση σε Οργανωµένη Αγορά κατά την
έννοια του ν. 3606/2007, η Εταιρεία και οι θυγατρικές
της, εκτός των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, δύνανται επίσης, σύµ-
φωνα µε τις διαδικασίες που αναφέρονται στον Εσωτε-
ρικό Κανονισµό, να αναθέσουν σε πιστωτικά ιδρύµατα ή
τράπεζες επενδύσεων την ανεύρεση αγοραστών µέσω
της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building), µε ή
χωρίς υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύµατος ή της τρά-
πεζας επενδύσεων που θα αναλάβει την εν λόγω διαδι-
κασία για αγορά του ποσοστού των κινητών αξιών που
δεν θα καταστεί δυνατόν να διατεθεί σε τρίτους επενδυ-
τές. 

9. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της, εκτός των ΤΧΣ και
ΤΑΙΠΕΔ, µπορεί να αποδεχθεί δηµόσιες προσφορές κι-
νητών αξιών που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 3461/2006 (Α΄106).

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του πα-
ρόντος άρθρου, τον προσυµβατικό έλεγχο της παραγρά-
φου 5 του παρόντος άρθρου υποκαθιστά, σε σχέση µε ό-
λες τις προβλέψεις της παραγράφου 5, η γνώµη του
Συµβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ο-
ποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, ή, σε περίπτωση κωλύµατός του, από τον αρχαιό-
τερο Αντιπρόεδρο, και παρίσταται στις σχετικές συνε-
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δριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και
των άµεσων θυγατρικών του, εξαιρουµένων των ΤΧΣ και
ΤΑΙΠΕΔ. Ο Σύµβουλος ή Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου καλείται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό ταχυδρο-
µείο να παραστεί στη συνεδρίαση του διοικητικού συµ-
βουλίου για θέµα της παραγράφου 8 είκοσι τέσσερις (24)
ώρες και για θέµα της παραγράφου 7 σαράντα οκτώ (48)
ώρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση αντίστοιχα. Στην
περίπτωση δε της παραγράφου 7, ταυτόχρονα µε την
κλήση του κοινοποιείται υποχρεωτικά το σχετικό πληρο-
φοριακό δελτίο και η έγκρισή του από την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς. Για θέµα της παραγράφου 8, η γνώµη του
Συµβούλου θα διατυπώνεται προφορικά κατά τη συνε-
δρίαση του διοικητικού συµβουλίου και θα καταχωρίζεται
αυτολεξεί στα πρακτικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η
γνώµη του Συµβούλου θα διατυπώνεται εγγράφως εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών. 

11. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της (εκτός
των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) δύναται, για τη διευκόλυνση της α-
ξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, να συνά-
πτει οποιαδήποτε σύµβαση, όπως ενδεικτικά, συµβάσεις
δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών,
συµβάσεις µετόχων και συµβάσεις παροχής ή λήψης δι-
καιωµάτων προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσια-
κών στοιχείων, συµβάσεις ανταλλαγής µετοχών ή άλλων
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να συνοµολογεί κοι-
νές διαδικασίες πώλησης µε άλλους πωλητές ή να απο-
κτά δικαιώµατα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, µε σκοπό
την επαύξηση της αξίας των προς αξιοποίηση περιουσια-
κών στοιχείων. Οι συµβάσεις της παραγράφου αυτής συ-
νάπτονται µε διαφανείς διαδικασίες και όρους αγοράς
και το κόστος που συνδέεται µε τη σύναψή τους περι-
λαµβάνεται στο λειτουργικό κόστος της Εταιρείας και
των άµεσων θυγατρικών της, εκτός των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ,
και αφαιρείται από τα έσοδα που εισπράττονται από την
αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων. Οι εν λόγω
συµβάσεις δεν πρέπει να οδηγούν σε αύξηση του δηµο-
σίου χρέους, όπως αυτό υπολογίζεται σύµφωνα µε τους
κανόνες της Eurostat.

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν
αιτιολογηµένου αιτήµατος της Εταιρείας, το Ελληνικό
Δηµόσιο δύναται να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ της Εται-
ρείας ή των άµεσων θυγατρικών της, πλην των ΤΧΣ και
ΤΑΙΠΕΔ, τηρουµένων των κανόνων κρατικών ενισχύσε-
ων. 

Άρθρο 202
Υποχρεώσεις Δηµοσιότητας και Διαφάνειας

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει
στη Βουλή των Ελλήνων ετήσια έκθεση ανάλυσης των
πεπραγµένων του για τη σχετική περίοδο, η οποία συζη-
τείται στην αρµόδια Επιτροπή της. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, προσκαλεί-
ται σε συνεδριάσεις ενώπιον της Βουλής για να την ενη-
µερώνει για κάθε σχετικό θέµα που ζητηθεί.

3. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εται-
ρείας, µε την ανάληψη των καθηκόντων τους, παρουσιά-
ζονται στη Βουλή σε δηµόσια ακρόαση ενώπιον της αρ-
µόδιας Επιτροπής σύµφωνα µε τον Κανονισµό της.

4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και των άµε-
σων θυγατρικών της υπάγονται στις διατάξεις του µε το
ν. 3213/2003 (Α΄309).

5. Στο µέτρο που η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές

της κριθεί ότι αποτελούν Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οι
διατάξεις του ν. 4270/2014 και τα κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές
αποφάσεις αναφορικά µε την υποβολή δηµοσιονοµικών
αναφορών, εφαρµόζονται, µόνο ως προς την υποβολή:
α) ετήσιου προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναπρο-
σαρµογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογι-
στικά), β) µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογι-
σµού και χρηµατοδότησης (απολογιστικά), γ) µηνιαίων
µισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και δ) µηνιαίας
σύνοψης µητρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µηνι-
αία βάση, ετήσια µεγέθη). Οι ανωτέρω εξαιρούνται από
κάθε άλλη διάταξη που εφαρµόζεται σε νοµικά πρόσωπα
που έχουν ταξινοµηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

Άρθρο 203
Θέµατα προσωπικού της Εταιρείας και θυγατρικών της

1. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της µπορούν
να προσλαµβάνουν προσωπικό µε συµβάσεις εργασίας ι-
διωτικού δικαίου για απασχόληση ορισµένου ή αορίστου
χρόνου, µε σχέση εντολής ή µε σύµβαση έργου.

2. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της µπορούν ε-
πίσης να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό συ-
νάπτοντας συµβάσεις δανεισµού εργαζοµένων µε εται-
ρείες του ιδιωτικού τοµέα ή εταιρίες των οποίων οι µετο-
χές έχουν µεταφερθεί στην Εταιρεία ή σε κάποια από τις
θυγατρικές της.

3. Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της µπορούν
να αποφασίσουν τη µεταφορά εργαζοµένων από την Ε-
ταιρεία στις θυγατρικές ή από µία θυγατρική σε άλλη ή
στην Εταιρεία.

4. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία και στις άµε-
σες θυγατρικές της, προσωπικού από το Δηµόσιο ή νοµι-
κά πρόσωπα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
για διάστηµα τριών (3) ετών, η οποία µπορεί να παρατεί-
νεται µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα. Η απόσπαση
διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαι-
τείται η γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα
από τον οποίο αποσπάται. Το κόστος της µισθοδοσίας
βαρύνει την Εταιρεία. Επιτρέπεται επίσης, η απόσπαση
προσωπικού από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Άρθρο 204

Κυρώνεται το Αρχικό Καταστατικό της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. που έχει ως ε-
ξής:

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑΣ Α.Ε.» 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1
Επωνυµία

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυµη Εταιρεία µε την
επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές στην αλλοδαπή, η
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Εταιρεία θα χρησιµοποιεί την επωνυµία «HELLENIC
CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS»,
και διακριτικό τίτλο «H.C.A.P.».

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποί-
ηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δηµοσίου
που µεταβιβάζεται σε αυτήν χάριν του δηµοσίου συµφέ-
ροντος όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στις διατάξεις του
ιδρυτικού της νόµου («Νόµος»). Η Εταιρεία συστήνεται
για να εξυπηρετεί ειδικό δηµόσιο σκοπό και συγκεκριµέ-
να: (α) τη συνεισφορά πόρων για την υλοποίηση της ε-
πενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγµατο-
ποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας (β) τη συµβολή
στην αποµείωση των οικονοµικών υποχρεώσεων της Ελ-
ληνικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το ν. 4336/2015 (A΄
94).

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία: 
α) διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία αποβλέ-

ποντας στη µακροπρόθεσµη επαύξηση της αξίας τους,
σύµφωνα µε τον Εσωτερικό της Κανονισµό, µε εγγυή-
σεις πλήρους διαφάνειας σύµφωνα µε τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονοµίας,
β) προωθεί µεταρρυθµίσεις των δηµοσίων επιχειρήσε-

ων, µεταξύ άλλων, µέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης ε-
ταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και µέσω
της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύ-
νης, αειφορίας, καινοτοµίας και βέλτιστων εταιρικών
πρακτικών και 
δύναται να επιχειρεί κάθε πράξη ή ενέργεια, η οποία

αναφέρεται στον Νόµο και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται Δήµος του νοµού Αττικής.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται στα ενενήντα εννέα
(99) χρόνια.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχε-
ται σε σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) ευρώ και κατα-
νέµεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) µετοχές, ονοµα-
στικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ η κάθε µία.

2. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται
σε µετρητά από το Ελληνικό Δηµόσιο. 

3. Το µετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται µε από-
φαση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση για αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχι-
στον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κά-
λυψής του, τον αριθµό και το είδος των µετοχών που θα
εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυ-
τών και την προθεσµία κάλυψης.

4. Η καταβολή των µετρητών για κάλυψη του αρχικού

µετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς
και οι καταθέσεις του µοναδικού µετόχου µε προορισµό
τη µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, πραγ-
µατοποιούνται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε ειδικό λο-
γαριασµό της εταιρείας, που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές
και αµεταβίβαστες. 

2. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι πράγµατα εκτός συ-
ναλλαγής κατά το άρθρο 966 ΑΚ.

Άρθρο 7
Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του
µοναδικού µετόχου, το Εποπτικό Συµβούλιο, το Διοικητι-
κό Συµβούλιο και οι Ελεγκτές.

Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο
όργανο της Εταιρίας, λειτουργεί και έχει τις αρµοδιότη-
τες που αναφέρονται στο άρθρο 190 του Νόµου για την
Εταιρεία.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό
Συµβούλιο και οι προσκλήσεις για τη σύγκλησή της συ-
ντάσσονται σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία.

3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της συνέλευσης. Α-
ντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών εκδίδονται α-
πό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή από άλλο
πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρο 9
Σύνθεση και Θητεία των µελών του 

Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποτελείται
από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη. Η θητεία του Διοικητι-
κού Συµβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη. 

2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να είναι
µόνο φυσικά πρόσωπα, εκλέγονται και παύονται από το
Εποπτικό Συµβούλιο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Νό-
µο για την Εταιρεία.

Άρθρο 10
Συγκρότηση, Συνεδριάσεις και Πρακτικά 

του Διοικητικού Συµβουλίου

1. Αφ’ής στιγµής εκλεγεί από το Εποπτικό Συµβούλιο
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 191 του Νό-
µου για την Εταιρεία, το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριά-
ζει και συγκροτείται σε σώµα, και καθορίζει τις εξουσίες
και τις αρµοδιότητες των µελών του.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει τις αρµοδιότητες που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 192 του
Νόµου.

3. Η απαιτούµενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη
αποφάσεων από το διοικητικό συµβούλιο ρυθµίζονται
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στο άρθρο 9 του Νόµου.
4. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την εν

όλω ή εν µέρει άσκηση της εξουσίας διαχείρισης και εκ-
προσώπησης σε σχέση µε τις τρέχουσες υποθέσεις της
Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, πέραν του διευθύνοντος συµβούλου και
µπορεί επίσης να αναθέτει µέρος των εξουσιών του σε
ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη ή όχι του Διοικητικού
Συµβουλίου, στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους,
και να καθορίζει την έκταση των ανατεθειµένων αρµο-
διοτήτων τους.

5. Ο Πρόεδρος και ο τυχόν εκλεγόµενος αναπληρωτής
του έχουν τις εξουσίες που προβλέπονται στο Νόµο,
στον κ.ν. 2190/1920, και οποιεσδήποτε άλλες αρµοδιό-
τητές τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο.

6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση
όσο συχνά όσο απαιτούν οι εργασίες της Εταιρείας και
σε κάθε περίπτωση µία (1) φορά κάθε ηµερολογιακό µή-
να. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου συγκα-
λούνται από τον Πρόεδρο ή τον τυχόν αναπληρωτή του
µε ανακοίνωση του χρόνου, του τόπου και της ηµερή-
σιας διάταξης της συνεδρίασης η οποία κοινοποιείται σε
όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, µέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου (e-mail), υπηρεσίας ταχυµεταφοράς
(courier) ή τηλεοµοιοτυπίας (fax), τουλάχιστον τρεις (3)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία για την ο-
ποία έχει οριστεί η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος ή, σε περί-
πτωση απουσίας του, ο τυχόν αναπληρωτής προεδρεύει
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου. Το διοι-
κητικό συµβούλιο δύναται επίσης να συγκαλείται από
δύο (2) µέλη του σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 5 του κ.ν.
2190/1920. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται µε
σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφο-
ρετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον πα-
ρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του Διοικη-
τικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη α-
ποφάσεων.

7. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου που έχουν ζητήσει τη σύ-
γκλησή του, οποιοδήποτε στέλεχος της Εταιρείας, κα-
θώς επίσης και ειδικοί και εξωτερικοί σύµβουλοι µπο-
ρούν να συµµετέχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συµβουλίου. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκλη-
θεί, να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις, µέσω γραπτής
διαδικασίας ή ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, όπως
ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρίας. 

8. Στις συνεδριάσεις που λαµβάνουν χώρα µε τη φυσι-
κή παρουσία των συνευρισκοµένων, τα πρακτικά των συ-
νεδριάσεων θα υπογράφονται από όλα τα µέλη του διοι-
κητικού συµβουλίου που ήταν παρόντα. Αντίγραφα ή α-
ποσπάσµατα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοι-
κητικού Συµβουλίου θα εκδίδονται από τον Πρόεδρο, τον
τυχόν αναπληρωτή του και κάθε άλλο µέλος του Διοικη-
τικού Συµβουλίου ή άλλο πρόσωπο που µπορεί να έχει ε-
ξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συµβούλιο.
Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς

και το σχετικό υλικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων,
είναι εµπιστευτικά.

Άρθρο 11
Διευθύνων Σύµβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύµβουλος έχει τις ακόλουθες αρµο-
διότητες, καθώς και τυχόν άλλες που του ανατίθενται α-

πό το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας:
α. Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξωδικαστι-

κά, περιλαµβανοµένης της εκπροσώπησης αυτού στις
Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών της ψηφίζοντας
κατά τον τρόπο που τον έχει εξουσιοδοτήσει το Διοικητι-
κό Συµβούλιο.
β. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, δι-

ευθύνει τις δραστηριότητές της και λαµβάνει όλες τις α-
παραίτητες αποφάσεις εντός των ορίων του καταστατι-
κού και των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Ε-
ταιρείας προκειµένου να διαχειρίζεται τα καθηµερινά ζη-
τήµατα.
γ. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο προτάσεις και

συστάσεις που είναι απαραίτητες για την πραγµατοποίη-
ση των σκοπών της Εταιρείας και για τη δηµιουργία σχε-
δίου δράσης.
δ. Προετοιµάζει και υπογράφει συµβάσεις µέχρι του

ποσού που καθορίζει µε απόφασή του το Διοικητικό Συµ-
βούλιο.
ε. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου.
στ. Λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την εν-

θάρρυνση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσω-
πικού, υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο προς έγκρι-
ση τη σύνταξη οργανογραµµάτων και προγράµµατα εκ-
παίδευσης και επιµόρφωσης που κατά την κρίση του εί-
ναι απαραίτητα.
ζ. Εκτελεί όλες τις πράξεις που σχετίζονται µε τη συ-

νήθη διοίκηση της Εταιρίας.
η. Προσλαµβάνει το προσωπικό της Εταιρείας εκτός α-

πό το διορισµό των ανώτερων στελεχών της Εταιρείας
τα οποία διορίζονται µε σχετική απόφαση του Διοικητι-
κού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 192 του Νόµου. 
θ. Αξιολογεί και προτείνει στο Διοικητικό Συµβούλιο

της Εταιρείας την ανάκληση των µελών του διοικητικού
συµβουλίου των άµεσων θυγατρικών της Εταιρείας, ε-
κτός του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας του
ν. 3864/2010.
ι. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητι-

κό Συµβούλιο σε ετήσια βάση το επιχειρηµατικό σχέδιο
της Εταιρείας και φροντίζει και συντονίζει για την εφαρ-
µογή του. 
ια. Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο

προς έγκριση και υποβολή στο Εποπτικό Συµβούλιο τρι-
µηνιαίες εκθέσεις επί των πεπραγµένων της Εταιρίας και
τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 195
του Νόµου.
ιβ. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση

το σχέδιο αναδιάρθρωσης της «Εταιρείας Ακινήτων Δη-
µοσίου ΑΕ» του ν. 2636/1998 και κάθε τυχόν σχέδιο ανα-
διοργάνωσης των υπολοίπων άµεσων θυγατρικών, µε
την εξαίρεση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερό-
τητας του ν. 3864/2010.
ιγ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο προκειµένου

αυτό µε τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση
της Εταιρίας κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό
Συµβούλιο την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Ε-
ταιρείας.
ιδ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο προκειµένου

αυτό µε τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό
Συµβούλιο την τροποποίηση του καταστατικού της Εται-
ρείας. 
ιε. Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο προκειµένου

αυτό µε τη σειρά του να προτείνει στη Γενική Συνέλευση
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της Εταιρείας κατόπιν προσυπογραφής από το Εποπτικό
Συµβούλιο τη σύσταση νέων άµεσων θυγατρικών της Ε-
ταιρείας.

Άρθρο 12
Αντικατάσταση µέλους Διοικητικού Συµβουλίου 

Η αντικατάσταση των µελών του Διοικητικού Συµβου-
λίου διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 192 του Νόµου.

Άρθρο 13
Εποπτικό συµβούλιο

1. Το Εποπτικό Συµβούλιο διορίζεται, λειτουργεί και έ-
χει τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 του
Νόµου.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Ε-
ποπτικού Συµβουλίου θα υπογράφονται από όλα τα µέλη
και τηρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα αντίγραφα
των πρακτικών του Εποπτικού Συµβουλίου εκδίδονται α-
πό τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συµβουλίου. Οι συνε-
δριάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου, καθώς και το σχετι-
κό υλικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, είναι εµπι-
στευτικά.

3. Το Εποπτικό Συµβούλιο θα συνεδριάζει όσο συχνά η
λειτουργία της Εταιρείας το απαιτεί. Οι συνεδριάσεις
του Εποπτικού Συµβουλίου θα συγκαλούνται από τον
Πρόεδρο του, των οποίων θα προεδρεύει ο ίδιος ή δύο α-
πό τα µέλη αυτού. Σε περίπτωση απουσίας του Προέ-
δρου, το αρχαιότερο µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου
θα προεδρεύει της συνεδρίασης.

4. Οι συνεδριάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου θα συ-
γκαλούνται µε σχετική πρόσκληση προς όλα τα µέλη του
Εποπτικού Συµβουλίου τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες προ της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης της συ-
νεδρίασης, η οποία θα περιλαµβάνει την ώρα, τον τόπο
και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης του Προέδρου ή των µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου που ζήτησαν τη σύγκληση της συνεδρίασης,
οιοδήποτε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, υπάλλη-
λος της Εταιρείας και ειδικευµένο προσωπικό ή εξωτερι-
κοί συνεργάτες µπορούν να συµµετάσχουν στη συνε-
δρίαση του Εποπτικού Συµβουλίου. Το Εποπτικό Συµβού-
λιο δύναται να συγκληθεί προκειµένου να συζητηθούν
και ληφθούν αποφάσεις µέσω έγγραφης διαδικασίας ή
ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας όπως προβλέπονται
στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας.

Άρθρο 14
Οικονοµικό Έτος

Η διάρκεια του οικονοµικού έτους είναι δώδεκα (12)
µήνες, µε αρχή την 1η Ιανουαρίου και λήξη την 31η Δε-
κεµβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 15
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις – 
Έλεγχος αυτών – Διάθεση Κερδών

1. Η σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
και ο έλεγχος αυτών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
Νόµο.

2. Τα έσοδα της Εταιρείας θα χρησιµοποιούνται σύµ-
φωνα µε το άρθρο 199 του Νόµου. 

Άρθρο 16
Γενική Διάταξη

Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το παρόν Κα-
ταστατικό, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Νόµου και
συµπληρωµατικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 17
Κάλυψη και Καταβολή του Αρχικού 

Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η κάλυψη και η καταβολή του αρχικού µετοχικού κε-
φαλαίου της εταιρείας θα λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 187 του Νόµου.

Άρθρο 18

Κατ’ εξαίρεση, το πρώτο οικονοµικό έτος της Εταιρεί-
ας θα εκκινήσει από την καταχώρηση του παρόντος στο
ΓΕΜΗ που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και
θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεµβρίου 2016.

Άρθρο 19
Ελεγκτές

Ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων των Ελεγκτών και ο
διορισµός τους θα λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε το άρ-
θρου 193 του Νόµου.

Άρθρο 20
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Η λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας γίνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 µε την επιφύλαξη α-
ντίθετων διατάξεων του ν. 4336/2015. »

Άρθρο 205

Κυρώνεται το Καταστατικό της ΕΔΗΣ που έχει ως ε-
ξής:

««ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1
Επωνυµία 

Συνιστάται µε το παρόν συµβόλαιο Ανώνυµη Εταιρεία
µε την επωνυµία «Εταιρεία Δηµόσιων Συµµετοχών Ανώ-
νυµη Εταιρεία (ΕΔΗΣ)».

Άρθρο 2
Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας προβλέπεται στο άρθρο 197
παρ. 1 του Νόµου για την Ελληνική Εταιρεία Συµµετο-
χών και Περιουσίας (ο Νόµος) και έγκειται στη διαχείρι-
ση των δηµοσίων επιχειρήσεων που µεταβιβάζονται δυ-
νάµει του Νοµου στην ΕΔΗΣ. 



Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται Δήµος εντός του νοµού
Αττικής.

Άρθρο 4
Επωνυµία 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 έτη και αρχίζει
από την καταχώρηση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου,
του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε τριακό-
σιες χιλιάδες (300.000) ευρώ διαιρούµενο σε τρεις χιλιά-
δες (3.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατό (100) ευ-
ρώ εκάστης.

Άρθρο 6
Μετοχές

Οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονοµαστικές και
αµεταβίβαστες.

Άρθρο 7
Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των
µετόχων και το Διοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο
όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπό-
θεση και για οποιοδήποτε θέµα αφορά την εταιρεία, για
τα οποία σύµφωνα µε το νόµο ή το παρόν καταστατικό α-
παιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώ-
νουν και τους απόντες ή διαφωνούντες µετόχους.
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το

Διοικητικό Συµβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκλη-
ση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόµος ορίζει.

Άρθρο 9
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο που
αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) µέλη.

2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται α-
πό τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας για
θητεία τεσσάρων (4) ετών που παρατείνεται µέχρι την
πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητεί-
ας τους, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε
(5) έτη.

Άρθρο 10
Συγκρότηση Διοικητικού Συµβουλίου

Το Διοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µετά την εκλογή
του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, ορίζοντας

τον αναπληρωτή του Προέδρου που ορίζεται από τη Γε-
νική Συνέλευση και τις ιδιότητες των λοιπών µελών, πέ-
ραν του Διευθύνοντος Συµβούλου που ορίζεται από τη
Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρ-
µοδιότητές τους.

Άρθρο 11
Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρ-
χίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δε-
κεµβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 12
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις - Έλεγχος αυτών –

Διάθεση κερδών

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας κα-
ταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Δι-
οικητικό Συµβούλιο και δηµοσιεύονται µε επιµέλεια αυ-
τού σύµφωνα µε τα οριζόµενα κάθε φορά από το νόµο.
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων γί-

νεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα κάθε φορά στο νόµο.
Η διάθεση των κερδών γίνεται σύµφωνα µε τον Νόµο. 

Γενική Διάταξη

Άρθρο 13

Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν καταστατικό, έ-
χουν εφαρµογή οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως
κάθε φορά ισχύει.

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 14
Κάλυψη και καταβολή του αρχικού 

Μετοχικού Κεφαλαίου

Το προβλεπόµενο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστα-
τικού αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκ τρια-
κοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ θα καλυφθεί από την
Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας ΑΕ τοις
µετρητοίς.

Άρθρο 15

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχί-
ζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαι-
τείται, της Διοικητικής απόφασης της αρµόδιας εποπτεύ-
ουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έ-
γκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την 31η Δεκεµ-
βρίου 2016.

Άρθρο 16
Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο που θα διοικήσει την ε-
ταιρεία ορίζεται µέσα σε 6 µήνες από τη συγκρότηση σε
σώµα του Διοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εται-
ρείας Συµµετοχών και Περιουσίας σύµφωνα µε τον ιδρυ-
τικό της Νόµο.
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Άρθρο 17
Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Η λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας γίνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 µε την επιφύλαξη α-
ντίθετων διατάξεων του ν. 4336/2015.»

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 206
Φορολογικές απαλλαγές

Η Εταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της (εκτός από το
ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ για τα οποία εξακολουθούν να εφαρ-
µόζονται οι ειδικές διατάξεις των ιδρυτικών τους νό-
µων), απολαµβάνουν όλων των διοικητικών, οικονοµι-
κών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονο-
µικού δικαίου προνοµίων και ατελειών του Δηµοσίου,
πλην του ΦΠΑ. 

Άρθρο 207
Προσωρινή ρύθµιση διαφορών 

σε διακατοχή ακινήτων

Για την προσωρινή ρύθµιση των διαφορών που ανακύ-
πτουν από την αµφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων
τους έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του
ν.δ. της 22.4/16.5/1926 και του άρθρου 22 του
α.ν.1539/1938 (Α΄488).

Άρθρο 208
Ζητήµατα χωροταξικού και πολεοδοµικού δικαίου

Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων η Ε-
ταιρεία και οι άµεσες θυγατρικές της ή οποιαδήποτε ε-
ταιρεία, το µετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει, άµεσα
ή έµµεσα, στο σύνολό του, στην Εταιρεία, έχει την κυ-
ριότητα ή άλλα δικαιώµατα εµπραγµάτου δικαίου, ή δι-
καιώµατα διαχείρισης και εκµετάλλευσης, λογίζονται ως
δηµόσια ακίνητα για τους σκοπούς του άρθρου 10 του
ν. 3986/2011 και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
άρθρων 10-17 του ν. 3986/2011.

Άρθρο 209
Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεργασία µε

την Εταιρεία

Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που προ-
βλέπεται να εκδοθούν στην περίπτωση στ΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 192, στις παραγράφους 6 και 10
του άρθρου 196 του παρόντος νόµου, εκδίδονται κατό-
πιν γραπτού αιτήµατος που υποβάλλεται από την Εται-
ρεία. Το αίτηµα µε τον πλήρη φάκελο εξετάζεται από την
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και κάθε
άλλη αρµόδια αρχή εντός εξήντα (60) ηµερών και στη
συνέχεια διαβιβάζεται στο ΚΥΣΟΙΠ. Με απόφαση του
ΚΥΣΟΙΠ που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να
εκδώσει τις σχετικές πράξεις και να προβεί σε κάθε ανα-
γκαία πράξη για την υλοποίηση της απόφασης του
ΚΥΣΟΙΠ.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 210
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το πρώτο Εποπτικό Συµβούλιο διορίζεται, κατόπιν ε-
πιλογής των µελών του σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 191 του παρόντος νόµου µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών. Η υποβολή του αρχικού Καταστα-
τικού της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιου-
σίας Α.Ε. προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου  πραγµατοποιείται αµέσως µετά
την έκδοση της ως άνω απόφασης από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο, το οποίο ρητά εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυ-
τό από τον παρόντα νόµο.

2. Το καταστατικό της ΕΔΗΣ υποβάλλεται προς κατα-
χώριση στο ΓΕΜΗ της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου α-
πό το Διοικητικό της Συµβούλιο, το οποίο διορίζεται από
το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σύµφωνα µε την
περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 192. Τα Δι-
οικητικά Συµβούλια των εταιριών, το µετοχικό κεφάλαιο
των οποίων µεταβιβάζεται δυνάµει του παρόντος νόµου
στην ΕΔΗΣ, οφείλουν ως την συγκρότηση σε σώµα του
Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΔΗΣ, να προβαίνουν µόνο
σε πράξεις συνήθους διαχείρισης και εκπροσώπησης,
καθώς και να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη εκποίη-
σης ή µεταβίβασης ενοχικών και εµπράγµατων δικαιωµά-
των που δεν εντάσσεται στο ετήσιο επιχειρηµατικό τους
σχέδιο ή δεν είναι αναγκαία για την προστασία των δι-
καιωµάτων της επιχείρησης. 

3. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου που έχουν δο-
θεί υπέρ εταιριών που µεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ, προς
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παραµένουν σε ι-
σχύ και δύναται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται για
όσο διάστηµα η Εταιρεία συµµετέχει µέσω της ΕΔΗΣ
στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιριών αυτών. 

4. Οι άµεσες θυγατρικές της Εταιρείας, εκτός του ΤΧΣ,
οφείλουν να προσαρµόσουν τα καταστατικά τους εντός
έξι (6) µηνών από τη συγκρότηση σε σώµα του Διοικητι-
κού Συµβουλίου της Εταιρείας. Διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας ή των καταστατικών των ως άνω θυγατρι-
κών, που ορίζουν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας ή λή-
ψης αποφάσεων ως προς τα δικαιώµατα του µετόχου και
οι οποίες δεν καταργούνται ρητά µε τον παρόντα νόµο,
καταργούνται αυτοδικαίως από τη συγκρότηση σε σώµα
του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

5. Από την έναρξη λειτουργίας της ΕΔΗΣ, καταργείται
κάθε διάταξη που περιλαµβάνεται στον ιδρυτικό νόµο ή
τα καταστατικά των εταιριών που µεταβιβάζονται στην
ΕΔΗΣ, και η οποία προβλέπει διαφορετικό τρόπο λει-
τουργίας ή λήψης αποφάσεων ως προς τα δικαιώµατα
του µετόχου, την εκλογή µελών ΔΣ, και κάθε άλλο ζήτη-
µα σχετικό µε την εταιρία και η οποία έρχεται σε αντίθε-
ση µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου ως
προς τα ζητήµατα αυτά και του κ.ν. 2190/1920. 

6. Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται αναφορά σε εξαί-
ρεση του ΤΧΣ ή του ΤΑΙΠΕΔ από την εφαρµογή διατάξε-
ων που αφορούν την Εταιρεία και τις άµεσες θυγατρικές
της, νοείται ότι το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ εξακολουθούν για
τα θέµατα αυτά να εφαρµόζουν τις διατάξεις των ιδρυτι-
κών τους νόµων.



Άρθρο 211
Τροποποίηση του ν. 4049/2012 (Α΄ 35)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4049/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσω-
τερικών και Πολιτισµού και Τουρισµού επιτρέπεται να
παραχωρηθούν κατά κυριότητα ή κατά χρήση ή να διατε-
θούν δωρεάν σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθµού περιουσιακά στοιχεία ο-
ποιασδήποτε φύσεως, που ανήκουν στoν «Ελληνικό Ορ-
γανισµό Τουρισµού» (Ε.Ο.Τ.), ύστερα από απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. αντίστοιχα. Με την ί-
δια απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για
την παραχώρηση ή τη διάθεση, καθώς και οι συνέπειες
που συνεπάγεται η µη τήρησή τους.»

Άρθρο 212
Τροποποίηση του ν. 2636/1998 (Α΄ 198)

1. Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 13 του
ν. 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 

« Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί
να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα, να χρησι-
µοποιήσει οποιαδήποτε µέθοδο αξιοποίησης προβλέπε-
ται στο άρθρο 18 του νόµου για την Ελληνική Εταιρεία
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε., όπως και τις ακόλου-
θες πράξεις.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 1, ισχύει από την ηµερο-
µηνία συγκρότησης σε σώµα του Διοικητικού Συµβουλί-
ου της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας
Α.Ε..

Άρθρο 213
Τροποποίηση του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Δυνάµει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του
µοναδικού µετόχου του Ταµείου η διάρκειά του µπορεί
να παραταθεί, εάν ο σκοπός του δεν έχει επιτευχθεί».

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής: 

« Στο µέτρο που το ΤΑΙΠΕΔ κριθεί ότι αποτελεί Φορέα
Γενικής Κυβέρνησης, εφαρµόζει τις διατάξεις του άρ-
θρου 19 του νόµου για την ίδρυση της Ελληνικής Εται-
ρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε. οι διατάξεις του
ν. 4270/2014, και τα κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέ-
ντα προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις α-
ναφορικά µε την υποβολή δηµοσιονοµικών αναφορών, ε-
φαρµόζονται, µόνο ως προς την υποβολή: α) ετήσιου
προϋπολογισµού και οποιασδήποτε αναπροσαρµογής
του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β)
µηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισµού και χρη-
µατοδότησης (απολογιστικά), γ) µηνιαίων µισθολογικών
στοιχείων (απολογιστικά) και δ) µηνιαίας σύνοψης µη-
τρώου δεσµεύσεων (απολογιστικά σε µηνιαία βάση, ετή-
σια µεγέθη).» Οι ανωτέρω εξαιρούνται από κάθε άλλη
διάταξη που εφαρµόζεται σε νοµικά πρόσωπα που έχουν
ταξινοµηθεί ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως α-
κολούθως: 

«3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδι-
κού µετόχου του Ταµείου το µετοχικό του κεφάλαιο µπο-
ρεί να αυξηθεί µέσω της έκδοσης ονοµαστικών µετοχών
τις οποίες αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου η Ελληνική Εται-
ρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.»

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 οι λέξεις « Εντός
έξι µηνών» αντικαθίστανται από τη λέξη « Μετά».

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος
Συµβούλου και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
πριν από τη λήξη της θητείας τους επιτρέπεται µε από-
φαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία λαµ-
βάνεται µε σύµφωνη γνώµη του Εποπτικού Συµβουλίου
της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας
Α.Ε..»

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου
3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Το Καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου του Τα-
µείου.»

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Η µεταφορά πραγµατοποιείται µέσω σύµβασης δα-
νεισµού εργαζοµένου, σύµφωνα µε την επόµενη παρά-
γραφο.» 

Άρθρο 214
Καταργούµενες διατάξεις

1. Οι Εσωτερικοί Κανονισµοί λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ
και της ΕΤΑΔ καταργούνται από την ηµεροµηνία που τί-
θεται σε ισχύ ο Εσωτερικός Κανονισµός της Ελληνικής
Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε., ο οποίος ε-
φαρµόζεται και σε αυτές. 

2. Καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 3986/2011:
α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 3. 
β. Η παρ. 8 του άρθρου 3. 
γ. Η υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 (γ) του άρθρου 4. 
3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 και οι παραρά-

γραφοι 13 έως 16 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 καταρ-
γούνται από την έναρξη ισχύος του Εσωτερικού Κανονι-
σµού της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιου-
σίας Α.Ε..

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 24 του
ν. 4321/2015 καταργούνται. 

5. Από την ηµεροµηνία συγκρότησης σε σώµα του Δι-
οικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετο-
χών και Περιουσίας Α.Ε., καταργούνται οι ακόλουθες
διατάξεις: 
α) Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του

ν. 2636/1998.
β) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 και η παρ. 17

του άρθρου 9 του ν. 2837/2000. 
γ) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του

ν. 3270/2004.
δ) Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004.
ε) Οι παράγραφοι 1 και 2 και η περίπτωσης β΄ της παρ.

7 του άρθρου 49 του ν. 3220/2004.
στ) Η περίπτωση 6 της παρ. 2 και η περίπτωση 8 της

παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 3943/2011.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΚΡΗΤΗΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 215
Κύρωση της από 14.12.2015 Σύµβασης Παραχώρησης

για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και 
λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Κρήτης, 

Ηπειρωτικής Ελλάδας

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η Σύµβαση Παραχώ-
ρησης για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και
λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Κρήτης, Ηπει-
ρωτικής Ελλάδας και Ιονίου που υπογράφτηκε στην Αθή-
να στις 14 Δεκεµβρίου 2015 µεταξύ : α) του Ελληνικού
Δηµοσίου, β) της ελληνικής ανώνυµης εταιρίας µε την ε-
πωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δη-
µοσίου Α.Ε.», γ) της ελληνικής ανώνυµης εταιρίας µε
την επωνυµία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟ-
ΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ) των
µετόχων της εν λόγω ανώνυµης εταιρίας, ήτοι (α) της
γερµανικής ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία
«FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES
WORLDWIDE» και (β) της κυπριακής εταιρίας µε την ε-
πωνυµία «SLENTEL LIMITED», η οποία προσαρτάται
στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ στην Ελληνική και
Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 216
Κύρωση της από 14.12.2015 Σύµβασης Παραχώρησης

για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και 
λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Αιγαίου

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η Σύµβαση Παραχώ-
ρησης για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και
λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων Αιγαίου, που υ-
πογράφτηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεµβρίου 2015 µετα-
ξύ : α) του Ελληνικού Δηµοσίου, β) της ελληνικής ανώ-
νυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιοποίησης Ι-
διωτικής Περιουσίας Δηµοσίου Α.Ε.», γ), της ελληνικής
ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «FRAPORT ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ) των µετόχων της εν λόγω ανώνυµης ε-
ταιρίας, ήτοι (α) της γερµανικής ανώνυµης εταιρίας µε
την επωνυµία «FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
SERVICES WORLDWIDE» και (β) της κυπριακής εται-
ρίας µε την επωνυµία «SLENTEL LIMITED», η οποία
προσαρτάται στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ στην
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 217
Τέλη Εκσυγχρονισµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίων

στα παραχωρούµενα περιφερειακά αεροδρόµια

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης
νόµου ή κανονιστικής διάταξης τα εισπραττόµενα σχετι-
κά µε τα περιφερειακά αεροδρόµια Τέλη Εκσυγχρονι-

σµού και Ανάπτυξης Αεροδροµίων (Τ.Ε.Α.Α.), τα οποία ε-
πιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ν. 2065/1992
(Α΄ 113), όπως ισχύει, κατατίθενται / πιστώνονται εντός
των πρώτων είκοσι (20) ηµερών του µήνα που έπεται των
αναχωρήσεων των επιβατών σε δεκατέσσερις (14) ειδι-
κούς λογαριασµούς µε τίτλο «Ταµείο Ανάπτυξης και Εκ-
συγχρονισµού Αερολιµένα» που συµπληρώνονται µε το
όνοµα του αντίστοιχου αερολιµένα και τηρούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδος για καθένα από τα δεκατέσσερα
(14) περιφερειακά αεροδρόµια των Συµβάσεων Παραχώ-
ρησης που κυρώνονται µε τον παρόντα νόµο. Η Υπηρε-
σία Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνη για την χρέω-
ση των αεροµεταφορέων µε τα ποσά των Τ.Ε.Α.Α. που
εισπράττονται από τους επιβάτες και ελέγχει την απόδο-
σή τους στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασµούς. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται
εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, ρυθµίζεται κάθε τεχνικό θέµα και αναγκαία
λεπτοµέρεια αναφορικά µε : α) τη διαδικασία χρέωσης,
είσπραξης και ελέγχου των Τ.Ε.Α.Α. σχετικά µε τα περι-
φερειακά αεροδρόµια των Συµβάσεων Παραχώρησης
που κυρώνονται µε τον παρόντα νόµο, β) την ανάπτυξη
και λειτουργία από τους παραχωρησιούχους ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας, στην οποία θα έχει πρόσβαση η Υπηρε-
σία Πολιτικής Αεροπορίας και στην οποία οι αεροµετα-
φορείς θα καταχωρούν αναλυτικά στοιχεία κίνησης επι-
βατών ανά πτήση, γ) τη διαδικασία ενηµέρωσης των αε-
ροµεταφορέων από τους παραχωρησιούχους στο τέλος
κάθε µήνα για τα οφειλόµενα Τ.Ε.Α.Α., δ) τη διαδικασία
διαβούλευσης µεταξύ των αεροµεταφορέων, της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας και των παραχωρησιούχων
από την 21η και µέχρι την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα
για την επίλυση σχετικών διαφορών σχετικά µε τα κατα-
βλητέα Τ.Ε.Α.Α., ε) τη διαδικασία διευθέτησης κάθε επό-
µενο µήνα των σχετικών διαφορών και επιστροφής α-
χρεωστήτως καταβληθέντων ποσών µέσω συµψηφι-
σµού, στ) τη διαδικασία ελέγχου από τους παραχωρησι-
ούχους των στοιχείων των πτήσεων για την επαλήθευση
της ακρίβειας των χορηγηθεισών από τους αεροµεταφο-
ρείς κινήσεων επιβατών µε τη δυνατότητα πλήρους πρό-
σβασης σε όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε την άνω
διαδικασία, ζ) την επιβολή από την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας τόκου υπερηµερίας εις βάρος των αεροµε-
ταφορέων σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλόµενων
Τ.Ε.Α.Α., η) την προσκόµιση στην Υπηρεσία Πολιτικής Α-
εροπορίας εγγυητικών επιστολών από τους αεροµετα-
φορείς ποσού ίσου µε τα αναλογούντα στο µήνα µε την
υψηλότερη κίνηση επιβατών τέλη και τη διαδικασία κα-
τάπτωσης αυτών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας για ποσό ίσο µε το οφειλόµενο Τ.Ε.Α.Α. µετά την
πάροδο προθεσµίας που θα συµφωνείται κατά περίπτω-
ση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τους πα-
ραχωρησιούχους. 

3. Τα συνολικά ποσά των εισπραχθέντων Τ.Ε.Α.Α. µε-
ταφέρονται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα από
την πίστωση στους αναφερόµενους στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου τραπεζικούς λογαριασµούς, σε
τραπεζικούς λογαριασµούς των παραχωρησιούχων, τους
οποίους αυτοί υποχρεούνται προηγουµένως να κοινο-
ποιήσουν στο Υπουργείο Οικονοµικών και στην Υπηρε-
σία Πολιτικής Αεροπορίας. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται
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εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, ρυθµίζεται κάθε τεχνικό θέµα και αναγκαία
λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία µεταφοράς στους
τραπεζικούς λογαριασµούς των παραχωρησιούχων των
συνολικών ποσών των εισπραχθέντων Τ.Ε.Α.Α., κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.

Άρθρο 218
Τέλη και φόροι για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα 

παραχωρούµενα περιφερειακά αεροδρόµια

Σε εφαρµογή των εγγυοδοτικών δηλώσεων του Ελλη-
νικού Δηµοσίου που περιλαµβάνονται στο άρθρο
5.2.1(ιβ) κάθε Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται
µε τον παρόντα νόµο και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
ή ειδικής διάταξης νόµου, συµπεριλαµβανοµένων και
των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 82
του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171) και του
ν. 1080/1980 (Α΄ 246), όπως ισχύει, δεν επιβάλλονται
στους παραχωρησιούχους οποιουδήποτε είδους τέλη ή
φόροι, από οποιαδήποτε δηµοτική ή άλλη τοπική αρχή,
για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα έργα που θα ε-
κτελεστούν και στις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στα
περιφερειακά αεροδρόµια των Συµβάσεων Παραχώρη-
σης, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των υπηρε-
σιών φωτισµού, ασφάλειας, καθαρισµού, αποκοµιδής α-
πορριµµάτων και αποχέτευσης, υπό την προϋπόθεση και
στο βαθµό που οι υπηρεσίες αυτές πράγµατι παρέχονται
στους χρήστες των περιφερειακών αεροδροµίων από
τους παραχωρησιούχους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµε-
να στις Συµβάσεις Παραχώρησης.

Άρθρο 219
Υφιστάµενες Άδειες Κατασκευαστικών Έργων και 

Υφιστάµενες Άδειες Λειτουργίας

Οι Άδειες που ορίζονται στα άρθρα 3 και 17.6.1. περί-
πτωση β΄ κάθε Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται
µε τον παρόντα νόµο, οι οποίες δεν έχουν τυχόν εκδοθεί
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, θεωρείται
ότι έχουν χορηγηθεί από την ηµεροµηνία έναρξης ι-
σχύος του παρόντος νόµου.

Άρθρο 220
Μη καταβολή αεροναυτικών τελών από αεροπορικές 

εταιρίες στα παραχωρούµενα περιφερειακά 
αεροδρόµια

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία εκδίδεται
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 28.12 έκαστης Σύµβασης Πα-
ραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, θα
ρυθµίζεται το κατώτατο όριο οφειλών προς τους παρα-
χωρησιούχους των περιφερειακών αεροδροµίων, πέραν
των οποίων θα έχουν αυτοί το δικαίωµα να ζητήσουν α-
πό την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την απαγόρευση
απογείωσης οποιουδήποτε αεροσκάφους ανήκοντος σε
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο λόγω της µη κα-
ταβολής Αεροναυτικών Τελών, όπως ορίζονται σε έκα-
στη Σύµβαση Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρό-
ντα νόµο, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέµα και λεπτο-

µέρεια σχετικά µε την άσκηση του δικαιώµατος αυτού.

Άρθρο 221
Υπηρεσίες πυρόσβεσης στα παραχωρούµενα 

περιφερειακά αεροδρόµια

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης
νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων των άρ-
θρων 1 και 2 του ν.3511/2006 (Α΄ 258), όπως ισχύει, ο
παραχωρησιούχος κάθε Σύµβασης Παραχώρησης που
κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο δύναται να παρέχει, µε
δικό του εξοπλισµό, µέσα και προσωπικό, υπηρεσίες πυ-
ρόσβεσης και διάσωσης στους χώρους των περιφερεια-
κών αεροδροµίων, διατηρουµένου σε κάθε περίπτωση
του δικαιώµατός του να λαµβάνει υπηρεσίες πυρόσβε-
σης και διάσωσης από το Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδος. 

2. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, που θα εκδίδεται µετά από απλή γνώµη των
αρµοδίων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από
την υποβολή από τους παραχωρησιούχους προς την Υ-
πηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετικού σχεδίου ειδικού
κανονισµού πυρασφάλειας, εγκρίνεται Ειδικός Κανονι-
σµός Πυρασφάλειας, µε τον οποίον θα ρυθµίζονται, µε-
ταξύ άλλων, θέµατα συγκρότησης οµάδων πυροπροστα-
σίας από το προσωπικό των παραχωρησιούχων, θέµατα
εκπαίδευσης των οµάδων πυροπροστασίας την οποία α-
ναλαµβάνουν είτε οι ίδιοι οι παραχωρησιούχοι είτε εξει-
δικευµένος ανάδοχος αυτών, η διαδικασία πιστοποίησης
της αρτιότητας της εν λόγω εκπαίδευσης για τις ανά-
γκες παροχής των ως άνω υπηρεσιών στα περιφερειακά
αεροδρόµια, τα ειδικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες
των οµάδων πυροπροστασίας και ο τρόπος δράσης τους,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Με την άπρα-
κτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, ο Ειδικός Κα-
νονισµός Πυρασφαλείας θεωρείται εγκεκριµένος όπως
υποβλήθηκε από τον παραχωρησιούχο έκαστης Σύµβα-
σης Παραχώρησης.

Άρθρο 222
Εφαρµογή διαδικασίας άρθρου 7Α 

του ν. 2882/2001 (Α΄ 17)

Για την υλοποίηση των απαλλοτριώσεων που προβλέ-
πονται στο άρθρο 14.1.7 έκαστης Σύµβασης Παραχώρη-
σης, εφαρµόζεται και ακολουθείται η διαδικασία του άρ-
θρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), όπως ισχύει. 

Άρθρο 223
Συµµετοχή παραχωρησιούχων στην επιτροπή 
του άρθρου 17 παρ. 2 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17)

Για τα καταστήµατα πωλήσεως αφορολογήτων και α-
δασµολογήτων ειδών που λειτουργούν εντός των περι-
φερειακών αεροδροµίων κάθε Σύµβασης Παραχώρησης
που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, η επιτροπή της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17) α-
παρτίζεται από τον προϊστάµενο της οικείας Τελωνεια-
κής Αρχής, έναν υπάλληλο που ορίζεται από τον αρµό-
διο Υπουργό και έναν εκπρόσωπο του παραχωρησιού-
χου.
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Άρθρο 224
Υπαγωγή επένδυσης στο ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317)

Η επένδυση, που συνεπάγεται η υλοποίηση έκαστης
Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα
νόµο και τα σχετικά κεφάλαια που θα εισαχθούν για το
σκοπό αυτό από το εξωτερικό υπάγονται στις διατάξεις
του ν.δ. 2687/1953 «περί επενδύσεως και προστασίας
κεφαλαίων εξωτερικού» (Α΄ 317) δια της εκδόσεως Προ-
εδρικού Διατάγµατος, σύµφωνα µε σχετικό αίτηµα του
παραχωρησιούχου έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης και
σε πλήρη συµµόρφωση µε τους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 225
Πρώτη έγκριση Ανώτατου Ορίου Χρεώσεων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δια του παρόντος
άρθρου εγκρίνει το Ανώτατο Όριο Χρεώσεων για τη Μέ-
γιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη, σε ε-
φαρµογή του άρθρου 6.2.1(α)(viii) κάθε Σύµβασης Παρα-
χώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, και σύµ-
φωνα µε το Άρθρο 28.4.2(α) εκάστης Σύµβασης Παρα-
χώρησης, συµπεριλαµβανοµένου του Πίνακα Β΄ αυτού,
η οποία Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επι-
βάτη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών (13) ευ-
ρώ.

Άρθρο 226
Διαδικασία αύξησης Ανώτατου Ορίου Χρεώσεων

Με την επίτευξη της Ηµεροµηνίας Λήξης των Επικεί-
µενων Έργων σε κάθε περιφερειακό αεροδρόµιο σύµφω-
να µε τη διάταξη του άρθρου 18.9 έκαστης Σύµβασης
Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο, η
Μέγιστη Μέση Απόδοση Ανά Αναχωρούντα Επιβάτη ανά
περιφερειακό αεροδρόµιο, όπως αυτή ορίζεται στις Συµ-
βάσεις Παραχώρησης, θα αυξηθεί για πρώτη φορά στα
ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 28.4.3 ή/ και 28.4.4 ε-
κάστης Σύµβασης Παραχώρησης για το αντίστοιχο περι-
φερειακό αεροδρόµιο. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας θα εγκρίνει, µε την έκδοση σχετι-
κής πράξης του Διοικητή της που εκδίδεται µέσα σε 20
µέρες, την αύξηση, αποδεχόµενη τους υπολογισµούς
σχετικά µε την τιµαριθµική αναπροσαρµογή της Μέγι-
στης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη που
θα της υποβάλει ο παραχωρησιούχος σύµφωνα µε τη
διαδικασία και εντός των προθεσµιών που ορίζονται στο
άρθρο 28.4.5(β) - (ε) έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης,
εκτός εάν έχει εµφιλοχωρήσει στους ως άνω υπολογι-
σµούς µαθηµατικό ή άλλο πρόδηλο σφάλµα υπολογι-
σµού σχετικό µε την τιµαριθµική αναπροσαρµογή της
Μέγιστης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθε-
σµίας από την υποβολή σε αυτήν από τον παραχωρησι-
ούχο των σχετικών στοιχείων υπολογισµού, οι υποβλη-
θέντες υπολογισµοί του παραχωρησιούχου θα θεωρού-
νται εγκεκριµένοι από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας. Σε περίπτωση µαθηµατικού σφάλµατος ή άλλου
πρόδηλου σφάλµατος στους υπολογισµούς του παρα-
χωρησιούχου, η σχετική διαπιστωτική πράξη θα εκδίδε-
ται εντός δέκα (10) ηµερών µετά από τη διόρθωση των

σφαλµάτων αυτών και την επανυποβολή των στοιχείων
υπολογισµού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Άρθρο 227
Συµβάσεις παραχωρούµενων 
περιφερειακών αεροδροµίων

Κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης έκα-
στης Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον πα-
ρόντα νόµο, ο παραχωρησιούχος υπεισέρχεται αυτοµά-
τως, και χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των αντισυµ-
βαλλοµένων, στα συµβατικά δικαιώµατα και υποχρεώ-
σεις του Δηµοσίου ή/ και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-
πορίας που απορρέουν από τις Μεταβιβασθείσες Συµβά-
σεις Αεροδροµίου, όπως αυτές ορίζονται στις Συµβάσεις
Παραχώρησης. Οι συµβάσεις, στα δικαιώµατα και υπο-
χρεώσεις των οποίων δεν υπεισέρχεται ο παραχωρησι-
ούχος έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης, καταγγέλλο-
νται από το Ελληνικό Δηµόσιο µε κοινοποιούµενη µε δι-
καστικό επιµελητή προειδοποίηση δύο µηνών ή συντο-
µότερη, όταν προβλέπεται τέτοια από το νόµο ή την ό-
ποια άλλη έχει συµβατικά µεταξύ των εν λόγω µερών
συµφωνηθεί. Τυχόν δικαίωµα αποζηµίωσης του αντισυµ-
βαλλοµένου ή/και είσπραξης οποιασδήποτε άλλης χρη-
µατικής απαίτησης εκ της καταγγελθείσας συµβάσεως
γεννάται αποκλειστικά και µόνο κατά του Ελληνικού Δη-
µοσίου.

Άρθρο 228
Περίοδοι υπολογισµού Μέγιστης Μέσης Απόδοσης 

ανά Αναχωρούντα Επιβάτη

Για την περίοδο από την Ηµεροµηνία Έναρξης Παρα-
χώρησης έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνε-
ται µε τον παρόντα νόµο µέχρι την αµέσως επόµενη 31η
Οκτωβρίου και εν συνέχεια για την περίοδο από την 1η
Νοεµβρίου µέχρι την 31η Οκτωβρίου του επόµενου έ-
τους, καθώς και σε κάθε αντίστοιχη περίοδο από 1ης Νο-
εµβρίου µέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε επόµενου έτους, ο
παραχωρησιούχος έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης
πρέπει να αποδεικνύει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας ότι δεν σηµειώνεται υπέρβαση της Μέγιστης Μέ-
σης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη για την αντί-
στοιχη περίοδο. Ο σχετικός υπολογισµός πρέπει να υπο-
βάλλεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το αργό-
τερο έως το τέλος του Δεκεµβρίου εκάστου έτους, τρο-
ποποιουµένων αντιστοίχως των δύο πρώτων εδαφίων
του άρθρου 28.4.5 (στ) έκαστης Σύµβασης Παραχώρη-
σης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο.

Άρθρο 229
Λοιπές διατάξεις

1. Το άρθρο 19.3.8 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης
που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο τροποποιείται έτσι
ώστε η αναφορά να γίνεται στο Πρωτόκολλο Οριστικής
Παράδοσης αντί του εσφαλµένα αναφεροµένου Πρωτο-
κόλλου Προσωρινής Παραλαβής.

2. Το άρθρο 6.2.1(α)(viii) έκαστης Σύµβασης Παραχώ-
ρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο τροποποιεί-
ται προς διόρθωση προδήλου σφάλµατος δια της αντικα-
τάστασης των λέξεων «το οποίο» µε τις λέξεις «η ο-



ποία» και διαµορφώνεται ως εξής:
«Η ΥΠΑ θα εγκρίνει το Ανώτατο Όριο Χρεώσεων για

τη Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη
σύµφωνα µε το Άρθρο 28.4.2(α) συµπεριλαµβανοµένου
του Πίνακα Β΄ αυτού, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό
των δεκατριών (13) ευρώ.»

3. Η πρώτη πρόταση του άρθρου 28.4.2(β)(ii) έκαστης
Σύµβασης Παραχώρησης που κυρώνεται µε τον παρόντα
νόµο τροποποιείται προς διόρθωση προδήλου σφάλµα-
τος δια της αντικατάστασης των λέξεων «το οποίο» µε
τις λέξεις «η οποία» και διαµορφώνεται ως εξής:

«Η ΥΠΑ, είτε κατά την ή πριν από την Ηµεροµηνία Έ-
ναρξης Παραχώρησης, θα εγκρίνει το Ανώτατο Όριο
Χρεώσεων για τη Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχω-
ρούντα Επιβάτη σύµφωνα µε το άρθρο 28.4.2(α) συµπε-
ριλαµβανοµένου του Πίνακα Β΄ αυτού, η οποία δεν θα υ-
περβαίνει το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ σύµφωνα µε
το άρθρο 6.2.1(α)(viii).»

4. Το άρθρο 39.3.10 έκαστης Σύµβασης Παραχώρησης
που κυρώνεται µε τον παρόντα νόµο τροποποιείται έτσι
ώστε η αναφορά να γίνεται στην ορθή ΠΟΛ 1022/2012 α-
ντί της εσφαλµένα αναφερόµενης ΠΟΛ 1022/3012.

5. Στο άρθρο 3 παράγραφος 3.1 «Ορισµοί» έκαστης
Σύµβασης Παραχώρησης προστίθεται ο κάτωθι νέος ορι-
σµός ως εξής: 

«Ως Κρατική Αεροπορική Αρχή νοείται η µονάδα της
ΥΠΑ που είναι εγκατεστηµένη σε καθένα από τα 14 πα-
ραχωρούµενα περιφερειακά αεροδρόµια και ασκεί επο-
πτικό και ρυθµιστικό ρόλο σε θέµατα σχετικά µε την ε-
φαρµογή των κανόνων του αεροπορικού δικαίου, όπως
αυτοί περιγράφονται στην Ελληνική, Κοινοτική και Διε-
θνή Νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου του αερολιµενι-
κού ελέγχου και της συστηµατικής διενέργειας επιτό-
πιων επιθεωρήσεων ασφαλείας και προστασίας των πτή-
σεων και του αερολιµένα.»

6. Στο άρθρο 3 παράγραφος 3.1 «Ορισµοί» έκαστης
Σύµβασης Παραχώρησης ο ορισµός των Κρατικών Υπη-
ρεσιών τροποποιείται δια της προσθήκης της φράσης
«συµπεριλαµβανοµένης της Κρατικής Αεροπορική Αρ-
χής» και διαµορφώνεται ως εξής:

«Ως Κρατικές Υπηρεσίες νοούνται ρυθµιστικές και ε-
ποπτικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένης της Κρατικής Α-
εροπορικής Αρχής, υπηρεσίες τελωνειακού ελέγχου και
επιβολής έµµεσων φόρων κατανάλωσης, ελέγχου µετα-
νάστευσης, αστυνοµικές αρχές και εθνική φρουρά, το
Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδος, υπηρεσίες δηµόσιας υγεί-
ας, καραντίνας (ανθρώπων και ζώων), κτηνιατρικές και
φυτοϋγειονοµικές υπηρεσίες, µετεωρολογικές και αερο-
ναυτιλιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες δηµόσιων ασθενοφό-
ρων ή άλλες υπηρεσίες αντιµετώπισης έκτακτων περι-
στατικών και όσες άλλες υπηρεσίες ορίζει κατά καιρούς
το Δηµόσιο ως Κρατικές Υπηρεσίες.»

7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 19.3.8 έκαστης Σύµ-
βασης Παραχώρησης και πριν από τις λέξεις «Έργα Δη-
µοσίου» προστίθεται η λέξη «εκτελούµενα» και το εδά-
φιο αυτό διαµορφώνεται ως εξής: 

«Το Δηµόσιο θα είναι υπεύθυνο για τυχόν αφανή ελατ-
τώµατα (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί Έρ-
γων Δηµοσίου και τη σχετική Σύµβαση Έργων Δηµοσίου)
που εντοπίζονται στα εκτελούµενα Έργα Δηµοσίου κατά
ή πριν από την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Πα-
ράδοσης.»

8. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορεί να ε-
πιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, πλέον

της κανονικής επιχορήγησης, µε ποσό που ανέρχεται έ-
ως το ποσοστό 20% της ετήσιας αµοιβής που προβλέπε-
ται από τα άρθρα 3.1 και 29.1.2 περίπτωση α΄ έκαστης
Σύµβασης Παραχώρησης. Οι δικαιούχοι Οργανισµοί Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, η διαδικασία καταβολής και λοιπές
λεπτοµέρειες εφαρµογής της ως άνω διάταξης καθορί-
ζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.

Άρθρο 230
Τελικές διατάξεις

1. Καµία αξίωση δεν έχει ο Παραχωρησιούχος για κά-
θε ποσό που καταβλήθηκε ή έπρεπε να καταβληθεί και
είναι ληξιπρόθεσµο σε σχέση µε τις Μεταβιβασθείσες
Συµβάσεις Αεροδροµίου µέχρι και την ηµεροµηνία Έναρ-
ξης Παραχώρησης, τροποποιουµένου αντιστοίχως του ε-
δαφίου β΄ του άρθρου 4.9.3 της Σύµβασης Παραχώρη-
σης.

2. Το Δηµόσιο δεν θα εµποδίζεται να αναπτύσσει, κα-
τασκευάζει ή και να παραχωρεί υποδοµές και δραστηριό-
τητες εκµετάλλευσης για την εξυπηρέτηση υδροπλά-
νων, τροποποιούµενης αντίστοιχα της περίπτωσης (iii)
του άρθρου 4.10.3 κάθε Σύµβασης Παραχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 231

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν.
4111/2013 (Α΄18) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Εται-
ρίας καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συµβούλιο. Μέ-
χρι τη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας σε ιδιώτη
επενδυτή και για όσο χρονικό διάστηµα αυτή παραµένει
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ο Εσωτερικός Κανονι-
σµός Λειτουργίας περιλαµβάνει τουλάχιστον τα προβλε-
πόµενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3429/2005 (Α΄314) και
τίθεται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.

O Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της υπό απο-
κρατικοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ µε την υπ΄
αριθµ. Φ38/οικ.24323/2406/21.5.2013 (Β΄1319) απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μετα-
φορών και Δικτύων, καταργείται και παύει να ισχύει από
τη µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας σε ιδιώτη ε-
πενδυτή. 
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από

συµβάσεις εργασίας και εργασιακές σχέσεις υφιστάµε-
νες κατά το χρόνο της µεταβίβασης των µετοχών της
Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. σε ιδιώτη επενδυτή διέπονται από τις
διατάξεις του π.δ.178/2002 (Α΄162) και την ισχύουσα ε-
νωσιακή νοµοθεσία.»

Άρθρο 232

1. Οι παράγραφοι 14 και 16 του άρθρου 2 του
ν. 3986/2011 (Α΄152) τροποποιούνται ως εξής:

«14. Το τίµηµα που εισπράττει το Ταµείο από την αξιο-
ποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, µεταφέρεται το
αργότερο σε δέκα (10) ηµέρες από την είσπραξη του, σε
πίστωση του ειδικού λογαριασµού της παρ. 5 του άρθρου
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4 του ν. 4063/2012 (Α΄ 71) µε την ονοµασία «Ελληνικό
Δηµόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωµές για την εξυπη-
ρέτηση του Δηµοσίου χρέους», αφού αφαιρεθούν λει-
τουργικά έξοδα και διοικητικές δαπάνες του Ταµείου για
την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, σύµ-
φωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στην απόφαση που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 16, και
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους. 

16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδί-
δεται ύστερα από γνώµη του Ταµείου και εισήγηση της
αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, καθο-
ρίζονται ο ειδικότερος τρόπος προσδιορισµού και λογι-
στικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των
διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίµηµα
σύµφωνα µε την παράγραφο 14, ο ειδικότερος τρόπος
λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίη-
ση των περιουσιακών στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία
µεταφοράς του τιµήµατος στον ειδικό λογαριασµό, η ει-
δικότερη διαδικασία και ο τρόπος µεταφοράς του τιµή-
µατος, όταν αυτό προέρχεται από αξιοποίηση περιουσια-
κού στοιχείου δηµόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της ο-
ποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµε-
σα ή έµµεσα, στο Ταµείο και κάθε αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή των δύο προηγούµενων παραγράφων. Με την
ίδια απόφαση δύναται, επίσης, να καθορίζεται το ανώτε-
ρο ποσοστό επί του εισπραχθέντος τιµήµατος, κατά το
οποίο αφαιρούνται δαπάνες για έργα που η ολοκλήρωσή
τους δεν κατέστη εφικτή ή για έργα που είναι ακόµα σε
εξέλιξη, η ειδικότερη διαδικασία τεκµηρίωσης για τη
συνδροµή των ανωτέρω περιστάσεων και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 53 του
ν. 3283/2004 (Α΄210) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις συναφθείσες συµβάσεις της παραγράφου 1, υ-
πεισέρχεται αυτοδικαίως, από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ταµείο Αξιο-
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.»
(ΤΑΙΠΕΔ), η οποία κατ' αυτόν τον τρόπο καθίσταται διά-
δοχος του συµβαλλοµένου Ελληνικού Δηµοσίου, ανα-
φορικά µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
τελευταίου, που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν από
τις εν λόγω συµβάσεις. Όπου στις συµβάσεις αυτές ανα-
φέρεται το Δηµόσιο, νοείται εφεξής το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., το
οποίο έχει αρµοδιότητα για την κατάρτιση κάθε συνα-
φούς εγγράφου και τη ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος
προκύψει από την εκτέλεση και λύση των συµβάσεων ή
εν γένει σχετίζεται µε την πραγµατοποίηση του σκοπού
αυτών, συµπεριλαµβανοµένης ακόµα και της λύσης και
εκκαθάρισης των νοµικών προσώπων που συστάθηκαν ή
λειτουργούν χάριν των εν λόγω συµβάσεων. Από την ε-
φαρµογή της παρούσας παραγράφου εξαιρείται η από
1.8.2010 Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της υπό ειδική εκκαθάριση τελούσας εταιρίας «Ολυµπια-
κές Αερογραµµές ΑΕ» για την παροχή υπηρεσιών
CAMO, τεχνικής υποστήριξης και σχετικών διοικητικών
υπηρεσιών, υπηρεσιών ασφάλισης, στάθµευσης και συ-
ντήρησης σε κατάσταση καθήλωσης των τεσσάρων αε-
ροσκαφών τύπου AIRBUS A340-300 µε αριθµούς κατα-
σκευαστή MSN 235, 239, 280 και 292. Οποιαδήποτε δα-
πάνη, στην οποία θα υποβληθεί το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για τη
διενέργεια των προαναφεροµένων πράξεών του θεωρεί-

ται συναφής µε την αξιοποίηση των προαναφερθέντων
αεροσκαφών και εκκαθαρίζεται σύµφωνα µε τις οικείες
διατάξεις του ν.3986/2011 (Α΄152) και τις υπουργικές α-
ποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού.»

Άρθρο 233
Αυτόµατος Μηχανισµός Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής

Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης

1. Ενόψει των δεσµεύσεων που ανέλαβε η Ελληνική
Δηµοκρατία στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράµµατος
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, όπως αυτές περιλαµβά-
νονται στο ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και µε σκοπό την επίτευ-
ξη των εκεί µνηµονευόµενων δηµοσιονοµικών στόχων, ι-
δρύεται ο προβλεπόµενος στις επόµενες παραγράφους
µηχανισµός δηµοσιονοµικής προσαρµογής του προϋπο-
λογισµού της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής «ο Μηχανι-
σµός»).

2. Έως την 10η Μαΐου εκάστου έτους, ο Υπουργός Οι-
κονοµικών συντάσσει έκθεση, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και γνωστοποιείται
στη Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «Έκ-
θεση»). Η Έκθεση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλου-
θα:
α) Τυχόν αρνητική απόκλιση κατά την έννοια της πα-

ραγράφου 10 στοιχείο α΄ του παρόντος και το εύρος αυ-
τής της απόκλισης, καθώς και της αναπροσαρµογής της
σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 9 του παρό-
ντος.
β) Το εφαρµοστέο από τα στοιχεία α΄ έως ε΄ της πα-

ραγράφου 3 του παρόντος.
γ) Το συνολικό ποσό, σύµφωνα µε το οποίο η εκτέλε-

ση του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει
να περιοριστεί κατά το έτος που συντάσσεται και δηµο-
σιεύεται η έκθεση του Υπουργού Οικονοµικών.
δ) Τη δηµοσιονοµική επίπτωση από τυχόν υστέρηση

του πραγµατικού ρυθµού µεγέθυνσης του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για το έτος αναφοράς, όπως
αυτή προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ της πρόβλεψης
του πραγµατικού ρυθµού ετήσιας µεγέθυνσης του ΑΕΠ,
όπως περιλαµβάνεται στη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Δι-
ευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στα-
θερότητας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας και στον
πραγµατικό ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ, όπως αποτυ-
πώνεται στην ετήσια ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ του µήνα
Μαρτίου.
ε) Το ποσό και το ποσοστό επί του ΑΕΠ της δηµοσιο-

νοµικής επίδρασης των µέτρων προσαρµογής που θα λη-
φθούν, επί των εσόδων του προϋπολογισµού της Γενικής
Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το εκάστοτε Τεχνικό Μνηµό-
νιο Συνεργασίας (TMU).
στ) Το ύψος και το είδος των δαπανών στις οποίες θα

εφαρµοστεί η δηµοσιονοµική προσαρµογή. Σε ειδικό πα-
ράρτηµα της Έκθεσης προσδιορίζονται όλες οι κατηγο-
ρίες δαπανών του προϋπολογισµού όλων των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης επί των οποίων εφαρµόζεται η
αυτόµατη δηµοσιονοµική προσαρµογή, καθώς επίσης και
το επιβαλλόµενο ποσοστό περιορισµού δαπανών για την
υλοποίηση αυτής, λαµβανοµένων υπόψη των εξαιρέσε-
ων της παραγράφου 5 της παρούσας. Η παραπάνω προ-
σαρµογή επιβάλλεται αποκλειστικά στην περίπτωση που
το προεδρικό διάταγµα του στοιχείου α΄ της παραγρά-
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φου 4 του παρόντος δεν εκδοθεί µέσα στην προβλεπό-
µενη αποκλειστική προθεσµία, οπότε και ενεργοποιείται
αυτοµάτως η προβλεπόµενη από το στοιχείο β΄ της ιδίας
παραγράφου αυτοδίκαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Προστίθεται στην αρχή φράση «Το ύψος και το είδος
των δαπανών στις οποίες θα εφαρµοστεί η δηµοσιονοµι-
κή προσαρµογή». Στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται το
«όλων των φορέων» πριν το «της Γενικής Κυβέρνησης»
και στο τέλος του εδαφίου, προστίθεται µετά το «για την
υλοποίηση αυτής» το «λαµβανοµένων υπόψη των εξαι-
ρέσεων της παρ. 5 της παρούσας».
ζ) Το ύψος και το ποσοστό επί του ΑΕΠ τυχόν µέτρων

που ελήφθησαν κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος,
κατά τις διατάξεις του παρόντος.

3. Σε περίπτωση που στην Έκθεση διαπιστωθεί αρνητι-
κή απόκλιση, κατά την έννοια της παραγράφου 10 στοι-
χείο α΄ του παρόντος και µε την επιφύλαξη της παρα-
γράφου 9 του παρόντος, η εκτέλεση του προϋπολογι-
σµού της Γενικής Κυβέρνησης περιορίζεται από την 1η Ι-
ουνίου του ιδίου οικονοµικού έτους µε αντίστοιχη µείω-
ση των δαπανών, κατ’ ανώτατο όριο σε 2% του ΑΕΠ του
τρέχοντος οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τα ακόλου-
θα:
α) Εάν η απόκλιση είναι µικρότερη ή ίση µε 0,25% του

ΑΕΠ, του προηγούµενου οικονοµικού έτους δεν λαµβά-
νονται µέτρα προσαρµογής.
β) Εάν η απόκλιση είναι από 0,26% έως και 0,75% του

ΑΕΠ του προηγούµενου οικονοµικού έτους, λαµβάνο-
νται µέτρα προσαρµογής ύψους 0,5% του ΑΕΠ του τρέ-
χοντος οικονοµικού έτους.
γ) Εάν η απόκλιση είναι από 0,76% έως και 1,25% του

ΑΕΠ του προηγούµενου οικονοµικού έτους, λαµβάνο-
νται µέτρα προσαρµογής ύψους 1% του ΑΕΠ του τρέχο-
ντος οικονοµικού έτους.
δ) Εάν η απόκλιση είναι από 1,26% έως και 1,75% του

ΑΕΠ του προηγούµενου οικονοµικού έτους, λαµβάνο-
νται µέτρα προσαρµογής ύψους 1,5% του ΑΕΠ του τρέ-
χοντος οικονοµικού έτους.
ε) Εάν η απόκλιση είναι από 1,76% έως και 2,25% του

ΑΕΠ του προηγούµενου οικονοµικού έτους, λαµβάνο-
νται µέτρα προσαρµογής ύψους 2% του ΑΕΠ του τρέχο-
ντος οικονοµικού έτους.
Ποσοστό ίσο µε 10% των ετήσιων πιστώσεων του

Προϋπολογισµού όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης για δαπάνες εκτός αυτών που περιλαµβάνονται
στην παράγραφο 5 του παρόντος δεν διατίθεται και δεν
αναλαµβάνεται έως την 30ή Ιουνίου κάθε οικονοµικού έ-
τους. Η διάθεση και ανάληψη των πιστώσεων από την 1η
Ιουλίου κάθε οικονοµικού έτους, τελεί υπό την προϋπό-
θεση µη εφαρµογής του µηχανισµού της παραγράφου 4
και µε την επιφύλαξη όσων προβλεπονται στις διατάξεις
του ν. 4270/2014 για την επίτευξη στοχοθεσίας και την
τήρηση των ορίων δαπανών.

4. Εφόσον προκύψει αρνητική απόκλιση που απαιτεί
δηµοσιονοµική προσαρµογή και µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 9 στοιχείο α΄ του παρόντος τίθεται σε ε-
φαρµογή ο Μηχανισµός, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή
γενικής διάταξης, ως εξής:
α) Με πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία

συντάσσεται βάσει της Έκθεσης, εκδίδεται προεδρικό
διάταγµα, το οποίο δηµοσιεύεται σε αποκλειστική προ-
θεσµία έως την 31η Μαΐου. Στο προεδρικό διάταγµα του
προηγούµενου εδαφίου προσδιορίζονται αναλυτικά σύµ-

φωνα µε τα στοιχεία της Έκθεσης και τα διαλαµβανόµε-
να στην προηγούµενη παράγραφο, οι Φορείς και οι κατη-
γορίες δαπανών στις οποίες εφαρµόζεται η δηµοσιονο-
µική προσαρµογή, το ανώτατο όριο εκτέλεσης του προϋ-
πολογισµού ανά φορέα Γενικής Κυβέρνησης και κατηγο-
ρία δαπανών, όλα τα αναγκαία για την επίτευξη του πα-
ραπάνω ορίου µέτρα, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια,
προκειµένου να επιτευχθεί η δηµοσιονοµική προσαρµο-
γή της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της Γενικής Κυ-
βέρνησης.
β) Εάν η προθεσµία της περίπτωσης α΄ της παρούσας

παρέλθει άπρακτη, η καθορισµένη στην Έκθεση δηµο-
σιονοµική προσαρµογή της εκτέλεσης του προϋπολογι-
σµού όλων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως
ορίζεται αναλυτικά στα στοιχεία α΄ έως στ΄ της παρα-
γράφου 2 του παρόντος, επέρχεται αυτοδικαίως και αυ-
τοµάτως από την 1η Ιουνίου του ιδίου έτους. Η δηµοσιο-
νοµική προσαρµογή επέρχεται µε µείωση ανεξαιρέτως
και κατά ίσο ποσοστό, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε την
παράγραφο 10 στοιχείο β΄ του παρόντος, του ανώτατου
ορίου εκτέλεσης του συνόλου των δαπανών των κατη-
γοριών του προϋπολογισµού όλων των φορέων της Γενι-
κής Κυβέρνησης, υπό την επιφύλαξη του στοιχείου γ΄
της παρούσας και της παραγράφου 5.
γ) Η αναπροσαρµογή του ορίου εκτέλεσης του προϋ-

πολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τα υ-
πό α΄ και β΄ στοιχεία, για τις κατηγορίες των ελαστικών
δαπανών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% των πιστώσεων των α-
ντίστοιχων δαπανών, όπως αυτές έχουν εγγράφει στον
προϋπολογισµό του έτους εφαρµογής του Μηχανισµού.

5. Από τη δηµοσιονοµική προσαρµογή της παραγρά-
φου 4 του παρόντος εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγο-
ρίες δαπανών που σχετίζονται µε τη βασική λειτουργία
των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, µε την κοινωνική
προστασία και την προστασία των δηµοσίων επενδύσεων:
α) Δαπάνες απορρέουσες από αξιώσεις ιδιωτών από

την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων κατά την έννοια του
άρθρου 15 του ν. 4281/2014, από τις ήδη συναφθείσες
συµβάσεις µισθώσεων, από καταπτώσεις εγγυήσεων και
από αµετάκλητα επιδικασθείσες απαιτήσεις εις βάρος
του Δηµοσίου.
β) Δαπάνες Ύδρευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Χρή-

σης Φυσικού Αερίου.
γ) Δαπάνες συντήρησης και επισκευής µεταφορικών

µέσων ξηράς, πλωτών µέσων και αεροσκαφών.
δ) Οι δαπάνες της µείζονος κατηγορίας «Καταναλωτι-

κές και Σύνθετες Δαπάνες» της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
µοσίων Εσόδων.
ε) Το σύνολο των δαπανών υγείας.
στ) Δαπάνες για οικογενειακά επιδόµατα, επιδόµατα

ΑµεΑ, Θέρµανσης, ανεργίας και προνοιακά επιδόµατα,
που καταβάλλονται µέσω Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(ΚΑΠ).
ζ) Δαπάνες για ενισχύσεις νοικοκυριών ορεινών και

µειονεκτικών περιοχών, οικογενειών µε χαµηλά εισοδή-
µατα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαί-
δευση ή µε τέκνα που σπουδάζουν µακριά από τον τόπο
κατοικίας τους.
η) Δαπάνες για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
θ) Δαπάνες για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».
ι) Δαπάνες σχετικές µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Ε-

πενδύσεων
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ια) Δαπάνες σχετικές µε τη διεξαγωγή και έκδοση α-
ποτελεσµάτων του συνόλου των εξετάσεων που διενερ-
γούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, προµήθειες κάθε είδους εξοπλισµού για τις
δοµές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δαπάνες για
σχολικά βιβλία και για τη σίτιση και τη στέγαση των φοι-
τητών.

6. Τα προβλεπόµενα στις προηγούµενες παραγράφους
µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής παραµένουν σε ι-
σχύ για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται προκειµένου
να εξασφαλιστούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι των οικονο-
µικών ετών 2017-2019 του Μεσοπροθέσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και του Προγράµµατος Δη-
µοσιονοµικής Προσαρµογής, όπως περιλαµβάνεται στο
ν. 4336/2015, και τουλάχιστον έως την 31η Μαΐου του έ-
τους που έπεται της έναρξης εφαρµογής τους, οπότε και
επανεξετάζονται δυνάµει της παραγράφου 2 του παρό-
ντος. Η προβλεπόµενη στο προηγούµενο εδάφιο διάρ-
κεια ισχύος των µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής
τελεί υπό την επιφύλαξη αντικατάστασής τους σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 8 του παρόντος.

7. Οι εκ των ανωτέρω παραγράφων προκύπτοντες πε-
ριορισµοί στην εκτέλεση του προϋπολογισµού της Γενι-
κής Κυβέρνησης, πλην όσων αφορούν σε λειτουργικές
δαπάνες του Δηµοσίου και των φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης, συνιστούν έκτακτη εισφορά δηµοσιονοµικής
προσαρµογής για κάθε δικαιούχο.

8. Εφόσον επιβληθούν µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρ-
µογής κατά την παράγραφο 4 του παρόντος και σε αντι-
κατάσταση αυτών δύνανται να ληφθούν µόνιµα διαρ-
θρωτικά µέτρα, τα οποία θα ενσωµατωθούν στον Προϋ-
πολογισµό του ακόλουθου οικονοµικού έτους, συµπερι-
λαµβανοµένων µέτρων επί του σκέλους των εσόδων, κα-
τόπιν ειδικής διαβούλευσης µε τους Θεσµούς που ε-
µπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµο-
σιονοµικής Προσαρµογής κατά την έννοια του
ν. 4336/2015, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι εκεί
προβλεπόµενοι δηµοσιονοµικοί στόχοι. Τα µέτρα αυτά
δύνανται να επανεξετασθούν µετά τη λήξη του Προ-
γράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής.

9. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν α-
νάγονται σε ευθύνη του Ελληνικού Δηµοσίου, η εφαρµο-
γή του µηχανισµού δηµοσιονοµικής προσαρµογής δύνα-
ται να επανεξετασθεί ως εξής:
α) Σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ανωτέρας

βίας κατά τη διάρκεια του προηγούµενου οικονοµικού έ-
τους µε δηµοσιονοµική επίπτωση που ξεπερνάει το 0,5%
του ΑΕΠ δύναται να λάβει χώρα, ύστερα από ειδική δια-
βούλευση µε τους Θεσµούς που εµπλέκονται στην υλο-
ποίηση του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµο-
γής κατά την έννοια του ν. 4336/2015, αναστολή επιβο-
λής ή µείωση του ύψους των µέτρων του µηχανισµού.
β) Σε περίπτωση υστέρησης του πραγµατικού ρυθµού

µεγέθυνσης του ΑΕΠ του προηγούµενου έτους, που ξε-
περνάει το 0,5%, κατά τους όρους της παραγράφου 2
στοιχείο δ΄ λαµβάνει χώρα αυτόµατη προσαρµογή του
µηχανισµού µε αντίστοιχη µείωση του ύψους της από-
κλισης που ορίζεται στην παράγραφο 3. Η µείωση θα υ-
πολογίζεται ως το ήµισυ της διαφοράς που προκύπτει α-
πό την πρόβλεψη του πραγµατικού ρυθµού µεγέθυνσης
του ΑΕΠ, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό διάγραµµα
του εκάστοτε Τεχνικού Μνηµονίου Συνεργασίας (TMU)
και του πραγµατικού ρυθµού µεγέθυνσης του ΑΕΠ όπως

προκύπτει από την ετήσια ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ το
µήνα Μάρτιο.

10. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
α) Ως αρνητική απόκλιση νοείται η διαφορά, που διαπι-

στώνεται στην Έκθεση, µεταξύ του στόχου του πρωτο-
γενούς ισοζυγίου του προϋπολογισµού της Γενικής Κυ-
βέρνησης, όπως αυτός τίθεται µε βάση τις δεσµεύσεις,
που περιλαµβάνονται στο ν. 4336/2015, και του αποτελέ-
σµατος της Γενικής Κυβέρνησης που πραγµατοποιήθηκε
στο οικονοµικό έτος που προηγείται του τρέχοντος οικο-
νοµικού έτους, αφού αφαιρεθεί το ύψος τυχών µέτρων
δηµοσιονοµικής προσαρµογής που επιβλήθηκαν κατά το
προηγούµενο οικονοµικό έτος, σύµφωνα µε την παρού-
σα, διατυπωµένο σε ποσοστό επί το ΑΕΠ του προηγού-
µενου οικονοµικού έτους. Το αποτέλεσµα ανακοινώνε-
ται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) εγγρά-
φως στον Υπουργό Οικονοµικών δυνάµει του παρόντος
µέχρι την 25η Απριλίου εκάστου οικονοµικού έτους. Η
καθυστέρηση έκδοσης της ετήσιας Έκθεσης της Ευρω-
παϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), από την οποία
αντλούνται τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου, για λόγους που ανάγονται σε απο-
κλειστική ευθύνη της επιφέρει ισόχρονη παράταση όλων
των ανωτέρω προθεσµιών.
Η µετάβαση από τα στοιχεία που ανακοινώνονται από

την Eurostat, σε όρους σύµβασης χρηµατοδοτικής διευ-
κόλυνσης γίνεται µε την ενσωµάτωση των παραγόντων
προσαρµογής (programme adjustors), όπως περιλαµβά-
νονται στο εκάστοτε ισχύον τεχνικό µνηµόνιο συνεργα-
σίας. 
β) Το ποσοστό, µε βάση το οποίο θα αναπροσαρµόζο-

νται κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3 και µε την επιφύ-
λαξη της παραγράφου 9 στοιχείο β΄ τα ανώτατα όρια ε-
κτέλεσης των δαπανών στον προϋπολογισµό του έτους
αναφοράς υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο:
Ποσοστό % περιορισµού Εκτέλεσης Δαπανών = 100 x
(% Δηµοσιονοµική επίπτωση τυχόν µέτρων προσαρµο-

γής που θα ληφθούν
+ % Δηµοσιονοµική Επίπτωση των µέτρων επί των ε-

σόδων)
X ΑΕΠ του τρέχοντος έτους
(Σύνολο εγγεγραµµένων δαπανών τρέχοντος οικονο-

µικού έτους - Εξαιρέσεις της παρ. 5 του παρόντος).

Άρθρο 234

1. Στο εδάφιο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 12 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) µετά τη λέξη «τριετίας» προστίθε-
νται οι λέξεις «και υπό τις προϋποθέσεις της παραγρά-
φου 1Α του άρθρου αυτού.»

2. Στο άρθρο 39 παράγραφος 3 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85), µετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου προστίθε-
ται η φράση:

«Το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την
καταβολή της µειωµένης, κατά το προηγούµενο εδάφιο
της παραγράφου αυτής, εισφοράς σε σχέση µε την προ-
βλεπόµενη στο πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου α-
ποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία εξοφλείται σύµφω-
να µε την παράγραφο 2.»

3. Στο άρθρο 41 παρ. 3 εδάφιο 1, µετά τις λέξεις «νο-
µικού προσώπου δηµοσίου δικαίου,» προστίθενται οι λέ-
ξεις «για τα πέντε (5) πρώτα έτη ασφάλισης».



Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 41 προστίθε-
ται η φράση:

«Το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την
καταβολή της µειωµένης, κατά τα προηγούµενα εδάφια,
εισφοράς σε σχέση µε την προβλεπόµενη στην παρά-
γραφο 2, αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία εξοφλεί-
ται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 39.»

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 45 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται η φράση:

«Το εν λόγω µητρώο τηρείται στη Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων.».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
διαγράφονται οι λέξεις: «ο υπεύθυνος φορέας λειτουρ-
γίας».

6. Στο άρθρο 52 παρ. 2 περίπτωση α΄ εδάφιο πρώτο
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) οι λέξεις «µεταξύ άλλων» απα-
λείφονται και µετά τη λέξη «ενδικοφανών» προστίθεται
η φράση «και εν γένει διοικητικών προσφυγών».

7. Η παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης που θα εκδοθεί µέχρι 31.7.2016 καθορίζεται κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ενοποίηση εντός της
φορολογικής διοίκησης της είσπραξης ασφαλιστικών ει-
σφορών και φορολογικών οφειλών. Η εν λόγω ενοποίη-
ση θα ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι 31.12.2017.»

8. Στο άρθρο 71 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται
παράγραφος 7 ως εξής:

«Μέχρι την 1.3.2017 προσδιορίζεται ο αναγκαίος αριθ-
µός του προσωπικού για τη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α.. Τυ-
χόν πλεονάζον προσωπικό µεταφέρεται µέχρι την
1.4.2017 µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση,
βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο, στο Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης ή σε άλλους φορείς εποπτείας του Υπουργείου, ή
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, ούτως ώστε
να αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα ανάγκες σχετι-
κές µε την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής, συνε-
κτιµωµένων της φύσης και του µεγέθους των προς κάλυ-
ψη αναγκών κάθε φορέα.»

9. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 11 του άρθρου 46 του
ν. 4052/2012, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 83 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Οι ανωτέρω τοποθετούµενοι, σύµφωνα µε τις περι-
πτώσεις β΄ και γ΄ ασκούν τα καθήκοντά τους, µέχρι την
επιλογή νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).»

10. Στο άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τα ε-
δάφια 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«Για τους ασφαλισµένους, οι οποίοι έως την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου υπάγονταν στην ασφάλιση
του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής
Προσαύξησης, η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται, για
κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς, µε ετήσιο συ-
ντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία µο-
νάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιµος µισθός σε
αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη
τη βάση υπολογισµού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατά-
ξεις των άρθρων 8,14, 28 και 33 εφαρµόζονται αναλό-
γως.»

11. Στο άρθρο 94 παρ. 5 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τα ε-
δάφια 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«Για τους ασφαλισµένους που προέρχονται από το
ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του
Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, η επιπλέον παροχή θα υπο-
λογίζεται, για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς,
µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε
ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξι-
µος µισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαµ-
βάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της επιπλέον ει-
σφοράς. Οι διατάξεις των άρθρων 28 και 33 εφαρµόζο-
νται αναλόγως.»

12. Στο άρθρο 101 παρ. 2 περίπτωση β΄ στο τέλος του
δεύτερου εδαφίου η φράση «σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.» αντικαθίσταται µε τη φράση «σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).»

13. Το άρθρο 105 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) καταργεί-
ται.

Άρθρο 235
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης - 
Μεταβατικές διατάξεις για το ΕΚΑΣ

1. Τίθεται σε βαθµιαία εθνική εφαρµογή Πρόγραµµα υ-
πό τον τίτλο «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης» (εφε-
ξής Πρόγραµµα) εντός του Ιουλίου 2016 σε τριάντα (30)
µικρούς και µεσαίους Δήµους, οι οποίοι θα οριστούν, βά-
σει πληθυσµιακών κριτηρίων και δεικτών φτώχειας και α-
νεργίας, µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγρά-
φου 5 του παρόντος άρθρου. Η πρώτη φάση του ως άνω
Προγράµµατος λήγει στις 31 Δεκεµβρίου 2016.
Το Πρόγραµµα είναι αµιγώς προνοιακού χαρακτήρα, α-

πευθύνεται σε νοικοκυριά, που διαβιούν σε συνθήκες α-
κραίας φτώχειας και λειτουργεί κατά τρόπο συµπληρω-
µατικό στο πλαίσιο εφαρµογής δηµόσιων πολιτικών κα-
ταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-
σµού.
Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει τρεις (3) πυλώνες: ήτοι

(α) εισοδηµατική ενίσχυση, (β) πρόσβαση και διασύνδε-
ση σε συµπληρωµατικές κοινωνικές παροχές και υπηρε-
σίες, κατά περίπτωση και αναλόγως των αναγκών των
δικαιούχων, και (γ) υπηρεσίες ενεργοποίησης και προώ-
θησης των δικαιούχων του Προγράµµατος σε δράσεις, ό-
πως κάλυψη προτεινόµενης θέσης εργασίας, συµµετοχή
σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και εµπει-
ρίας και επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστηµα.

2. Ως Ωφελούµενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κα-
τηγορίες: (α) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο ά-
τοµο (άγαµος/η, χήρος/α, διαζευγµένος/η ή σε διάστα-
ση), που υποβάλλει ατοµική φορολογική δήλωση και δεν
εµπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοι-
τούν σε πανεπιστηµιακές σχολές, σε σχολεία ή ινστιτού-
τα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ηµε-
δαπής ή της αλλοδαπής, (β) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό:
περιλαµβάνει όλα τα άτοµα, που διαµένουν κάτω από
την ίδια στέγη και απαρτίζεται από ένα άτοµο και ένα ή
περισσότερα τέκνα ή από έγγαµο ζευγάρι ή ζευγάρι, το
οποίο έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης µε ή χωρίς τέ-
κνα, καθώς και από φιλοξενούµενα άτοµα ή φιλοξενού-
µενη οικογένεια.
Ως Ανήλικα µέλη ορίζονται τα µέλη της ωφελούµενης

µονάδας έως δεκαοκτώ (18) ετών.
Άστεγοι, που διαβιούν στο δρόµο ή σε ακατάλληλα κα-
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ταλύµατα, µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί α-
πό τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήµων της πρώτης φά-
σης ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων
Ηµέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήµους της
πρώτης φάσης, δύναται να είναι ωφελούµενοι του προ-
γράµµατος.
Ως Εισοδηµατική Ενίσχυση ορίζεται η διαφορά µεταξύ

του Εγγυηµένου Ποσού και του εισοδήµατος, όπως αυτό
υπολογίζεται στο πλαίσιο του Προγράµµατος του Κοινω-
νικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης για τους σκοπούς της
επιλεξιµότητας, διαιρούµενου δια του αριθµού των µη-
νών που αυτό αφορά, δηλαδή δια του έξι (6).
Ως Εγγυηµένο Ποσό νοείται το ποσό, που καθορίζεται

από τις αρµόδιες αρχές και προσαρµόζεται ανάλογα µε
τον αριθµό και την ηλικία των µελών της ωφελούµενης
µονάδας.
Ως Κατώφλι Εισοδήµατος ορίζεται το εισοδηµατικό

κριτήριο για ένταξη στο Πρόγραµµα και ισούται µε το
Εγγυηµένο Ποσό.
Ως Δηλούµενο Εισόδηµα ορίζεται το δηλούµενο από

τους αιτούντες συνολικό εισόδηµα από κάθε πηγή ηµε-
δαπής και αλλοδαπής προέλευσης - προ φόρων, µετά
την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση -
που έλαβαν όλα τα µέλη της ωφελούµενης µονάδας
τους τελευταίους έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία υπο-
βολής της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραµµα του Κοι-
νωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης. Στο συνολικό δη-
λωθέν εισόδηµα συµπεριλαµβάνεται και το σύνολο των
επιδοµάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το απαλ-
λασσόµενο εισόδηµα ή το φορολογούµενο µε ειδικό
τρόπο εισόδηµα, µε τις εξαιρέσεις, όπως διαλαµβάνο-
νται στο παρακάτω εδάφιο.
Στο δηλούµενο εισόδηµα δεν περιλαµβάνονται το επί-

δοµα αναδοχής της διάταξης του άρθρου 9 του
ν. 2082/1992 (Α΄ 158), το επίδοµα των απροστάτευτων
τέκνων, καθώς και τα µη ανταποδοτικά επιδόµατα ανα-
πηρίας, που χορηγούνται από το κράτος.
Ως µη δυνάµενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι

του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, που εµπί-
πτουν στις κάτωθι κατηγορίες: α. Άτοµα µε Αναπηρία (Α-
µεΑ), τα οποία σύµφωνα µε τη γνωµάτευση της Επιτρο-
πής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί «ανίκανα για
εργασία». Σε περίπτωση που άτοµο µε αναπηρία δεν έ-
χει την ως άνω γνωµάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι
ανίκανο για εργασία, προσκοµίζει σχετική υπεύθυνη δή-
λωση και πιστοποιητικό του ποσοστού αναπηρίας από
την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. β. Φοιτητές πλή-
ρους απασχόλησης, µαθητευόµενοι των επαγγελµατι-
κών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στο πλαίσιο ε-
παγγελµατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος χωρίς ερ-
γασιακή σχέση. γ. Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις
ένοπλες δυνάµεις.
Ως δυνάµενοι για εργασία νοούνται οι δικαιούχοι του

Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης ηλικίας δεκαο-
κτώ (18) έως εξήντα πέντε (65) ετών, που δεν υπάγονται
στις ως άνω κατηγορίες, όπως διαλαµβάνονται στο
προηγούµενο εδάφιο.

3. Αρµόδια όργανα για την υλοποίηση του Προγράµµα-
τος του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης είναι τα
εξής: το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε Οµάδα Διοίκησης Έρ-
γου (ΟΔΕ), υπαγόµενη στον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοι-
ας, της οποίας η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Γε-
νική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υ-
πουργείου Οικονοµικών (ΓΓΠΣ), η Γενική Γραµµατεία Δη-
µοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών (ΓΓΔΕ), η
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄ 245), τα Κέντρα Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτο-
διοίκησης Α΄ Βαθµού (Δήµοι), το Εθνικό Ινστιτούτο Ερ-
γασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ) του άρθρου
88 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), ο Οργανισµός Απασχόλη-
σης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) και το Εθνικό Κέντρο
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
Η διαχείριση των δαπανών, που θα διατεθούν για την

Τεχνική Συνδροµή της πρώτης φάσης υλοποίησης του
Προγράµµατος «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης»,
δύναται να ανατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε φο-
ρέα/εις υλοποίησης, κατόπιν σύναψης προγραµµατι-
κής/ών σύµβασης/εων.

4. Το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης είναι αφορο-
λόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κα-
τάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη
προς το Δηµόσιο ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογί-
ζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιοσδή-
ποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτή-
ρα.
Οι άστεγοι, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του πα-

ρόντος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του
προβλεπόµενου από την κείµενη νοµοθεσία προστίµου
για εκπρόθεσµη υποβολή Ε1.

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης ρυθµίζονται ο καθορισµός των δικαιούχων, βάσει
κριτηρίων εισοδήµατος, περιουσίας και διαµονής, η βάση
και ο τρόπος υπολογισµού, καθώς και το ύψος του Κοι-
νωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης για κάθε ωφελούµε-
νη µονάδα, οι αρµοδιότητες των οργάνων της παραγρά-
φου 3 του παρόντος άρθρου για την υλοποίηση του Προ-
γράµµατος, οι εξαιρέσεις υπαγωγής στο Πρόγραµµα, οι
υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο χρόνος και ο τρόπος κα-
ταβολής της εισοδηµατικής ενίσχυσης, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης στο Πρόγραµ-
µα, οι προϋποθέσεις αναστολής και διακοπής της κατα-
βολής του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης και οι
επιπτώσεις αυτών, η επιλογή των Δήµων εφαρµογής του
Προγράµµατος, οι όροι και οι προϋποθέσεις της διοικητι-
κής διαδικασίας επίλυσης των σχετικών διαφορών, όπως
η φύση της προσβαλλόµενης πράξης, οι προθεσµίες κα-
τάθεσης και απόφανσης επί της ένστασης και το αρµό-
διο όργανο εξέτασης, η συγκρότηση του οποίου θα γίνει
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και κάθε άλ-
λο ζήτηµα λεπτοµερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα του
παρόντος άρθρου.

6. Στο άρθρο 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) µετά την πα-
ράγραφο 7, προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 8 και 9
ως εξής: 

«8. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (Α΄ 138)
όπως ισχύει, εφαρµόζεται και σε όσους παύουν να είναι
δικαιούχοι του Ε.Κ.Α.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος µέχρι την οριστική κατάργησή του.

9. Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος τµήµα-
τος ή συνόλου Ε.Κ.Α.Σ. γίνεται µε συµψηφιστικό επανυ-
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πολογισµό της σύνταξης του δικαιούχου σε δώδεκα (12)
µηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που το ποσό της µηνιαίας
δόσης υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ, το υπερβάλλον
ποσό επιστρέφεται συµφηφιζόµενο µε τη σύνταξη σε ι-
σόποσες µηνιαίες δόσεις µέχρι το Δεκέµβριο του 2018.»
Οι παλαιές παράγραφοι 8 και 9 αναριθµούνται σε 10

και 11 αντίστοιχα.

Άρθρο 236

Αναστέλλεται από 1.1.2017 µέχρι 31.12.2018 κάθε µι-
σθολογική ωρίµανση και µισθολογική προαγωγή των λει-
τουργών και υπαλλήλων που αµείβονται µε ειδικά µισθο-
λόγια και αναφέρονται στις διατάξεις των περιπτώσεων
13 έως 36 της Υποπαραγράφου Γ1 της Παραγράφου Γ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
Η ως άνω διάταξη δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση που

επιτευχθεί από τα εµπλεκόµενα υπουργεία ισοδύναµη
δηµοσιονοµική εξοικονόµηση. Τα µέτρα που επιτυγχά-
νουν το ισοδύναµο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα διαπι-
στώνονται µε πράξη του Υπουργού Οικονοµικών και εγ-
γράφονται στον προϋπολογισµό των ετών 2017 και
2018.

Άρθρο 237

Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4111/2013 αντικαθίστα-
ται, από την έναρξη ισχύος του, ως εξής:

«4. Από 1.1.2013 όλες οι πράξεις του κλάδου συντήρη-
σης τροχαίου υλικού που εισφέρεται θεωρούνται ότι γί-
νονται για λογαριασµό της Εταιρείας και τα ποσά αυτών
µεταφέρονται µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία
της. Υποχρεώσεις του ΟΣΕ Α.Ε. οι οποίες απορρέουν α-
πό τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε.
και οι οποίες έχουν γεννηθεί πριν την ηµεροµηνία µετα-
σχηµατισµού που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος δεν
µεταβιβάζονται στην Εταιρεία. Ο ΟΣΕ Α.Ε. παραµένει α-
ποκλειστικά υπεύθυνος για απαιτήσεις ή αξιώσεις του
Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και τυχόν αξιώσεων ή διοικητικών κυρώσεων και
προστίµων επιβαλλοµένων λόγω παραβάσεων της περι-
βαλλοντικής νοµοθεσίας, οι οποίες προκύπτουν από την
επιχειρηµατική λειτουργία και δραστηριότητα του κλά-
δου συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε. µέχρι τις
31.12.2012. Για τις εν λόγω απαιτήσεις ή αξιώσεις, η Ε-
ταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη.
Δίκες ή διοικητικές διαδικασίες οι οποίες αφορούν

στην επιχειρηµατική λειτουργία και δραστηριότητα του
κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού και οι οποίες εκ-
κρεµούν κατά την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού που ο-
ρίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ή ανοίγονται
µετά την ηµεροµηνία αυτή αλλά αφορούν σε γεννηµέ-
νες µέχρι τις 31.12.2012 απαιτήσεις ή αξιώσεις κατά του
ΟΣΕ Α.Ε. διεξάγονται ή, κατά περίπτωση διενεργούνται,
αποκλειστικά από τον ΟΣΕ Α.Ε..
Επί της προβλεπόµενης στο παρόν άρθρο εισφοράς

του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε.
στην Εταιρεία δεν εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου
479 του Αστικού Κώδικα.
Οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που κατέχει ο

ΟΣΕ Α.Ε. και οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουρ-
γία του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, µεταβιβά-

ζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στην Ε-
ταιρεία µε τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφα-
σης της παραγράφου 1 του παρόντος.»

Άρθρο 238

1. Τα άρθρα 14 έως και 33 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142)
καταργούνται. Από την κατάργηση των ανωτέρω διατά-
ξεων και µέχρι την έκδοση του π.δ. που προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α΄ 148), ε-
φαρµόζεται το από 23.2/6.3.1987 π.δ. «Κατηγορίες και
περιεχόµενο χρήσεων γης» (Δ΄ 166).

2. Εκκρεµείς διαδικασίες σχεδιασµού χωροταξικού –
πολεοδοµικού επιπέδου οι µελέτες των οποίων εκπονή-
θηκαν µε εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄
του ν. 4269/2014 ολοκληρώνονται σύµφωνα µε αυτές, ε-
φόσον κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας διά-
ταξης, έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρµόδια υ-
πηρεσία. Οι ενδιαφερόµενοι του προηγούµενου εδαφίου
µε αίτησή τους στην αρµόδια υπηρεσία µπορούν να εξαι-
ρεθούν από την εφαρµογή της παρούσας µεταβατικής
διάταξης.

Άρθρο 239

Στο άρθρο 6 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται πα-
ράγραφος 5, ως ακολούθως:

«5. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) και η πράξη συ-
νταξιοδότησής τους εκδίδεται την εποµένη της λήξης
του σχολικού έτους 2015-2016, δεν υπάγονται στις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου και ο χρόνος παραµονής
τους στην υπηρεσία λογίζεται ως συντάξιµος. Καταλη-
κτική ηµεροµηνία του δικαιώµατος ανάκλησης των αιτή-
σεων παραίτησης των εκπαιδευτικών του προηγούµενου
εδαφίου ορίζεται η 3η.6.2016».

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Άρθρο 240
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.

(Παρεµβάλλονται τα Παραρτήµατα Α΄ και Β΄)
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Αθήνα,                                                                2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
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