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Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου
Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3279
Φ.Ε.Κ. 205Α (01.11.2004)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1

Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας
και Ανάπτυξης (Ε.Σ.Α.Α.)

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Σ.Α.Α.). Το Ε.Σ.Α.Α. είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό
όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης για κάθε θέμα σχετικό με τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας.
2. Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Α.Α. αποτελούν ιδίως:
α) Η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ο καθορισμός των γενικών κατευθύνσεων για τη βελτίωσή της και
η μετατροπή τους σε εφαρμόσιμες πολιτικές.
β) Οι προτάσεις για το μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό σε θέματα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.
γ) Η πρόταση συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής για την ανταγωνιστικότητα, με ενσωμάτωση και δεδομένων της περιφερειακής διάστασης και της
διεθνούς εμπειρίας.
δ) Η υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό των εθνικών και κοινοτικών
αναπτυξιακών προγραμμάτων. Στο σχεδιασμό αυτόν λαμβάνεται ιδιαίτερη
μέριμνα για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές της Χώρας.
ε) Η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, με στόχο την άρση των εμποδίων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.
στ) Η τακτική ενημέρωση των μελών του για τις εργασίες και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας Επιτρόπων για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
ζ) Η επιδίωξη της σύνθεσης των απόψεων των κοινωνικών εταίρων και
των συναρμόδιων οργάνων και φορέων στις παραπάνω προτάσεις πολιτικής.
η) Η διατύπωση γνώμης, επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, κατόπιν
σχετικών ερωτημάτων, που υποβάλλονται από τον Πρωθυπουργό ή τον
Υπουργό Ανάπτυξης.
θ) Η καθιέρωση Ελληνικού Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας.
ι) Η έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης του Ε.Σ.Α.Α..
ια) Η έγκριση των ετήσιων εκθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και η
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υποβολή τους στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη του
Υπουργικού Συμβουλίου.
ιβ) Η έγκριση και η υποβολή αρμοδίως περιοδικών ειδικών εκθέσεων για
την ανταγωνιστικότητα.
ιγ) Η έγκριση των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων.
3. Το Ε.Σ.Α.Α. καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ο
οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 2

Σύνθεση και λειτουργία του Ε.Σ.Α.Α.

1.α) Το Ε.Σ.Α.Α. αποτελείται από τα εξής μέλη:
- Τον Υπουργό Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο και
- τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων:
* Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
* Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
* Ανάπτυξης,
* Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
* Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
* Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
* Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
* Εμπορικής Ναυτιλίας,
* Τουριστικής Ανάπτυξης.
- Τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού,
- Τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας,
- Τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου,
- Τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας,
- Τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή,
- Τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα,
- Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
- Τον Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών,
Εμπόρων Ελλάδος,
- Τον Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Ελλάδος,
- Τον Πρόεδρο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων,
- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
- Τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,
- Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών
Συνεταιρισμών,
- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
- Τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων,
- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος,
- Τον Πρόεδρο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος,
- Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος,
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- Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,
- Τον Πρόεδρο του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
- Τον Πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
- Τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,
- Τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας,
- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,
- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος,
- τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος,
- Τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
- Τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
- Τον Πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
- Τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων,
- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής
Ελλάδος,
- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών,
- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής
Ελλάδος, και
- Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Κρήτης.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να προσκαλεί προσωπικότητες από το
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και φορείς των Περιφερειών της Ελλάδας, στις εργασίες του Συμβουλίου, οι οποίοι
μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και κατάθεσης προτάσεων.
β) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται μόνιμη επιτροπή
σε επίπεδο γενικών γραμματέων των Υπουργείων που μετέχουν στο Ε.Σ.Α.Α.
και του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, για την αντιμετώπιση
τρεχούσης φύσεως θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.
2. Το Ε.Σ.Α.Α. λειτουργεί, ως συλλογικό όργανο, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αυτού. Στον Κανονισμό αυτόν προβλέπονται
τα σχετικά με τη συγκρότηση του Ε.Σ.Α.Α., τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, την
εν γένει λειτουργία του και τον τρόπο έκδοσης των γνωμοδοτήσεων και λήψης
των αποφάσεών του, καθώς και τα σχετικά με τη λειτουργία της μόνιμης επιτροπής της παραγράφου 1β σε επίπεδο γενικών γραμματέων. Το Ε.Σ.Α.Α.
συνεδριάζει, τακτικά, τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως και εκτάκτως μετά
από πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να τροποποιείται η
σύνθεση του Ε.Σ.Α.Α., ως προς τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών του.
4. Για τη συμμετοχή στο Ε.Σ.Α.Α. δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
Άρθρο 3

Λειτουργία - Πόροι

Η λειτουργία του Ε.Σ.Α.Α. ανατίθεται στην Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Α. και των οργάνων
του γίνεται με πόρους που προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή /και τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.
988

Άρθρο 4

Διοικητική Υποστήριξη

Για την εκπλήρωση του σκοπού του και την πραγματοποίηση του έργου
του, το Ε.Σ.Α.Α. συνεπικουρείται από:
α) την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΕΠ.ΕΜ.) και
β) τη Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας (ΔΙ.Π.Α.).
Άρθρο 5

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

1. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΕΠ.ΕΜ.) είναι το κύριο εισηγητικό όργανο προς το Ε.Σ.Α.Α. και τα θέματα της λειτουργίας της ρυθμίζονται με τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Α.. Αποτελείται από δεκάξι (16)
μέλη, κατ’ ανώτατο όριο, διετούς θητείας, οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Στην ΕΠ.ΕΜ. μπορούν να συμμετέχουν μέλη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που προτείνονται από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο του
Τ.Ε.Ι., επιστήμονες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ανταγωνιστικότητας, τέως ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και εκπρόσωποι φορέων που
συμμετέχουν στο Ε.Σ.Α.Α.. Η ιδιότητα του προέδρου και του αντιπροέδρου
της Επιτροπής δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα, Προέδρου και Αντιπρόεδρου Διοικούσας Επιτροπής Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι. και τα σχετικά καθήκοντα ανατίθενται κατά παρέκκλιση από κάθε
σχετική ρύθμιση και από τη διαδικασία ανάθεσης και ανάληψης εξωπανεπιστημιακής απασχόλησης.
Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Α. ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και:
α) η κατά το δυνατόν ισόρροπη παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων
και έμπειρων ανθρώπων του επιχειρείν, καθώς και η συμμετοχή τουλάχιστον
ενός πρώην ανώτατου δικαστή της πολιτικής ή διοικητικής δικαιοσύνης, και
β) η συμμετοχή νέων επιστημόνων και νέων επιχειρηματιών.
Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι
δυνατόν να συνιστώνται ομάδες εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Α., με σκοπό την εκπόνηση εκθέσεων, μελετών και εισηγήσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων.
2. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
της, αντλεί πληροφορίες και στοιχεία από τη Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας (ΔΙ.Π.Α.) και από άλλες πηγές, επεξεργάζεται το υλικό αυτό
και υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις προς το Ε.Σ.Α.Α..
3. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ανήκουν ιδίως:
α) η εισήγηση προς το Ε.Σ.Α.Α. μέτρων και ενεργειών για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων,
β) η κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων για την ανταγωνιστικότητα,
γ) η κατάρτιση περιοδικών ειδικών εκθέσεων για την ανταγωνιστικότητα,
δ) η προετοιμασία των ετήσιων σχεδίων δράσης,
ε) η σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων του Ε.Σ.Α.Α.,
στ) η προετοιμασία προτάσεων για τη δημιουργία και τη διαρκή βελτίωση
989

του Ελληνικού Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας,
ζ) η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του Ε.Σ.Α.Α.
στην ανταγωνιστικότητα,
η) η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στη διαδικασία εφαρμογής των
γνωμοδοτήσεων του Ε.Σ.Α.Α., και
θ) η σύνταξη εισηγήσεων, εκθέσεων και αναφορών, κατόπιν ανάθεσης
από το Ε.Σ.Α.Α., για θέματα της αρμοδιότητάς του.
Άρθρο 6

Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας

1. Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Α. συνιστάται στην Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας (ΔΙ.Π.Α.). Για τις ανάγκες
λειτουργίας της ΔΙ.Π.Α. συνιστώνται έξι (6) ενιαίες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ και δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης καθορίζονται οι ειδικότητες των ανωτέρω
υπαλλήλων.
Οι θέσεις αυτές μπορεί να καλύπτονται και με απόσπαση ή μετακίνηση
προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή σε εποπτευόμενους
από αυτό φορείς ή σε άλλα Υπουργεία και φορείς του δημόσιου τομέα. Η
απόσπαση ή μετακίνηση είναι τριετούς διάρκειας.
Η θητεία στη ΔΙ.Π.Α. λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του
υπαλλήλου στη θέση που οργανικά κατέχει.
2. Η ΔΙ.Π.Α. ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
α) Υποστηρίζει τη λειτουργία του Ε.Σ.Α.Α. και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξή τους.
β) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται αξιόπιστα και συνεχώς επικαιροποιούμενα στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα από εθνικές και διεθνείς πηγές,
συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, τα οποία διαθέτει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, δημιουργώντας
παράλληλα και σχετική βάση δεδομένων.
γ) Παρακολουθεί την εφαρμογή των γνωμοδοτήσεων και των προτάσεων
του Ε.Σ.Α.Α..
δ) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά των δράσεων
και των προτάσεων του Ε.Σ.Α.Α. στο πεδίο των πρακτικών εφαρμογών και
την προώθηση των αντιλήψεων και πρακτικών που καλλιεργούν το πνεύμα
και την αξία της ανταγωνιστικότητας.
ε) Μεριμνά για την ανάπτυξη διαρκούς διαλόγου μεταξύ Υπουργείων και
αναπτυξιακών φορέων άλλων χωρών, διακρατικών οργανώσεων και οργανισμών και ευρωπαϊκών οργάνων, με κύριο στόχο την ανταλλαγή εμπειριών,
βέλτιστων πρακτικών.
στ) Καταγράφει και τηρεί στοιχεία για τα διεθνώς υφιστάμενα συστήματα
αξιολόγησης με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του Ελληνικού Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας.
ζ) Μεριμνά για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων
των παρεμβάσεων του Ε.Σ.Α.Α. στην ανταγωνιστικότητα.
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η) Συλλέγει προτάσεις και εισηγήσεις, από τις Περιφέρειες της Χώρας,
για θέματα ανταγωνιστικότητας, τα οποία προωθεί στο Ε.Σ.Α.Α..
θ) Υποβοηθεί την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη και την
κατάθεση στο Ε.Σ.Α.Α. της Ετήσιας Έκθεσης για την Ανταγωνιστικότητα και
των λοιπών εκθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
ι) Είναι αρμόδια για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή έργων,
μελετών και εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, που υλοποιούνται από τρίτους
με στόχο την προώθηση του έργου του Ε.Σ.Α.Α..
ια) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Ε.Σ.Α.Α. και της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων.
ιβ) Διατηρεί Αρχείο, το οποίο βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση του Υπουργού Ανάπτυξης και των μελών του Ε.Σ.Α.Α. και της ΕΠ.ΕΜ..
ιγ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία αναγκαία για το σχεδιασμό
εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, τα οποία γνωστοποιεί
στο Ε.Σ.Α.Α. και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
ιδ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις
της εφαρμογής εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στην
ανταγωνιστικότητα.
Άρθρο 7

Έτος ανταγωνιστικότητας και ίδρυση νέων δομών

α) Καθορίζεται το ημερολογιακό έτος 2005, ως έτος ανταγωνιστικότητας.
Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, θα πραγματοποιηθούν ενέργειες πρόσθετης ευαισθητοποίησης των πολιτών και των φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με στόχο την ανάδειξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονομίας. Στις παραπάνω ενέργειες περιλαμβάνεται και η θέσπιση βραβείων. Οι όροι και οι διαδικασίες πραγματοποίησης των εν λόγω
ενεργειών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να
καθορίζονται και άλλα ημερολογιακά έτη ως έτη αφιερωμένα στην ανταγωνιστικότητα, καθώς και σε άλλες δράσεις της αρμοδιότητας και ευθύνης του
Υπουργείου Ανάπτυξης (όπως η επιχειρηματικότητα, η έρευνα, η τεχνολογία,
η προστασία καταναλωτή, η ποιότητα και η συσκευασία προϊόντων).
Οι πόροι για την εφαρμογή των ανωτέρω αντλούνται από τα διαρθρωτικά
ταμεία ή / και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, ιδρύονται: α) Ακαδημία Επιχειρηματικότητας και β)
Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ινστιτούτο. Με το ως άνω προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η νομική μορφή, ο σκοπός, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας
τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 8

Αποζημιώσεις

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης
καθορίζονται τα θέματα της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Εμπει991

ρογνωμόνων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.
3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Η συμμετοχή στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης στο δημόσιο τομέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 9

Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων Γ΄ Κ.Π.Σ.
από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Συμβάσεις για έργα που χρηματοδοτούνται από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.) και έχουν συναφθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος,
χωρίς να έχουν υποβληθεί προ της υπογραφής τους στον έλεγχο νομιμότητας
που προβλέπεται από το άρθρο 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄),
όπως ισχύει, υποβάλλονται μετά του σχετικού φακέλου για τη διενέργεια του
ελέγχου αυτού, στα κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός τριάντα (30)
εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν η σύμβαση και
ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αν ο
έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, επέρχονται οι συνέπειες
που προβλέπουν οι διατάξεις του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει.
Άρθρο 10

Παράταση ισχύος άδειας λειτουργίας

Με την υποβολή των σχετικών αιτήσεων που θα συνοδεύονται από τα
στοιχεία δ.ε. της παραγράφου 1 του άρθρου 99 και α΄ και β΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 100 της με αριθμ. ΙΙ - 5η/Φ./17402/ 12.12.1984 αποφάσεως
του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΦΕΚ 931 Β΄) χορηγούνται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης προσωρινές άδειες
λειτουργίας των μεταλλουργικών και λοιπών εγκαταστάσεων της Γ.Μ.Μ. Α.Ε.
ΛΑΡΚΟ στην περιοχή Λάρυμνας του Δήμου Οπουντίων του Νομού Φθιώτιδας. Η ισχύς των προσωρινών αδειών λειτουργίας αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου 2004 και λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2008.
Άρθρο 11

Δίδακτρα ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

1. Ως δίδακτρα, κατά τον παρόντα νόμο, νοείται η αμοιβή που καταβάλλεται στα κάθε κατηγορίας ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ως αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες από αυτά κάθε μορφής υπηρεσίες.
Στην έννοια των διδάκτρων νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων και γυμνασίων / λυκείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται:
α) Τα δίδακτρα για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων με συγκεκριμένο
αριθμό ωρών διδασκαλίας, που διδάσκονται σε κάθε τάξη ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου (ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές (του λοιπού «υποχρεωτικά
μαθήματα»).
β) Τα δίδακτρα για ώρες διδασκαλίας υποχρεωτικών μαθημάτων που δι992

δάσκονται πέραν των ωρών διδασκαλίας που είναι υποχρεωτικές για όλους
τους μαθητές και τα δίδακτρα για τη διδασκαλία μαθημάτων που δεν είναι
υποχρεωτικά ή για άλλες εκπαιδευτικές και μη δραστηριότητες, καθώς και τα
τυχόν κόμιστρα για τη μεταφορά των μαθητών (του λοιπού «οι επιλογές»).
2. Τα δίδακτρα των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων / λυκείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, προσδιορίζονται ως εξής:
α) Τα δίδακτρα που ισχύουν κάθε έτος για την πρώτη τάξη των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων / λυκείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθορίζονται με απόφαση των αντίστοιχων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
και δημοσιοποιούνται από αυτά με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσω διαδικτύου,
εντός των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του αμέσως προηγούμενου
σχολικού έτους. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Εντός της ίδιας προθεσμίας οι, περί διδάκτρων, αποφάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρεί αυτές στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου. Η παράλειψη της δημοσιοποίησης ή της ανακοίνωσης ή και των
δύο, εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, έχει ως συνέπεια τη διατήρηση των διδάκτρων του τρέχοντος έτους και για το επόμενο αυτού.
Στο Βιβλίο-Μητρώο Μαθητών (μαθητολόγιο) που τηρείται από τα εκπαιδευτήρια της χώρας αναγράφεται σε ξεχωριστές στήλες το ύψος των διδάκτρων που αντιστοιχεί στα υποχρεωτικά μαθήματα και σε καθεμία από τις
επιλογές.
Για τα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, όπως αυτά εγκρίνονται κάθε φορά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ένα συνολικό ποσό, ενώ για τις
επιλογές ανακοινώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στην προσφερόμενη επιλογή και ισχύει για το σύνολο των ωρών αυτής.
β) Τα δίδακτρα του πρώτου διδακτικού έτους, που ορίζονται σύμφωνα με
τον παρόντα νόμο, είναι τα δίδακτρα που ισχύουν για το διδακτικό έτος 20052006.
γ) Το ύψος της τυχόν αύξησης των διδάκτρων που καταβάλλονται στα
νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια ιδιωτικής εκπαίδευσης
κατά τα, πέραν του πρώτου, διδακτικά έτη δεν υπερβαίνει το ποσοστό που
προκύπτει σύμφωνα με τον τύπο:
0,35Χ+0,65Ψ = Ζ.

Ως Χ ορίζεται η ετήσια μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του
προηγούμενου έτους, σε μέσα επίπεδα, όπως αυτή ανακοινώνεται από την
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε.), ως Ψ ορίζεται η μέση αύξηση των αμοιβών εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων κατά το προηγούμενο έτος και ως Ζ
ορίζεται το ανώτατο ποσοστό αύξησης. Η μέση αύξηση Ψ ορίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος των ποσοστών αύξησης των αμοιβών που αντιστοιχούν
σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο εκπαιδευτικού με τέσσερα (4) έτη σπουδών.
Για το διδακτικό έτος 2004-2005 ισχύει ότι Χ = 3,5% και Ψ = 9,77%, ενώ
βάσει του παραπάνω τύπου προκύπτει ότι Ζ= 7,58%.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται το αργότερο
μέχρι το Μάιο εκάστου έτους, προσδιορίζεται η μέση αύξηση των αμοιβών
των εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων για το προηγούμενο έτος και ανακοινώνεται το ανώτατο ποσοστό αύξησης Ζ των διδάκτρων.
δ) Ο αριθμός, το είδος ή / και οι ώρες διδασκαλίας των υποχρεωτικών
μαθημάτων, κατά τάξη, αλλάζουν μόνο στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο
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για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και των αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο αριθμός, το είδος ή/και οι ώρες
διδασκαλίας των επιλογών, κατά τάξη, ορίζονται εκάστοτε με απόφαση του
κάθε εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με εφαρμοζόμενο από αυτό πρόγραμμα του
κάθε εκπαιδευτηρίου. Σε περίπτωση που γίνει προσθήκη οποιουδήποτε νέου
υποχρεωτικού μαθήματος ή αυξηθούν οι ώρες ήδη διδασκόμενου υποχρεωτικού μαθήματος σε συγκεκριμένη τάξη, τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στα
μαθήματα αυτά προστίθενται αναλογικά στα ενιαία δίδακτρα των υποχρεωτικών μαθημάτων.
ε) Το ανώτατο επιτρεπτό ύψος των τυχόν, ανά έτος, αυξήσεων των διδάκτρων που αφορούν τους μαθητές των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων / λυκείων, ιδιωτικής εκπαίδευσης, που το έτος 2004-2005 φοιτούν σε
οποιαδήποτε τάξη των αντίστοιχων εκπαιδευτηρίων, θα υπολογίζεται με βάση
τον τύπο του προηγούμενου εδαφίου γ΄:
i. Επί του ποσού των συνολικών διδάκτρων που ίσχυαν το προηγούμενο
έτος για τα μαθήματα κάθε τάξης, τα οποία ήταν υποχρεωτικά στο συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο για όλους τους μαθητές, κατά τη διάρκεια αυτού του
έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2003-2004. Για αλλαγές μαθημάτων ή /
και ωρών διδασκαλίας εφαρμοστέο είναι το ανωτέρω εδάφιο δ΄.
ii. Επί του ποσού των διδάκτρων για κάθε μάθημα από τις επιλογές,
αρχής γενομένης από το έτος 2003-2004.
3. Το ύψος της τυχόν αύξησης των διδάκτρων για το έτος 2004-2005, καθόσον αφορά τους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 5% των διδάκτρων του έτους 2003-2004.
4. Από τη ρύθμιση αυτή και μόνο για τη σχολική χρονιά 2004-2005 εξαιρούνται τα αυθύπαρκτα σωματεία που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Στα
σχολεία των σωματείων αυτών τα δίδακτρα για το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ανά τάξη κατά τη σχολική χρονιά 2004-2005 δεν μπορούν να
υπερβαίνουν τα 3.300 ευρώ. Τα δίδακτρα των ανωτέρω σχολείων για τα μη
υποχρεωτικά μαθήματα καθορίζονται και για τη σχολική χρονιά 2004-2005,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σε όσους παραβαίνουν τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται για κάθε παράβαση του παρόντος άρθρου πρόστιμο, τουλάχιστον 10.000 ευρώ, που ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης δύναται να φθάσει μέχρι ποσού ίσου
με το 10% του κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί κάθε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τα ποσά των προστίμων εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.),
αποτελούν έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού του Κράτους, διατίθενται δε
για τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 12

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε άλλη γενική
και ειδική διάταξη που έχει αντίθετο περιεχόμενο προς τις ρυθμίσεις του.
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Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΑΒρΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝηΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2004

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Θεσμοθέτηση του Συνηγόρου
του Καταναλωτή
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3297
Φ.Ε.Κ. 259Α (23.12.2004)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝηΓΟρΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤη
Άρθρο 1

Ίδρυση - Αποστολή

1. Συνιστάται ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Συνήγορος του Καταναλωτή», ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών.
2. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και κατά την άσκηση των καθηκόντων του απολαμβάνει προσωπικής
και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
3. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν διώκεται και δεν εξετάζεται για
γνώμη που διατύπωσε ή πράξη που εκτέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Δίωξη επιτρέπεται ύστερα από έγκληση μόνο για συκοφαντική
δυσφήμιση, εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου.
4. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επικουρείται από δύο Βοηθούς Συνηγόρους.
5. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, οι Βοηθοί Συνήγοροι, οι ειδικοί επιστήμονες και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι με προσόντα ειδικών επιστημόνων,
σε περίπτωση που ενάγονται ή διώκονται για πράξη ή παράλειψη κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων δια μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή υποστηρίζεται από είκοσι πέντε (25)
ειδικούς επιστήμονες.
7. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται
σε ειδικό φορέα και ενσωματώνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Διατάκτης της δαπάνης είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή,
ο οποίος και εισηγείται τον προϋπολογισμό στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
Ειδικά, για το έτος 2005 οι δαπάνες της Αρχής θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.
8. Τα θέματα της οικονομικής διαχείρισης της Αρχής, όπως είναι ιδίως η
ανάληψη υποχρεώσεων, η διενέργεια δαπανών, τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται και γενικά το λογιστικό της Αρχής, ρυθμίζονται με κανονισμό που καταρτίζεται από τον Συνήγορο του Καταναλωτή και εγκρίνεται από τους
Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
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Άρθρο 2

Εκλογή - Θητεία

1. Ως Συνήγορος του Καταναλωτή και Βοηθοί Συνήγοροι επιλέγονται
πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που διαθέτουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση, γνώση και εμπειρία επί θεμάτων που σχετίζονται με την αρμοδιότητα
και την αποστολή της Αρχής και απολαύουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής.
2. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώμη της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης.
3. Οι Βοηθοί Συνήγοροι διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
4. Αναπλήρωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή χωρεί, εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται προσκαίρως να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο. Αναπληρωτής του Συνηγόρου του Καταναλωτή είναι ένας εκ των
Βοηθών Συνηγόρων που ορίζεται με την απόφαση του διορισμού του.
5. Η θητεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των Βοηθών Συνηγόρων
ορίζεται πενταετής. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως Συνηγόρου του Καταναλωτή δεν επιτρέπεται.
6. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί να παυθεί με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, για σωματική ή πνευματική ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του.
7. Οι Βοηθοί Συνήγοροι μπορεί να παυθούν με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης μετά από πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, για σωματική
ή πνευματική ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς και για
ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
8. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους ο Συνήγορος του Καταναλωτή και
οι Βοηθοί Συνήγοροι δεν επιτρέπεται να ασκούν καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή να αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα, αμειβόμενα ή μη, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος,
καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αναστέλλεται
κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
9. Οι αποδοχές του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των Βοηθών Συνηγόρων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 3

Αρμοδιότητες

1. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι αρμόδιος για την εξώδικη επίλυση
διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών,
όπως οι έννοιες των προμηθευτών και των καταναλωτών ή των ενώσεών
τους ορίζονται κάθε φορά στο νόμο. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας ο
Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις
προς τους προμηθευτές, ιδίως όταν από την επιχειρηματική συμπεριφορά
τους θίγεται μεγάλος αριθμός καταναλωτών.
2. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαμβάνεται των υποθέσεων της αρ997

μοδιότητάς του, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αναφοράς
ενός τουλάχιστον των ενδιαφερόμενων μερών. Επίσης, επιλαμβάνεται με
όμοιο τρόπο και αιτημάτων των καταναλωτών ή ενώσεων των καταναλωτών
και των προμηθευτών, που έχουν απορριφθεί στο πλαίσιο διαδικασιών που
εφαρμόζονται από άλλους καθιερωμένους φορείς εξώδικης ρύθμισης επί μέρους καταναλωτικών διαφορών.
3. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.
4. Οι επιτροπές που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄) για την εξώδικη επίλυση των διαφορών μεταξύ
των προμηθευτών και των καταναλωτών ή ενώσεων των καταναλωτών επιλαμβάνονται των αιτήσεων που υποβάλλονται από καταναλωτές ή ενώσεις
των καταναλωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του
προαναφερόμενου άρθρου. Οι επιτροπές υπάγονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος με απόφασή του διορίζει και παύει τα μέλη τους σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές. Η γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών αυτών παρέχεται από τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Με
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αμοιβή των μελών των επιτροπών φιλικού διακανονισμού και των
προσώπων, που παρέχουν τη γραμματειακή υποστήριξη. Η σχετική δαπάνη
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
5. Ζητήματα που ανάγονται στις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 11
του ν. 2251/1994 ρυθμίζονται με απόφαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
6. Τα πορίσματα των επιτροπών κοινοποιούνται υποχρεωτικά, μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή τους στον Συνήγορο του
Καταναλωτή, ο οποίος μπορεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής αναφοράς
ενός τουλάχιστον των ενδιαφερόμενων μερών, να επανεξετάσει την υπόθεση
και να εκδώσει νέο πόρισμα, το οποίο κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη
και στην επιτροπή που εξέδωσε το πρώτο πόρισμα.
7. Τα πορίσματα του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των επιτροπών, με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 4, δεν υπόκεινται σε
αναθεώρηση ή ανάκληση και δεν επηρεάζουν τη διαδικασία ενώπιον άλλων
θεσμοθετημένων φορέων.
8. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συντονίζει και κατευθύνει το έργο των
Βοηθών Συνηγόρων προς τους οποίους μπορεί να μεταβιβάζει με απόφασή
του μέρος των αρμοδιοτήτων του. Η απόφασή του ανακαλείται οποτεδήποτε.
9. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εποπτεύει και κατευθύνει τους ειδικούς
επιστήμονες και το προσωπικό πάσης φύσεως, που υπηρετεί στην Αρχή.
Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος του προσωπικού και μπορεί να επιβάλλει
ποινές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής
Λειτουργίας της Αρχής, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
10. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία
παρουσιάζει το έργο της Αρχής, παραθέτει τις σημαντικότερες υποθέσεις και
διατυπώνει προτάσεις για τη θεραπεία των προβλημάτων, που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητά του, καθώς και τις τυχόν αναγκαίες κατά την κρίση του νομοθετικές παρεμβάσεις.
11. Η έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή υποβάλλεται τον Ιούνιο
κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται
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στον Υπουργό Ανάπτυξης. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Ανάπτυξης ειδικές εκθέσεις και κατά τη διάρκεια του έτους. Η ετήσια έκθεση του
Συνηγόρου του Καταναλωτή συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας
της Βουλής κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της και δημοσιεύεται σε
ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.
Άρθρο 4

Διαδικασία έρευνας

1. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαμβάνεται κάθε θέματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από παραπομπή σε αυτόν της υπόθεσης από τις επιτροπές της παρ. 4 του άρθρου 3
είτε ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άμεσα ενδιαφερόμενου φυσικού
ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που κατοικούν ή εδρεύουν σε
οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι επιτροπές μπορούν να ζητούν από τα εμπλεκόμενα μέρη τη
χορήγηση οποιουδήποτε εγγράφου που έχει σχέση με τη διαφορά και κρίνεται
πρόσφορο για τη διευθέτησή της, τηρουμένων των διατάξεων περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Η αναφορά υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής γι’ αυτόν πράξης ή παράλειψης
που συνιστά την καταναλωτική διαφορά και καταχωρείται σε ειδικό μητρώο.
Η υποβολή της δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει τις προβλεπόμενες από το
νόμο προθεσμίες για την άσκηση ένδικου βοηθήματος.
3. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί με απόφασή του να θέτει στο
αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη, ασήμαντη ή
ασκείται κατά τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής
πίστης.
4. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα
τις υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο ώστε η διαδικασία που ακολουθείται να παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να κοινοποιούν τις απόψεις τους στην
Αρχή και να ενημερώνονται για τα επιχειρήματα και τα γεγονότα που ισχυρίζεται το άλλο μέρος και ενδεχομένως για τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων
ή των ειδικών επιστημόνων.
5. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι επιτροπές προτείνουν τη φιλική
διευθέτηση της διαφοράς, επιδιώκοντας να συμβιβάζουν τα εμπλεκόμενα
μέρη. Εφόσον επιτευχθεί συμβιβασμός, συντάσσεται περί αυτού πρακτικό
από τον Συνήγορο του Καταναλωτή ή τον Πρόεδρο της οικείας επιτροπής φιλικού διακανονισμού κατά περίπτωση, το οποίο υπογράφεται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους και επέχει θέση δικαστικού
συμβιβασμού. Αν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός ο Συνήγορος του Καταναλωτή
προβαίνει στη διατύπωση έγγραφης σύστασης προς τα δύο μέρη με σκοπό
την επίλυση της διαφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο από τα εμπλεκόμενα
μέρη δεν αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα στην έγγραφη σύσταση της Αρχής,
ο Συνήγορος του Καταναλωτή δύναται να δημοσιοποιήσει το γεγονός κοινοποιώντας καταλλήλως το πόρισμά του.
6. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενημερώνει σε κάθε περίπτωση τον ενδιαφερόμενο για την τύχη της υπόθεσής του.
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7. Το προσωπικό της Αρχής έχει καθήκον εχεμύθειας για έγγραφα και
στοιχεία των οποίων λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο της έρευνας.
8. Αν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από
ένα εκ των ενδιαφερόμενων μερών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί,
εφόσον η πράξη διώκεται μετά από έγκληση, να υποδείξει στο άλλο μέρος
την προσφυγή του στη δικαιοσύνη. Στην περίπτωση που η πράξη διώκεται
αυτεπαγγέλτως, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
9. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί να συνεργάζεται με άλλες Αρχές
ή υπηρεσίες, οι οποίες επιλαμβάνονται θεμάτων που αφορούν τον καταναλωτή.
10. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού ό,τι περιέρχεται σε γνώση του με οποιονδήποτε τρόπο και
σχετίζεται με παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 και 2, 2 και 4
έως 4στ, του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄).
11. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, να απευθύνεται στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄
βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και να ζητά
κάθε στοιχείο και πληροφορία, που έχουν σχέση με την καταναλωτική διαφορά και συμβάλλουν στην επίλυσή της.
Άρθρο 5

Ειδικοί Επιστήμονες - Γραμματεία

1. Συνιστώνται είκοσι πέντε (25) θέσεις ειδικών επιστημόνων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δέκα (10) θέσεις τακτικού
προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής.
2. Για τα προσόντα και τη διαδικασία διορισμού των ειδικών επιστημόνων
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5
του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄).
3. Στον Συνήγορο του Καταναλωτή μπορεί να αποσπώνται και να ασκούν
καθήκοντα ειδικού επιστήμονα έως δέκα (10) μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 ή είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του δημόσιου
τομέα με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία και κατάλληλη γνώση ξένης γλώσσας. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά από
πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη
γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του αποσπώμενου υπαλλήλου.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ
220 Α΄), οι αποδοχές των ειδικών επιστημόνων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
5. Στη Γραμματεία της Αρχής προΐσταται δημόσιος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό διευθυντή του άρθρου 79 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα
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(ν. 2683/1999 ΦΕΚ 19 Α΄), που επιλέγεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003.
Άρθρο 6

Τίτλος της Αρχής

Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο η χρήση του
τίτλου «Συνήγορος του Καταναλωτή» ή άλλου παρεμφερούς τίτλου, που μπορεί να δημιουργήσει στο κοινό σύγχυση σχετικά με την Αρχή.
Άρθρο 7

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, μετά από πρόταση
του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καταρτίζεται εντός έτους από τη δημοσίευση
του παρόντος «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας», ο οποίος κυρώνεται
με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης. Στον Κώδικα αυτόν καθορίζονται ιδίως οι αρχές που πρέπει να διέπουν τη συναλλακτική συμπεριφορά και τις σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών
και των καταναλωτών και των ενώσεών τους.
Άρθρο 8

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής και των επιτροπών φιλικού διακανονισμού, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από τον Συνήγορο
του Καταναλωτή και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ρΥΘΜΙΣη ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥρΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞηΣ
Άρθρο 9

Αντικατάσταση - τροποποίηση - συμπλήρωση
του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως ισχύει

1. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:
«Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατεθούν στον Πρόεδρο, τον Γενικό
Διευθυντή ή σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ορισμένες από τις εξουσίες αυτές.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 7, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
14 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
« 3. Επί τέσσερα (4) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
για τη στελέχωση του Ταμείου με κάθε φύσεως προσωπικό εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128
Α΄).»
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3. Το στοιχείο γ΄ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ.α΄. Όταν δεν ασκείται η ένσταση διζήσεως, το ποσό που καλύπτεται
με την εγγύηση, σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, προκύπτει από το ποσό
της οφειλής της ΜΕ κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης, μείον τυχόν εισπραχθέντα ποσά μέχρι την ημερομηνία καταβολής του
οφειλόμενου από το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. ποσού, επί το ποσοστό εγγύησης του
ΤΕ.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε..
β΄. Όταν ασκείται η ένσταση διζήσεως, το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. καταβάλλει
προκαταβολή που αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) της εγγύησής της,
όπως αυτή υπολογίζεται κατά την ημέρα καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης, με βάση την οφειλή της ΜΕ και το ποσοστό της εγγύησής της.
Όταν ασκείται η ένσταση διζήσεως, το ποσό που καλύπτεται με την εγγύηση, σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής προκύπτει από :
αα) την οφειλή της ΜΕ κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης
πίστωσης,
ββ) πλέον τόκων μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες κατ’ ανώτατο όριο επί του
ποσού που προκύπτει από την αφαίρεση της προκαταβολής του
Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. από την οφειλή της ΜΕ, κατά την ημερομηνία καταγγελίας
της σύμβασης πίστωσης,
γγ) μείον τυχόν εισπραχθέντα ποσά.
Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω πολλαπλασιάζεται
επί το ποσοστό της εγγύησης του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.. Από το ποσό αυτό αφαιρείται η καταβληθείσα προκαταβολή, για να υπολογιστεί το τελικό ποσό που
θα καταβάλει το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. στην τράπεζα.
Το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. καταβάλλει την παραπάνω προκαταβολή εντός τριμήνου από την ημερομηνία παραλαβής από την τράπεζα συστημένης επιστολής για την καταγγελία της σύμβασης πίστωσης.
Στις περιπτώσεις που : α) δεν καταπέσει τελικώς η εγγύηση του
Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε., β) ανακληθεί η εγγύηση του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. και γ) ρυθμιστεί η οφειλή της ΜΕ από την τράπεζα, η καταβληθείσα προκαταβολή επιστρέφεται στο Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. εντός διμήνου, έντοκα από την ημέρα της
καταβολής της έως την ημέρα της επιστροφής, με επιτόκιο ίσο με αυτό των
μεσομακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, της έκδοσης που
προηγείται από την ημερομηνία επιστροφής της προκαταβολής.»
4. Το στοιχείο ε΄ του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:
«ε. Οι επιχειρήσεις για τις οποίες εγγυάται το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. καταβάλλουν σε αυτό προμήθειες, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την
τιμολογιακή πολιτική του και εξαρτάται από το ύψος του αναλαμβανόμενου
κινδύνου. Η προμήθεια για τις εγγυήσεις επί δανείων δεν μπορεί να υπολείπεται του ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του αναλαμβανόμενου κινδύνου.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταμείο δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, απαλλάσσεται από το φόρο έναρξης της δραστηριότητας και την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει όλα τα
διοικητικά, οικονομικά και δικαστικά προνόμια του Δημοσίου, ουσιαστικού και
δικονομικού δικαίου.»
6. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 10, προστίθενται παράγραφοι 3 και 4
που έχουν ως εξής:
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«3. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151
Α΄) εφαρμόζονται ανάλογα και στο Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε., για το οποίο, το ποσοστό επί του ποσού του ετήσιου μέσου όρου των εν ενεργεία εγγυήσεων ορίζεται ένα τοις εκατό (1%).
4. Το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. μπορεί να ανοίγει λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης και Διαθεσίμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα στη
Διεύθυνση Εργασιών του Δημοσίου - Τμήμα Δημοσίων Οργανισμών, με σκοπό
τη διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων του και από την Τράπεζα αυτή.»
7. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 3, 5 και η υπ’ αριθμόν
3 που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν. 3066/2002.
Άρθρο 10

Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων του Ο.Λ.Α.

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:
«4. Όταν στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών (Ο.Λ.Α.) δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι υπάλληλοι σε διπλάσιο αριθμό προς κρίση ή αυτοί δεν επιθυμούν ή
δεν έχουν τα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Προϊσταμένου των
Διευθύνσεων ή των Τμημάτων αυτού, μπορούν να προΐστανται των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Οργανισμού, εκτός από τους υπαλλήλους των
κλάδων προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 7 του π.δ. 489/1987(ΦΕΚ
226 Α΄) «Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών Αγορών» και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Εμπορικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίοι λογίζονται ως αυτοδίκαια αποσπασμένοι
για όλο το χρονικό διάστημα που κατέχουν τις θέσεις αυτές.
Αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τις προαγωγές ή επιλογές Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων του Ο.Λ.Α., στις παραπάνω περιπτώσεις,
είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου
Ανάπτυξης.»
Άρθρο 11

Συγκρότηση επιτροπών

Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2308/1995
(ΦΕΚ 114 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται επιτροπές, που
αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης,
οι οποίες ελέγχουν την οικονομική διαχείριση και την πραγματοποίηση του
σκοπού για τον οποίο χρηματοδοτούνται οι μελέτες, τα έργα και τα προγράμματα της παραγράφου 1. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να εξειδικεύεται το
έργο των επιτροπών.»
Άρθρο 12

Πρόγραμμα ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως
ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
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«Η επιστημονική έρευνα που διεξάγεται από τα Ιδρύματα της Ακαδημίας
Αθηνών, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Ίδρυμα Ευγενίδου, «το
Ιερό Κοινόβιον Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Ι.Κ.Ε.Θ.)», το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και το
Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας εντάσσεται στη συνολική ερευνητική προσπάθεια της χώρας και τα Ιδρύματα αυτά δύνανται να χρηματοδοτούνται και μέσω
των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με
τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται τα Α.Ε.Ι. και
τα εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικά κέντρα.»
Άρθρο 13

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ
256 Α΄/ 2.11.2001) προστίθεται η φράση:
«καθώς και Φίλτρων Αιμοκάθαρσης Τεχνητού Νεφρού, Συστημάτων Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Βελονών Τεχνητού Νεφρού και οστομικών υλικών».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001, όπως εκάστοτε
ισχύει, έχει εφαρμογή και για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα λοιπά
Ασφαλιστικά Ταμεία, Στρατιωτικά Νοσοκομεία και το Αρεταίειον Νοσοκομείο.
Άρθρο 14

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2669/1998
(ΦΕΚ 283 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) και τις θυγατρικές του, με εξαίρεση την εταιρεία ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε., η οποία εντάσσεται στο σχεδιασμό,
προγραμματισμό και συντονισμό του Ο.Α.Σ.Α. για τη διεξαγωγή του συγκοινωνιακού έργου που εκτελεί στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς του. Οι
διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται επίσης στις εταιρείες υποδομής και εκμετάλλευσης του λοιπού σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.»
2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 1 του ν. 2669/ 1998 αντικαθίστανται
ως εξής:
«5. Για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου ο Ο.Α.Σ.Α. συμβάλλεται
με τους Ε.Φ.Σ.Ε. και τις εταιρείες ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α.Ε., ΤΡΑΜ Α.Ε. και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε..
6. Ως εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου νοούνται οι Ε.Φ.Σ.Ε. και
οι εταιρείες ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε., ΤΡΑΜ Α.Ε. και
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε..»
3. α) Στην περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
2669/1998 η φράση «Ε.Φ.Σ.Ε.» αντικαθίσταται με τη φράση «εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του
άρθρου 1 του παρόντος».
β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2669/1998 η φράση «Ε.Φ.Σ.Ε.»
αντικαθίσταται με τη φράση «εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, όπως
αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του παρόντος».
4. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 2669/1998 προστίθεται παράγραφος
19 ως εξής:
«19. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις εταιρείες
ΤΡΑΜ Α.Ε. και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. εκτός από την περίπτωση γ΄ της παρα1004

γράφου 6. Οι ανωτέρω εταιρείες διαθέτουν στον Ο.Α.Σ.Α. ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%) των εσόδων από την είσπραξη κομίστρου στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του.»
5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
6 του ν. 2669/1998 η φράση «στον οικείο Ε.Φ.Σ.Ε. ή σε εταιρεία αυτού» αντικαθίσταται με τη φράση «στις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου,
όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του παρόντος».
Άρθρο 15

1. Για τη φύλαξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων δύναται να διατίθεται
και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, για το οποίο δεν ισχύουν τα προβλεπόμενα ανώτατα χρονικά όρια αποσπάσεων. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του το προσωπικό αυτό φέρει οπλισμό για τη χρήση του οποίου
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3169/2003 (ΦΕΚ 189 Α΄). Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι εγκαταστάσεις που φυλάσσονται, ο χρόνος φύλαξης αυτών, ο αριθμός
του διατιθέμενου προσωπικού, τα ειδικότερα καθήκοντα και ο τρόπος εκτέλεσής τους, η διοικητική υπαγωγή του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 28.9.2004.
Άρθρο 16

1. Οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς το Ταμείο Νομικών που απορρέουν από τις διατάξεις του ν.δ. 317/1969 (ΦΕΚ 211 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α΄) και μέχρι ποσού
τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) ευρώ που αφορούν τη χρονική περίοδο 1998-2004 δύναται να εξοφληθούν με την έκδοση ομολόγων. Το ακριβές ύψος της οφειλής προσδιορίζεται με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του
αρμόδιου εκπροσώπου του Ταμείου Νομικών. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος των ομολόγων, η διάρκεια
και οι λοιποί όροι έκδοσης αυτών.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 85 του ν.1969/1991 (ΦΕΚ 197 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το Δημόσιο δύναται να αγοράζει τοις μετρητοίς ή με έκδοση ομολογιακών δανείων μετοχές και άλλους τίτλους εκδόσεως τραπεζών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος των ομολόγων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι
έκδοσης αυτών.»
Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
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Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2004
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΣΠ. ΣΠηΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝηΣ

Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

Μ. Γ. ΛΙΑΠηΣ

Γ. ΒΟΥΛΓΑρΑΚηΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝηΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φ. ΠΑΛΛη - ΠΕΤρΑΛΙΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2004

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Ίδρυση και λειτουργία
βιομηχανικών - βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2005

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ
για νομοσχέδιο αδειοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων
Όπως όλοι γνωρίζετε βασικός στόχος της Νέας Οικονομικής και
Αναπτυξιακής πολιτικής είναι η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού
περιβάλλοντος για:
- την τόνωση της επιχειρηματικότητας των Ελλήνων και των Ελληνίδων,
- την προσέλκυση ξένων επενδύσεων,
- την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της Οικονομίας μας.
Το σχέδιο νόμου που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή στην κατεύθυνση αυτή. Αλλάζουμε το
καθεστώς αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Δημιουργούμε ένα νέο
απλοποιημένο θεσμικό πλαίσιο κάνοντας αρχή από τις μεταποιητικές
επιχειρήσεις, για να ακολουθήσει αμέσως μετά η απλοποίηση του
πλαισίου αδειοδότησης των εμπορικών επιχειρήσεων.
• Θέλω να υπογραμμίσω ότι το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί προϊόν
συστηματικής εργασίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και στενής συνεργασίας του Υπουργείου
μας με τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο Σουφλιά και τον υφυπουργό κ. Σταύρο Καλογιάννη.
• Θέλω ακόμη να τονίσω ότι για το νομοσχέδιο αυτό κατέθεσαν καινοτόμες και τολμηρές ιδέες περισσότεροι από σαράντα φορείς.

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο
αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες είναι οι ακόλουθοι:
1. η πολυνομία και οι αντιφάσεις της νομοθεσίας:
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Η επιχείρηση καλείται να εφαρμόσει διαφορετικές και αντιφατικές
μεταξύ τους νομοθεσίες οι οποίες από μόνες τους είναι δαιδαλώδεις:
βιομηχανική, περιβαλλοντική, υγιεινής & ασφάλειας των εγκαταστάσεων, πολεοδομική, πυροπροστασίας είναι μερικές από αυτές. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να μην έχει ο υποψήφιος
επενδυτής ακριβή εικόνα των απαιτήσεων της νομοθεσίας την οποία
πρέπει να εφαρμόσει και αρκεί μία καταγγελία για να φέρει στην επιφάνεια το πρόβλημα και να υπάρξει καθυστέρηση ή και ματαίωση της
επένδυσης.
2. η απηρχαιωμένη σε πολλούς τομείς νομοθεσία:
Πολλές ειδικές νομοθεσίες έχουν εκδοθεί πριν από πενήντα ή και
εβδομήντα χρόνια, με συνέπεια να μην ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και να δημιουργούν αντί να λύνουν προβλήματα.

3. η έλλειψη κωδικοποίησης της βιομηχανικής νομοθεσίας:
Η αδυναμία αυτή σημαίνει ότι ο επενδυτής δεν μπορεί να λάβει
γρήγορα και αξιόπιστα την πληροφορία που του χρειάζεται και κατά
συνέπεια δεν μπορεί να κάνει σωστή αξιολόγηση των δεδομένων που
αφορούν την επένδυση. Η έλλειψη κωδικοποίησης της βιομηχανικής
νομοθεσίας επηρεάζει και την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών
Βιομηχανίας οι οποίες την υλοποιούν, διότι η ενημέρωση των υπαλλήλων σε θέματα νομοθεσίας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων
είναι ανύπαρκτη και επομένως η παρεχόμενη πληροφόρηση από αυτούς είναι ελλιπής.

4. η δομή και η ανεπαρκής στελέχωση, των Νομαρχιακών Υπηρεσιών Βιομηχανίας:
Οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας περιλαμβάνουν τα τμήματα
εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της βιομηχανικής
νομοθεσίας. Η υφιστάμενη δομή και ο τρόπος λειτουργίας τους δεν είναι
σήμερα αποτελεσματικοί αφού ο επενδυτής απευθύνεται ο ίδιος στις
διάφορες Υπηρεσίες προκειμένου να εφοδιασθεί με τις απαιτούμενες
εγκρίσεις, γεγονός το οποίο τον καθιστά όμηρο των επί μέρους διαδικασιών οι οποίες και ασαφείς είναι σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδιαίτερα χρονοβόρες, όπως είναι π.χ. η έγκριση της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έκδοση οικοδομικής άδειας.
 Στόχος του νομοσχεδίου είναι να απλοποιήσει τόσο το θεσμικό
πλαίσιο αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων όσο και
να προστατέψει το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
 Στόχος του νομοσχεδίου είναι να επιβάλει τομές σε ένα πολύπλοκο και γραφειοκρατικό κανονιστικό καθεστώς το οποίο αποσπασματικά και σωρευτικά είχε διαμορφωθεί στη διάρκεια των
100 τελευταίων ετών.
 Στόχος του νομοσχεδίου είναι να ελαχιστοποιήσει το χρόνο, αλλά
και το κόστος που απαιτείται για την έναρξη και την υλοποίηση
επενδυτικών προτάσεων, να ενισχύσει την απορρόφηση κοινοτι1008

κών κονδυλίων και να ενθαρρύνει τη προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στη Χώρα μας.

ΙΙΙ. Ποια είναι η πρόταση

Με το παρόν σχέδιο νόμου καταργούνται οι δυο βασικοί νόμοι
με τους οποίους αδειοδοτούνται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις:
 ο ν. 2516/97 ο οποίος περιέχει τις αρχές και τον τρόπο έκδοσης
των αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των
μεταποιητικών μονάδων και
 ο ν. 2965/01 ο οποίος ρυθμίζει επιπλέον ειδικά θέματα των μονάδων αυτών για την Αττική.
Η κατάργηση των δυο αυτών νόμων προτείνεται ύστερα από
επταετή εφαρμογή του ν. 2516/97 και τετραετή του ν.2965/01 κατά
την οποία εντοπίστηκαν:
• τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή τους,
• οι διατάξεις οι οποίες δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν,
• οι συμπληρώσεις που έπρεπε να γίνουν προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.

Προκειμένου να δοθεί ουσιαστική λύση στην παρούσα κρίση του
συστήματος αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων προτείνονται με το παρόν νομοσχέδιο τα ακόλουθα μέτρα:
• Μέτρα εκσυγχρονισμού και απλοποίησης νομοθετικού πλαισίου.
• Μέτρα αναδιοργάνωσης και συγκρότησης Υπηρεσιών.
• Μέτρα συντονισμού και συνεργασίας με συναρμόδια υπουργεία.
ΙΙΙ.1

Μέτρα εκσυγχρονισμού και απλοποίησης νομοθετικού
πλαισίου

α) Βασικές βελτιώσεις για την αδειοδότηση των μεταποιητικών
επιχειρήσεων
Κατωτέρω εκτίθενται οι βασικές βελτιώσεις που εισέρχονται με το
προτεινόμενο νομοσχέδιο:
1. Μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (καταργούνται
12 δικαιολογητικά - Παράρτημα Ι) για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας. η πρόταση για την αλλαγή του
είδους των δικαιολογητικών, στηρίζεται στη μείωση του αριθμού των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης. Επίσης οι απαιτούμενες μελέτες (εκτός από τη έγκριση
περιβαλλοντικών όρων που θα προσκομίζεται στο στάδιο της χορήγησης άδειας εγκατάστασης), και σε αντίθεση με την υπάρχουσα κατάσταση, θα προσκομίζονται στη δεύτερη φάση για τη
χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Καταρτίστηκε ένα νέο ερωτηματολόγιο πιο απλό και λειτουργικό, το οποίο το υπογράφει ο
επενδυτής και οι αρμόδιοι μηχανικοί και το οποίο υποβάλλεται στη
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2.

3

4.

5.

6.

7.

διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης. Στην πράξη
έχει αποδειχθεί ότι οι εγκρίσεις των μελετών οι οποίες συνήθως
τροποποιούνται μέχρι την υλοποίηση του έργου, είναι ουσιαστικά
χρήσιμες όταν πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας.
Αύξηση του ορίου της κινητήριας ισχύος των επαγγελματικών εργαστηρίων από 12KW σε 22KW (30 ηρ) διότι, το όριο
των 12 KW που υπάρχει σήμερα είναι ξεπερασμένο καθώς η
πλειοψηφία των επαγγελματικών εργαστηρίων έχει μηχανολογικό
εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ από 10 έως 22KW. Η ανωτέρω τροποποίηση θα απαλλάξει από την υποχρέωση εφοδιασμού με
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός Αττικής (Άρθρο 2).
Καταργείται η διπλή αδειοδότηση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα εργοστάσια, εργαστήρια και αποθήκες που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του
άρθρου 52 της Υγειονομικής διάταξης ΑΙβ/8577/83 (ΦΕΚ526Β)
αδειοδοτούνται από τη Δ/νση Ανάπτυξης οι δε μονάδες (παρασκευαστήρια) που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39 της
Υγειονομικής Διάταξης ΑΙβ8577/83 (ΦΕΚ526Β) αδειοδοτούνται
από τον οικείο Δήμο (Άρθρο 3).
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, οι
οποίες διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ
μέχρι 4 KW και θερμική ισχύ μέχρι 8 KW (Άρθρο 3).
Απαλλάσσονται τα επαγγελματικά εργαστήρια που εγκαθίστανται σε χώρους κύριας χρήσης από την υποχρέωση αλλαγής της χρήσης του χώρου εγκατάστασης. Με τον τρόπο
αυτό μειώνεται σημαντικά ο χρόνος και το κόστος εγκατάστασης
των πάρα πολλών μικρών επαγγελματικών εργαστηρίων, χωρίς
να δημιουργείται πρόβλημα στην καλή λειτουργία τους (περιβάλλον, ασφάλεια κ.λπ.) (Άρθρο 8).
Επιτρέπεται η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων
χαμηλής όχλησης εντός των ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 καθώς και η εγκατάσταση μονάδων χαμηλής όχλησης στην περιμετρική ζώνη των 500 μ. από τα
όρια των ως άνω οικισμών. Με αυτή τη ρύθμιση εναρμονίζονται
τα πολεοδομικά διατάγματα που αφορούσαν τους ως άνω οικισμούς με τους οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, για
ενιαία αντιμετώπιση όλων των οικισμών της χώρας. (Άρθρο 6).
Προβλέπεται χορήγηση προθεσμίας (μέχρι τρία χρόνια) για
μεταφορά των βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων, στην
περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία τους. Το
μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς δεν προβλέπει προθεσμία για τε-
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χνική ανασυγκρότηση (αλλαγή εξοπλισμού, οικοδομικές εργασίες,
μέτρα περιβαλλοντικά και πυροπροστασίας κλπ) ή για μεταφορά
των μονάδων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στις υφιστάμενες μονάδες (Άρθρο 10).
Επιτρέπεται, στις νόμιμα υφιστάμενες και λειτουργούσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις να εξακολουθούν
να λειτουργούν στη θέση που βρίσκονται ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής χρήσης γης (Άρθρο 7).
Αναδιαρθρώνονται οι επιτροπές επανεξέτασης αιτημάτων
για χορήγηση αδειών εγκατάστασης που έχουν απορριφθεί από
την Αδειοδοτούσα Αρχή (Άρθρο 26).
Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας που έχει λήξει και παράλληλα έχει αλλάξει και η χρήση
της γης. Δίνεται η δυνατότητα της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας, με βασική προϋπόθεση να μην έχει διακοπεί η λειτουργία
της μονάδας (Άρθρο 10).
Σε περίπτωση αλλαγής φορέα μιας επιχείρησης μεταβιβάζεται η άδεια λειτουργίας στο νέο φορέα χωρίς να απαιτείται έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εξ’ υπαρχής. Με
την τροποποίηση αυτή αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αλλαγής
του φορέα των επιχειρήσεων που απασχολεί πάρα πολλές μεταποιητικές μονάδες (Άρθρο 11).
η χρονική ισχύς της άδειας λειτουργίας αυξάνεται από έξι σε
οχτώ χρόνια για τις επιχειρήσεις της Αττικής. Διότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι στην οκταετία φαίνεται εάν θα επιβιώσει οικονομικά μια επιχείρηση (Άρθρο 18).
Για τους εκσυγχρονισμούς των επαγγελματικών εργαστηρίων που αφορούν μόνο μεταβολή της ισχύος, δεν απαιτείται
άδεια εγκατάστασης. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη
καθώς πρόκειται περί μικρών μονάδων οι οποίες είναι δύσκολο
να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις για τον
εφοδιασμό με άδεια εγκατάστασης στους συχνούς εκσυγχρονισμούς (Άρθρο 16).
Διευκολύνεται ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων χαμηλής
και μέσης όχλησης δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αυξήσουν την
ενεργειακή τους κατανάλωση σε ένα ποσοστό μέχρι 20% και να
παραμείνουν έτσι ανταγωνιστικές (Άρθρο 16).
Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δεν έχουν άδεια
λειτουργίας, αλλά οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις, να εφοδιαστούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
(Άρθρο 30).
Μπαίνει φραγμός στην ίδρυση παράνομων επιχειρήσεων.
Προβλέπεται η προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας
στην Οικονομική Εφορία προκειμένου η επιχείρηση να κάνει
έναρξη εργασιών ή μεταβολή δραστηριότητας. Η ρύθμιση αυτή
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ήταν επιβεβλημένη από το γεγονός ότι το σύστημα αδειοδότησης
μιας μεταποιητικής επιχείρησης παρουσίαζε ένα σοβαρό κενό
αφού η επιχείρηση ενώ δεν μπορούσε να ιδρυθεί είχε τη δυνατότητα να κάνει έναρξη εργασιών (Άρθρο 4).
Εξορθολογίσθηκε ο τρόπος υπολογισμού της ισχύος μιας
επιχείρησης κατά τον εκσυγχρονισμό, με τη χρήση της ενεργειακής κατανάλωσης η οποία κρίνεται πλέον ακριβής έναντι του
υπολογισμού με βάση την ιπποδύναμη (Άρθρο 16).
Επεκτάθηκε το μέτρο για τη χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης μονάδων, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
σε όλη τη χώρα (Άρθρο 6).
Προβλέπεται για τις παραγωγικές μονάδες, η ίδρυση των
οποίων εγκρίθηκε κατ’ εφαρμογή του ν.δ. 2687/1953 και του
ν. 4171/1961, και οι οποίες υφίστανται και λειτουργούν, να θεωρούνται χωροθετημένες, εφόσον τούτο συνάδει με τις κατευθύνσεις των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, μέχρι την
οριστική εξειδίκευση και εφαρμογή τους (Άρθρο 30).
Προβλέπεται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τις
μονάδες χαμηλής όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να
ολοκληρώνεται εντός τριάντα ημερών (Άρθρο 6).
Συνιστάται Διεύθυνση Ανάπτυξης στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με αρμοδιότητα σε θέματα βιομηχανίας και στην
οποία εντάσσονται τα ΚΥΕ (Άρθρο 1).
Προβλέπεται ρητά η χορήγηση άδειας εγκατάστασης για
ίδρυση νέων μονάδων, ή για επέκταση ή εκσυγχρονισμό ήδη
υφισταμένων μονάδων, για τη διενέργεια ιδιαίτερα σημαντικών για την Εθνική Οικονομία παραγωγικών επενδύσεων,
στο μέτρο βέβαια που μέσα από τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι επιβαρύνονται
ουσιωδώς τα περιβαλλοντικά δεδομένα (Άρθρο 28).
Συστήνεται «Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συντονισμού» στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, για το συντονισμό και την κεντρική παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν τις
Νομαρχιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας (Άρθρο 1).

β) Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΠΑΝ)

Το παρόν νομοσχέδιο επίσης συμπληρώνεται με τις ακόλουθες
υπό έκδοση Υπουργικές Αποφάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την
απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου:
 Υπουργική Απόφαση «Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας» (Αντικατάσταση
της υπ’ αριθ. Φ15/2439/77/2001 (ΦΕΚ Β΄ 154/15.2.01).
 Υπουργική Απόφαση «Κατηγορίες Παραβάσεων - Πρόστιμα»
(Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Φ15/οικ.5245/251/19.02.1998).
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 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός έντυπου ειδικής δήλωσης, για
την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των επαγγελματικών εργαστηρίων» (Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Φ15/οικ.5240/246/13.3.1998).
V. Αποτελέσματα

Με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα, η ψήφιση και εφαρμογή του παρόντος σχεδίου νόμου θεωρούμε ότι θα
οδηγήσει:
•

•

•

•

σε εντυπωσιακή μείωση του χρόνου χορήγησης της άδειας
εγκατάστασης για τις μονάδες χαμηλής όχλησης.
Εκτιμάται ότι για το 70-75 % των επιχειρήσεων (μονάδες χαμηλής
όχλησης) ο επενδυτής θα χρειάζεται κατά μέσο όρο δέκα (10) με
μέγιστο τριάντα (30) ημέρες (για πολλές μονάδες της κατηγορίας
δεν θα απαιτείται κανένα δικαιολογητικό) για να του χορηγηθεί η
άδεια εγκατάστασης από την Αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας.
Ο αντίστοιχος χρόνος σήμερα για την αδειοδότηση των παραπάνω επιχειρήσεων υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει τους δώδεκα (12) μήνες ή και σε μεγαλύτερο χρόνο κατά περίπτωση.

απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
Με την αύξηση του ορίου της κινητήριας ισχύος από 12 KW σε
22 KW, για τα επαγγελματικά εργαστήρια, ένας μεγάλος αριθμός
μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός Αττικής, θα απαλλαγούν από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας.
σε σημαντική μείωση του χρόνου χορήγησης της άδειας εγκατάστασης για τις μονάδες μέσης και υψηλής όχλησης.
Σημαντική θα είναι και η μείωση του χρόνου που απαιτείται για
την αδειοδότηση των επιχειρήσεων μέσης και υψηλής όχλησης,
αφού η διακίνηση των δικαιολογητικών θα γίνεται από μια Δ/νση,
και δεν θα χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος επενδυτής ή ο μηχανικός
του να απευθύνονται σε πολλές Υπηρεσίες ξοδεύοντας πολύτιμο
χρόνο και αυξάνοντας το κόστος της αδειοδότησης.

θα διευκολυνθεί η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός μεγάλου
αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων προς όφελος της οικονομίας
της χώρας και, επιπλέον θα ενθαρρυνθεί η προσέλκυση ξένων
επενδύσεων, οι οποίες μέχρι σήμερα αποθαρρύνονταν και λόγω
του πολύπλοκου και χρονοβόρου καθεστώτος αδειοδότησης.

Βασική καινοτομία του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία μιας νέας
διεύθυνσης στις Νομαρχίες της Χώρας (της Διεύθυνσης Ανάπτυξης)
που θα λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης η οποία θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
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Κλείνοντας θα ήθελα να επαναλάβω ότι το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα, το πρώτο κεφάλαιο στο νέο σύστημα αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Είναι ένα ριζοσπαστικό
νομοθέτημα το οποίο θα λύσει σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά
την ίδρυση και λειτουργία των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ικανοποιεί
χρόνια αιτήματα, απλοποιώντας τις σημερινές διαδικασίες και διευκολύνοντας (σε ένα ποσοστό 85% των περιπτώσεων). την αδειοδότηση
των βιομηχανικών επιχειρήσεων.
Ανάμεσα στ’ άλλα σημαίνει :
- Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.
- Δημιουργία νέου επενδυτικού περιβάλλοντος.
- Ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας
- Τόνωση της απασχόλησης
- Ουσιαστικό βήμα για την επανίδρυση του κράτους.
- Νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη, κράτος κοντά στον πολίτη, κοντά στις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας.
Παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου
από τον γενικό γραμματέα Ανάπτυξης Βιομηχανίας
Σπύρου Δ. Παπαδόπουλου
Ι.

Εισαγωγή

Ζάππειο, 25.1.2005

Όπως είναι γνωστό βασική συνιστώσα, σημαντικός παράγοντας
στον προσδιορισμό και στην μέτρηση της ανταγωνιστικότητας των
Επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της Οικονομίας μιας χώρας είναι το
θεσμικό και κανονιστικό περιβάλλον με βάση το οποίο οι Επιχειρήσεις
ιδρύονται, αδειοδοτούνται και λειτουργούν.
Η κρίσιμη αυτή διάσταση έγινε αμέσως αντιληπτή από Πολιτικό
Προϊστάμενο του ΥΠΑΝ, τον Υπουργό κ. Σιούφα, ο οποίος ευθύς ως
ανέλαβε τα καθήκοντά του έδωσε οδηγίες για την κατά προτεραιότητα
μελέτη και ανάλυση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των μεταποιητικών Ελληνικών Επιχειρήσεων και της διενέργειας
των απαιτούμενων αλλαγών.
ΙΙ. Υφιστάμενη κατάσταση

Βασική διαπίστωση σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε είναι ότι
το σημερινό σύστημα έχει σημαντικές αδυναμίες, οργανωτικές, λειτουργικές, επιχειρηματικές. Η ισχύουσα νομοθεσία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αναχρονιστική και κυρίως αρνητική για την διαμόρφωση
ενός αναπτυξιακού Επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Οι κυριότεροι λόγοι για την δυσμενή αυτή κατάσταση εντοπίζονται
σε θέματα όπως:
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1.
2.
3.
4.

Η πολυνομία και οι αντιφάσεις της Νομοθεσίας
Η αναχρονιστική σε αρκετούς τομείς Νομοθεσία
Η έλλειψη κωδικοποίησης της Νομοθεσίας
Η δομή και ανεπαρκής στελέχωση τόσο των Νομαρχιακών Υπηρεσιών βιομηχανίας όσο και των αντίστοιχων Κεντρικών.
5. Η απουσία μιας συνεχούς και σταθερής σχέσης μεταξύ των Νομαρχιακών Υπηρεσιών Βιομηχανίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΙΙΙ. Οι στόχοι της Πρότασης - Νομοσχέδιο

Με το Νέο Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή προς ψήφιση
επιχειρείται ουσιαστική παρέμβαση στο σύστημα αδειοδότησης με
στόχους:
1. Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.
2. Τη μείωση της γραφειοκρατίας.
3. Την ουσιαστική μείωση του χρόνου αδειοδότησης.
4. Την εξασφάλιση ισορροπίας σχέσεως μεταξύ της επιχειρηματικής
λειτουργίας και της επιβαλλόμενης προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέσα στα παραπάνω πλαίσια το υπό ψήφιση νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από μια συνολική θεώρηση του θέματος που συνδυάζεται
από επιχειρηματική ευελιξία , καινοτόμο αντίληψη, ριζοσπαστικό σχεδιασμό και εισαγωγή μιας περισσότερο φιλικής για την επιχειρηματικότητα συμπεριφοράς εκ μέρους της Πολιτείας και των οργάνων της.
IV. Μεθοδολογία Κατάρτισης

Για την εξέταση του θέματος και την κατάρτιση του Νομοσχεδίου
συγκροτήθηκε στα πλαίσια της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ειδική
Ομάδα Εργασίας που αποτελείται από στελέχη τόσο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΥΠΑΝ όσο και των αποκεντρωμένων Νομαρχιακών
Υπηρεσιών ώστε να υπάρχει δυνατότητα εξέτασης του θέματος τόσο
στο Επιτελικό όσο και στο καθημερινό επίπεδο λειτουργίας.
Η ομάδα αυτή κατέγραψε όλα τα υφιστάμενα προβλήματα κωδικοποιώντας τα σε βασικές κατηγορίες μέσα από μια μεθοδική διαδικασία πολύπλευρης συνεργασίας με μεγάλο αριθμό Νομαρχιών,
Αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών αλλά και διαφόρων φορέων, επιχειρηματικών οργανισμών και πολλών μεμονωμένων επιχειρηματιών
που με αγωνία καταφεύγουν στην Κεντρική Υπηρεσία για να καταγγείλουν την ταλαιπωρία που υφίστανται από την ατέρμονα διαδικασία
αδειοδότησης στην οποία είχαν εισέλθει.
Η ομάδα εργασίας κατέγραψε ιστορίες γραφειοκρατικής υστερίας,
ομολογουμένως για γέλια και για κλάματα, που όμως αποτελεί την
καθημερινότητα των Ελλήνων Επιχειρηματιών.
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Μετά από επεξεργασία και κωδικοποίηση όλων των συγκεντρωθέντων στοιχείων, καταρτίσθηκε σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων και την ρύθμιση των αντίστοιχων θεμάτων, το
οποίο δόθηκε για δημόσια διαβούλευση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (επιμελητήρια, σύνδεσμοι βιοτεχνιών και βιομηχάνων,
σύλλογοι μηχανικών, ανεξάρτητοι φορείς, οργανώσεις νεολαίας,
κ.λπ.) αλλά και σ’ όλα τα Δ/ντικά Στελέχη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
Η ανταπόκριση υπήρξε καθολική και το 85% περίπου των παρατηρήσεων είχαν θετική προσέγγιση στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις όλων των φορέων, η ομάδα
εργασίας προχώρησε σε περαιτέρω επεξεργασία, του προτεινόμενου
νομοσχεδίου καθώς και των άλλων μέτρων που σας ανέφερε ο κ.
Υπουργός, καταλήγοντας στη σημερινή του μορφή.
V. Το Περιεχόμενο του Νομοσχεδίου

Το Νομοσχέδιο που προτείνεται συνίσταται στην κατάργηση και
αναμόρφωση των δύο βασικών νόμων που μέχρι τώρα καθορίζουν
το βασικό κορμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου:
- Του Ν. 2516/97 για την έκδοση των αδειών.
- Του Ν. 2965/01 ο οποίος αναφέρεται σε ειδικά θέματα αδειοδότησης στο Νομό Αττικής.
Η παραπάνω παρέμβαση συνδυάζεται και με την κατάργηση,
αναμόρφωση ή έκδοση νέων Υπουργικών αποφάσεων και διατάξεων
όπως της υγειονομικής διάταξης 22/9/1936, του Π.Δ 02.06.1981 (ΦΕΚ
138 Δ) του Β.Δ. 16/3/50 (ΦΕΚ 341 Δ) της ΚΥΑ 5905/Φ 15/839/95 κ.λπ.
Τα μέτρα που έτσι θεσπίζονται καλύπτουν τις ακόλουθες ενότητες:
1. Μέτρα εκσυγχρονισμού και απλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου.
2. Μέτρα αναδιοργάνωσης και συγκρότησης των Υπηρεσιών Ανάπτυξης.
3. Μέτρα συντονισμού και συνεργασίας των αρμοδίων Υπηρεσιών
και Υπουργείων.

Οι επερχόμενες νομοθετικές βελτιώσεις περιλαμβάνουν εκτεταμένο πεδίο αλλαγών και τροποποιήσεων που δικαιολογούν τη θέση
ότι το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο συνιστά μια ριζοσπαστική θετική εξέλιξη στο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης.
Θα αναφερθώ σε δέκα χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
1. Μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο στάδιο της
άδειας εγκατάστασης που είναι και το ιδιαίτερα κρίσιμο. Εκτιμάται
ότι καταργείται στο στάδιο αυτό 12 δικαιολογητικά (όπως εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, μελέτη επικινδυνότητας, προέγκριση χωροθέτησης κ.λπ.) (Υπουργική απόφαση ΥΠΑΝ).
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2. Αύξηση του ορίου της ισχύος του μηχ/κού εξοπλισμού των επαγγελματικών εργαστηρίων από 12 σε 22 KW (κιλοβάτ) που συνεπάγεται, για την εκτός Αττικής επικράτεια, την συντόμευση του
χρόνου και την μείωση του κόστους ίδρυσης για έναν πολύ μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων και για την εντός Αττικής την
δυνατότητα πολλών μικρών επιχειρήσεων που έχουν ισχύ μεγαλύτερη από 12 KW, να εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας, να εκσυγχρονίζονται, να χρηματοδοτούνται κ.α. (Άρθρο 2).
3. Πλήρης απαλλαγή από αδειοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών (φωτοτυπίες, επιδιορθώσεις, φωτογραφεία
κ.α.), ώστε να είναι δυνατή η εύκολη ίδρυσή τους, χωρίς κόστος
και χρονική καθυστέρηση, αφού πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις
που δεν δημιουργούν προβλήματα (Άρθρο 3).
4. Κατάργηση της διπλής αδειοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων
Υγειονομικού ενδιαφέροντος (μονάδες παραγωγής τροφίμων, ζαχαροπλαστεία, μικρά παρασκευαστήρια κ.α.) για τις οποίες υπήρχε
μεγάλη σύγχυση αφού έπρεπε να καταθέσουν τα ίδια δικαιολογητικά σε 2 υπηρεσίες, να εφοδιασθούν με 2 άδειες, με εύλογο κόστος
σε χρόνο, επικαλύψεις και δυσλειτουργίες (Άρθρο 3).
5. Πρόβλεψη, για τις περιπτώσεις έκδοσης πολεοδομικής διάταξης
που αλλάζει την χρήση γης μιας περιοχής, ώστε οι μονάδες που
βρίσκονται και λειτουργούν εντός αυτής και πρέπει να απομακρυνθούν, η απομάκρυνση αυτή να γίνεται σε 12 χρόνια, ώστε να έχουν
τον απαραίτητο χρόνο να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα και
να αποφεύγονται τα απαράδεκτα φαινόμενα να μη μπορούν να εκσυγχρονισθούν ή και να οδηγούνται σε κλείσιμο (Άρθρο 7).
6. Αντιμετώπιση του προβλήματος της μεταβίβασης, μιας επιχείρησης από έναν φορέα σε άλλον, που αποτελούσε σοβαρότατο
πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις, ακόμα και στην περίπτωση
που έχει λήξει η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί η λειτουργία της μονάδας, αφού
πρόκειται για συνέχιση λειτουργίας μιας παλιάς εγκατάστασης και
όχι για ίδρυση νέας (Άρθρο 11).
7. Διευκόλυνση γενικά του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων
καθώς και τυχόν επεκτάσεων τους, αφού είναι κοινώς παραδεκτό,
ότι μια επιχείρηση εάν δεν ανανεώσει ή συμπληρώσει τον μηχ/κό
της εξοπλισμό και τις κτιριακές της εγκαταστάσεις, δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό και οδηγείται στο κλείσιμο
(Άρθρο 16, Άρθρο 8, Άρθρο 9).
8. Πρόβλεψη για όλες τις περιπτώσεις αλλαγής, όπως χρήσης γης,
μη συμβατότητας των επιχειρήσεων με τις κείμενες διατάξεις, μετεγκατάστασης, συγχώνευσης, τεχνικής ανασυγκρότησης, λήξης
της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, κ.α. ώστε να αντιμετωπίζονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα πολλά και ποικίλα προβλήματα που προκύπτουν για την λειτουργία των μεταποιητικών
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επιχειρήσεων και που οδηγούν σε σοβαρές καθυστερήσεις επενδυτικών προγραμμάτων και πολλές φορές σε αδράνεια ή και κλείσιμο των επιχειρήσεων (Άρθρο 7, Άρθρο 10, Άρθρο 11, Άρθρο
19, Άρθρο 18).
9. Η χρονική ισχύς της άδειας λειτουργίας αυξάνεται από 6 σε 8 χρόνια για τις επιχειρήσεις της Αττικής (Άρθρο 18).
10. Προβλέπονται μέτρα περιορισμού της παράνομης λειτουργίας επιχειρήσεων αφού για την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο απαιτείται η προσκόμιση της άδειας εγκατάστασης (Άρθρο 4) κ.λπ.

Τα μέτρα αναδιοργάνωσης και συγκρότησης υπηρεσιών προβλέπουν:
• Τη δημιουργία μιας νέας Δ/νσης, της Δ/νσης Ανάπτυξης ως υπηρεσίας μιας στάσης που θα λειτουργεί στις Νομαρχίες και θα συνιστά την αδειοδοτούσα αρχή που θα έχει την συνολική ευθύνη
αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων και στην οποία
θα κατατίθενται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και μελέτες.
• Για τον συντονισμό και τη συνολική παρακολούθηση των αντίστοιχων θεμάτων προβλέπεται η συγκρότηση Δ/νσης Ανάπτυξης και
Συντονισμού στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Εξάλλου για τον συντονισμό και την συνεργασία των αρμοδίων
Κ.Υ. προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ που θα συμπληρώνουν το θεσμικό
πλαίσιο και θα αναφέρονται σε θέματα όπως : καθορισμός του περιεχομένου των περιβαντολογικών μελετών, λήψη μέτρων πυροπροστασίας κ.λπ.
Γενικότερα οι αλλαγές και παρεμβάσεις που γίνονται με το παρόν
νομοσχέδιο είναι πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές και σας ανέφερα μερικές ενδεικτικές, αλλά πολύ σοβαρές, που αφορούν επίλυση πολύχρονων και σημαντικών προβλημάτων των επιχειρήσεων. Σε
συνδυασμό δε με τους άλλους άξονες πολιτικής του Υπουργείου μας,
που αφορούν στην αναδιοργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας των
αρμοδίων Υπηρεσιών και την βελτίωση της συνεργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε να βελτιώσουμε
σε μεγάλο βαθμό το επιχειρηματικό περιβάλλον, με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, την
προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό, την ανάπτυξη και την
βελτίωση της Εθνικής Οικονομίας με παράλληλο σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα της ζωής των πολιτών.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου θα ήθελα, να ευχαριστήσω τον
Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σιούφα για την αμέριστη υποστήριξη του
έργου μας, την ομάδα έργου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
την οποία απετέλεσαν οι:
- Αριστομένης Γιαννουλάτος, Τμηματάρχης ΔΥΒ
- Πέτρος Μάμαλης, Ειδικός Επιστήμονας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
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-

-

-

-

Γιώργος Ντορτός, Διευθυντής Δ/νσης Βιομηχανίας Δυτικής Αττικής
Ανδρέας Φιαμέγκος, Τμηματάρχης Βιομηχανίας Νομαρχίας Αθηνών
Λάμπρος Χαραλάμπους, Τμηματάρχης Βιομηχανίας Νομαρχίας
Θεσ/νίκης
τους Διευθυντές και τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, τους φορείς για την συμμετοχή τους στην διαμόρφωση
του σχεδίου αυτού, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να
είναι ιδιαίτερα θετικά τόσο στη μείωση του μέσου χρόνου αδειοδότησης όσο και στην βελτίωση της επιχειρηματικότητας.

Ανακεφαλαιώνοντας, επισημαίνεται ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα
δύσκολο νομοσχέδιο στο οποίο γίνεται προσπάθεια να επιλυθούν τα
κωδικοποιηθέντα προβλήματα αδειοδότησης όπως αυτά καταγράφηκαν μέσα από συγκεκριμένες περιπτώσεις αλλά και προτάσεις διαφόρων φορέων, ιδιωτών, επιχειρήσεων κλπ. που τέθηκαν υπόψη στις
υπηρεσίες του Υπουργείου και στα μέλη της Ομάδας Εργου.
Νομίζουμε ότι είναι ένα τολμηρό, ριζοσπαστικό και εκσυγχρονιστικό νομοθέτημα το οποίο θα λύσει σημαντικά προβλήματα της λειτουργίας των επιχειρήσεων και θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στο
καθεστώς αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ικανοποιώντας χρόνια αιτήματα και απλοποιώντας την υφιστάμενη διαδικασία διευκολύνοντας
έτσι σε ένα ποσοστό 85% των περιπτώσεων αδειοδότησης των επιχειρήσεων.
Σας ευχαριστώ.
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«Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης
και άλλες διατάξεις»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3325
Φ.Ε.Κ. 68Α (11.3.2005)
ΠρΩΤΟ ΜΕρΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣη ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥρΓΙΑ ΒΙΟΜηΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕρΓΑΣΤηρΙΩΝ,
ΑΠΟΘηΚΩΝ ΚΑΙ ΜηΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1

Σύσταση Υπηρεσιών

1. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστάται Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού, η οποία είναι αρμόδια
για τα εξής ιδίως θέματα:
α. τον επιτελικό συντονισμό, την έκδοση εγκυκλίων και την παροχή κατευθύνσεων στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων που είναι αρμόδιες για θέματα μεταποίησης,
β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νομοθεσίας
επί των θεμάτων της μεταποίησης,
γ. την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο για θέματα μεταποίησης,
δ. την υποστήριξη και το γενικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζονται θέματα διάρθρωσης, αρμοδιότητας, οργάνωσης, λειτουργίας
και στελέχωσης της Διεύθυνσης αυτής και καθορίζονται οι οργανικές της θέσεις.
2. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) συνιστάται Διεύθυνση Ανάπτυξης, η οποία λειτουργεί ως «Υπηρεσία μιας στάσης», ασκεί τις αρμοδιότητες των υφιστάμενων υπηρεσιών βιομηχανίας των Ν.Α. και στελεχώνεται
από τους υπαλλήλους των καταργούμενων αυτών υπηρεσιών βιομηχανίας.
Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης μετακινούνται υπάλληλοι από τις Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Προστασίας Περιβάλλοντος της οικείας Ν.Α. με σκοπό την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την έκδοση οικοδομικών αδειών, που
αφορούν στις δραστηριότητες, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι μετακινήσεις των υπαλλήλων και τα συναφή θέματα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
1020

Στις περιπτώσεις που οι οικοδομικές άδειες των δραστηριοτήτων που
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου εκδίδονται από πολεοδομικές
υπηρεσίες δήμων ή επαρχείων ή αποκεντρωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών, αυτές εξακολουθούν να εκδίδονται από τις υπηρεσίες αυτές, ο δε ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση
οικοδομικής άδειας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α., η οποία σε
συνεργασία με τις ως άνω αναφερόμενες πολεοδομικές υπηρεσίες μεριμνά
για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
3. Οι Διευθύνσεις της προηγούμενης παραγράφου συνεργάζονται με τα
Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.). Τα Κ.Υ.Ε. συγκροτούνται από άτομα
που προσλαμβάνονται από τους φορείς των οικείων Ν.Α., αποκλειστικά στα
πλαίσια της εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας
(Ε.Π.ΑΝ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι δαπάνες λειτουργίας των Κ.Υ.Ε.
καλύπτονται από τους πόρους των προαναφερόμενων προγραμμάτων. Έργο
των Κ.Υ.Ε. είναι η υποστήριξη των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Ν.Α. για την
αντιμετώπιση των θεμάτων σύστασης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων,
καθώς και η παροχή πληροφοριών για τα επενδυτικά προγράμματα και τις
δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για επενδύσεις στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, συγκρότησης και λειτουργίας των Κ.Υ.Ε. και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.
5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, ύστερα
από γνώμη της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.),
ρυθμίζονται, αναλυτικά, τα θέματα διάρθρωσης, στελέχωσης, αρμοδιοτήτων
που αναφέρονται στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Ν.Α., καθώς και τα θέματα
υλικοτεχνικής υποδομής του ελέγχου κατά το άρθρο 12 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Κατά την έννοια του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α. Βιομηχανία-Βιοτεχνία: Η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά,
χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή
προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την
οποία προορίζονται.
β. Επαγγελματικά Εργαστήρια: Οι τεχνοοικονομικές μονάδες του προηγούμενου εδαφίου, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) KW ή η θερμική τα πενήντα (50) KW. Στα όρια αυτά
δεν περιλαμβάνεται και η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη
δραστηριότητα.
γ. Αποθήκες: Οι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται
εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που επίσης βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και προορίζονται για μια από
τις πιο κάτω χρήσεις:
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αα) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.
ββ) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
γγ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.
δδ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών
αερίων.
εε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση
άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.
δ. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις: Οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών.
ε. Κτιριακές Εγκαταστάσεις:
αα) Κάθε δομική κατασκευή που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των
πάσης φύσεως αναγκών των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄.
ββ) Βιομηχανικό-Βιοτεχνικό Κτίριο: Κάθε κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί
άδεια οικοδομής για βιομηχανική - βιοτεχνική χρήση.
γγ) Ανεξάρτητο κτίριο: Το περιμετρικά ελεύθερο κτίσμα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως επαγγελματικός χώρος.
στ. Φορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχουν
εκδοθεί οι άδειες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και το οποίο είναι υπόχρεο
και υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.
ζ. Εγκατάσταση (Ίδρυση): Η τοποθέτηση για πρώτη φορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση για άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας.
η. Λειτουργία: Η ενεργοποίηση του εγκατασταθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού.
θ. Επέκταση: Η επαύξηση, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία
της δραστηριότητας, της εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού ή η προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων ή ειδικών εγκαταστάσεων,
που πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή
σε όμορό του ή η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας. Όταν πρόκειται
για αποθήκες χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό, επέκταση θεωρείται η αύξηση
της αποθηκευτικής τους ικανότητας με οποιονδήποτε τρόπο.
ι. Εκσυγχρονισμός: Η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού
εξοπλισμού, των κτιριακών εγκαταστάσεων, των ειδικών εγκαταστάσεων και
η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας.
ια. Δραστηριότητες υψηλής, μέσης ή χαμηλής όχλησης: Οι δραστηριότητες
που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως
ισχύει και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
ιβ. Υψηλό Μηχάνημα: Το μηχάνημα το οποίο, λόγω του εκ κατασκευής
ύψους του, απαιτεί ύψος κτιριακών εγκαταστάσεων ανώτερο από αυτό που
επιτρέπεται από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
ιγ. Υψηλή Εγκατάσταση: Το σύνολο των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων ή και των λοιπών μηχανολογικών στοιχείων που μπορούν, από τεχνολογική άποψη, να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν μόνο κατακορύφως,
με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο
ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
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ιδ. Αδειοδοτούσα Αρχή: Η Διεύθυνση Ανάπτυξης των Ν. Α. και οι αντίστοιχες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου για τις περιοχές Αμιγούς Κατοικίας (Α.Κ.), τις περιοχές Γενικής Κατοικίας (Γ.Κ.), τις Ζώνες Οικιστικού
Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), τα Πολεοδομικά Κέντρα, τα Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.),
τα Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.), τις Βιομηχανικές Περιοχές (Β.Ι.ΠΕ.), τις
Ζώνες Χονδρεμπορίου, την Περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 (ΦΕΚ 707 Δ΄),
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 31.3 /6.4.1987 (ΦΕΚ 303 Δ΄), ισχύουν οι ορισμοί που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, ως περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987 ( ΦΕΚ 166 Δ΄), όπως
ισχύει , καθορίζονται οι περιοχές που απεικονίζονται στους χάρτες κλίμακας
1: 5.000 που προσαρτώνται στο ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) κατά την παρ. 6.α
του άρθρου 41, οι οποίοι τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους χάρτες που προσαρτώνται στο ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄) κατά την παρ. 7 του
άρθρου 20 αυτού.
Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι δραστηριότητες που
ασκούνται στις εγκαταστάσεις, οι οποίες περιγράφονται στις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 2 με στοιχεία α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄.
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος:
α) Οι δραστηριότητες που ανήκουν ή την εκμετάλλευσή τους έχουν οι
Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και οι Οργανισμοί Διαχείρισης Λιμένων.
β) Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που προορίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου.
γ) Τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων, καθώς και
αγροτικών μηχανημάτων.
δ) Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων.
ε) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων.
στ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν, αποκλειστικώς,
θέατρα, κινηματογράφους, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης και
ψυχαγωγίας, εστιατόρια, πολυκαταστήματα, εφόσον είναι εγκατεστημένες και
λειτουργούν στο χώρο των επιχειρήσεων αυτών και εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες τους.
ζ) Οι κινητές ή σταθερές μονάδες που εξυπηρετούν συγκεκριμένο κατασκευαστικό δημόσιο ή ιδιωτικό έργο και βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης του
έργου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το έτος.
η) Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
1559/1985 (ΦΕΚ 135 Α΄), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις
του ν. 2244/ 1994 (ΦΕΚ 168 Α΄).
θ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις για την εξόρυξη, επεξεργασία μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων, όταν η επεξεργασία γίνεται εντός του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου και η άδεια λειτουργίας χορηγείται σύμφωνα
με το ν. 210/1973 (ΦΕΚ 277 Α΄) και το ν. 2115/ 1993 (ΦΕΚ 15 Α΄).
ι) Παρασκευαστήρια καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα
οποία αδειοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 39 της Υγειονομικής Διάταξης
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ΑΙβ8577/83 (ΦΕΚ 526 Β΄) και των οποίων τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται από τα καταστήματα αυτά μέσω λιανικής πώλησης.
ια) Οι εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, όπως περιγράφονται στη Στατιστική Ταξινό- μηση Κλαδικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.) 2003, όπως εκάστοτε ισχύει και διαθέτουν μηχανολογικό
εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 KW ή η θερμική
ισχύς τα 8 KW.
Άρθρο 4

Άδεια εγκατάστασης

1. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου απαιτείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 5,
άδεια εγκατάστασης. Την άδεια αυτή χορηγεί αποκλειστικώς η Αδειοδοτούσα
Αρχή, ύστερα από αυτοψία της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται οι άδειες εγκατάστασης μπορούν να περιέχουν όρους ή και περιορισμούς και να επιβάλλουν στο φορέα
την εκτέλεση ειδικών έργων, όπου απαιτείται, για την επίτευξη, στο μέγιστο
δυνατό βαθμό, του συγκερασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με την
προστασία του περιβάλλοντος, των περιοίκων και των εργαζομένων σύμφωνα και με τις υποδείξεις και εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών κατά
τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς των εγκαταστάσεων υποχρεούνται να τηρούν
απαρέγκλιτα τους πιο πάνω όρους και περιορισμούς.
3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που υπάγονται
στον παρόντα νόμο σε χώρους κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται στην οικοδομική τους άδεια ως βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι χώροι.
4. Η χορήγηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή άδειας εγκατάστασης δραστηριοτήτων σε πολυώροφα κτίρια είναι δυνατή μόνον εφόσον η άσκησή τους
επιτρέπεται και από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α΄)
«Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους».
5. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί
μέχρι τη συμπλήρωση μίας εξαετίας. Το αίτημα για την παράταση της άδειας
εξετάζεται με βάση τα ίδια δεδομένα και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά τη χορήγησή της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Το αίτημα να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
β. Να έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια
ισχύος της άδειας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αίτημα για παράταση της ισχύος της άδειας
εγκατάστασης εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το
χρόνο υποβολής του.
Τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης γίνεται με τις πιο πάνω προϋποθέσεις.
6. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από τυχόν απαγορευτικές διατάξεις, η
χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών
όρων, σε δραστηριότητες που αφορούν αποκλειστικώς στην εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη του
οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται εντός διμήνου. Η σχετική δραστηριότητα ασκείται υποχρεωτικώς εντός του χώρου που έχει διατεθεί
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για την εκτέλεση του έργου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ειδικής άδειας εγκατάστασης, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, η σχετική διαδικασία, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης, ύστερα
από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορεί, για λόγους χωροταξικού σχεδιασμού ή προστασίας του περιβάλλοντος, να απαγορεύεται η
εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένη περιοχή ή Περιφέρεια
ή να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί περιβαλλοντικού και μόνο χαρακτήρα στις περιπτώσεις επέκτασης ή μετεγκατάστασης εγκατεστημένων
δραστηριοτήτων. Η απαγόρευση μπορεί να αναφέρεται είτε στο σύνολο των
δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο είτε σε συγκεκριμένες
μόνο δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες ορισμένου μεγέθους.
8. α) Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) χορηγούν βεβαίωση
έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος ως προς τη δραστηριότητα, στους φορείς των μονάδων οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν άδεια εγκατάστασης
ή άδεια λειτουργίας. Για τις δραστηριότητες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 5, αρκεί η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο είτε της
ειδικής δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 5 είτε της βεβαίωσης της Αδειοδοτούσας Αρχής ότι υποβλήθηκε αίτημα για την έναρξη δραστηριότητας που
υπάγεται στην εν λόγω παράγραφο.
β) Για την ηλεκτροδότηση και για την έκδοση άδειας ανέγερσης ή επέκτασης κτιρίων απαιτείται η προσκόμιση της άδειας εγκατάστασης ή της ειδικής δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 5 στο Διαχειριστή του Δικτύου ή του
Συστήματος σύμφωνα με το ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) και στην αρμόδια
υπηρεσία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας αντίστοιχα.
9. Στις μονάδες οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου
και του άρθρου 41 (περιπτώσεις ιθ΄ και κζ΄) του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄),
όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄), χορηγείται
μία μόνο άδεια αποκλειστικά από την Αδειοδοτούσα Αρχή. Ειδικότερα στα εργοστάσια, στα εργαστήρια και τις αποθήκες που υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος νόμου και του άρθρου 52 της υγειονομικής διάταξης ΑΙβ/8577/83
(ΦΕΚ 526 Β΄), η πιο πάνω άδεια χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας.
Άρθρο 5

Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και με άδεια λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, καθώς και οι πάσης φύσεως
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 και διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ μέχρι 22 KW και θερμική ισχύ μέχρι 50
KW, καθώς και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 2, που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους
με κινητήρια ισχύ από 0-22 KW και θερμική ισχύ από 0-50 KW. Για την έναρξη
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λειτουργίας των μονάδων αυτών υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή ειδική
δήλωση, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που θα καθοριστούν με
την υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην παρ.5 του άρθρου αυτού. Η
κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την Αδειοδοτούσα
Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας.
2. Από τις απαλλαγές του παρόντος άρθρου εξαιρούνται:
α) οι μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας,
β) οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 Kgr εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών,
γ) οι αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2(δ) του
άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει και
δ) οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη
των 200 Kgr.
3. Εάν από τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 προκαλούνται δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή οχλήσεις στους περιοίκους, τα οποία διαπιστώνονται μετά από έλεγχο της Αδειοδοτούσας Αρχής,
οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να εξαιρούνται από την απαλλαγή της παραγράφου 1 με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής. Στις περιπτώσεις αυτές,
με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής παρέχεται εφάπαξ προθεσμία, που
δεν μπορεί να υπερβεί το έτος, για την τεχνική ανασυγκρότηση των μονάδων.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναγκαίοι όροι, σύμφωνα με τους οποίους
χορηγείται άδεια λειτουργίας κατά τις διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση
που τα μέτρα που ελήφθησαν σε εφαρμογή των πιο πάνω όρων δεν επαρκούν για την άρση των προβλημάτων, είναι δυνατή η παράταση της πιο πάνω
προθεσμίας μέχρι ένα έτος για τη μεταφορά της δραστηριότητας. Εάν ο φορέας της επιχείρησης δεν έλαβε τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 24.
Αν οι προκαλούμενες από τις δραστηριότητες δυσμενείς επιπτώσεις στο
περιβάλλον ή οχλήσεις στους περιοίκους δεν μπορούν, κατά την κρίση της
Αδειοδοτούσας Αρχής, να αρθούν με την τεχνική ανασυγκρότηση της μονάδας, αντί της προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρό-τηση, μπορεί, με την ίδια
διαδικασία, να χορηγείται προθεσμία ενός έτους για τη μεταφορά της δραστηριότητας, η οποία μπορεί να παρατείνεται για ένα επιπλέον έτος, ανάλογα
με το μέγεθος και το είδος της δραστηριότητας.
Κατά τη διάρκεια ισχύος των πιο πάνω αποφάσεων, οι μονάδες λειτουργούν με τους όρους και τους περιορισμούς που θέτουν οι αποφάσεις αυτές,
εκτός αν οι επιπτώσεις ή οι οχλήσεις που προκαλούνται είναι ιδιαιτέρως σοβαρές, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής, οπότε μπορεί να διαταχθεί
από αυτή η άμεση διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.
4. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης για μηχανολογική επέκταση οι φορείς που έχουν εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας για την ίδια δραστηριότητα, εφόσον από την επέκταση:
α) Δεν επέρχεται ουσιαστική διαφοροποίηση στη μηχανολογική εγκατάσταση με βάση τα κριτήρια που τίθενται στην παρ. 2(β) του άρθρου 6.
β) Δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης, προκειμένου για μονάδες χαμηλής όχλησης.
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γ) Δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, που αναφέρεται
στην άδεια λειτουργίας των μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης, σε ποσοστό
μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%). Η αύξηση αυτή, με την προϋπόθεση
ότι δεν επέρχεται μεταβολή του βαθμού όχλησης της μονάδας, δεν μπορεί,
σε κάθε περίπτωση, να υπερβεί τα 600 KW κινητήριας και θερμικής ισχύος.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τις μονάδες
που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για τη θεώρηση της ειδικής δήλωσης και τη χορήγηση της βεβαίωσης της παρ. 8.α του άρθρου 4, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτών, η
σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 6

Προϋποθέσεις και κριτήρια για τη χορήγηση άδειας
εγκατάστασης - μετεγκατάστασης δραστηριότητας

1. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απαγορεύεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που διέπονται από αυτόν σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, έχει καθορισθεί χρήση
γης μη συμβατή με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
β) Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης, όπου δεν έχει καθορισθεί χρήση
γης, επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων μόνο χαμηλής όχλησης
σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 13727/724/5.8.2003 (ΦΕΚ 1087 Β΄).
γ) Σε περιοχές εντός οικισμών προϋφιστάμενων της 16.8.1923, σύμφωνα
με το π.δ. 2/13.3.1981 (ΦΕΚ 138 Δ΄), επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών της παρ. 1γ του άρθρου 2, που διαθέτουν για τη λειτουργία τους μηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια
ισχύς δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) KW ή η θερμική τα πενήντα (50) KW,
πλην των περιπτώσεων (ββ), (δδ) για ποσότητα άνω των 100 Kgr υγρών ή
αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων και (εε), μηχανολογικών εγκαταστάσεων των οποίων ο εξοπλισμός έχει κινητήρια ισχύ μέχρι 22
KW ή θερμική μέχρι 50 KW, εφόσον οι πιο πάνω δραστηριότητες ανήκουν
στη χαμηλή όχληση. Σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια των πιο πάνω
οικισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης.
2. α) Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για δραστηριότητες που υπάγονται στον παρόντα νόμο σε περιοχές, όπου δεν έχει καθορισθεί από τις πολεοδομικές διατάξεις συγκεκριμένη χρήση γης ή σε περιοχές, όπου η
συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις που υπάρχουν,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
αα) Οι διατάξεις του ν. 1650/1986 όπως ισχύει, καθώς και τυχόν περιορισμοί που ισχύουν με βάση κείμενες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
ββ) Οι αναγκαίες γνώμες ή εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών ή αρχών, όπως
αυτές ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 3.
β) Τα κριτήρια, με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης στις
δραστηριότητες του παρόντος νόμου, είναι τα εξής:
αα) Η αρτιότητα και η τεχνολογική στάθμη του μηχανολογικού εξοπλισμού.
ββ) Η φυσιογνωμία της περιοχής και οι επιπτώσεις της δραστηριότητας
στο περιβάλλον.
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γγ) Η ασφάλεια των εργαζομένων στην εγκατάσταση, καθώς και των περιοίκων.
δδ) Οι υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης του γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας.
εε) Η επάρκεια και η καταλληλότητα των κτιρίων που πρόκειται να ανεγερθούν. Στην περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων εφαρμόζονται οι διατάξεις
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4.
3. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης υποβάλλει
στην Αδειοδοτούσα Αρχή όλες τις μελέτες που προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μαζί με τα παραστατικά πληρωμής των κατά νόμο αμοιβών των μελετητών και των επιβαλλόμενων κρατήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης,
ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, καθώς και η σχετική διαδικασία.
Για τις μονάδες χαμηλής όχλησης, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υποχρεούται να εκδώσει απόφαση για
την έγκριση ή μη αυτών και να τη γνωστοποιήσει στην Αδειοδοτούσα Αρχή
και στον ενδιαφερόμενο εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα περιέλθει σε αυτήν η μελέτη. Αν παρέλθει άπρακτη
η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι παρέχεται θετική γνωμοδότηση και η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να εξετάσει το αίτημα για τη χορήγηση της
άδειας εγκατάστασης.
4. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για δραστηριότητες που εγκαθίστανται στις Βιομηχανικές Περιοχές.
5. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ίδρυση δραστηριότητας, για την οποία η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης
υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, δημοσιοποιούνται, με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής, εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του σχετικού αιτήματος.
6. Άδειες εγκατάστασης για ίδρυση δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το
ύψος της αξίας και της εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού, δημοσιοποιούνται με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής, με δαπάνη
που βαρύνει τον φορέα της δραστηριότητας. Από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης αυτής θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος
μπορεί να ασκήσει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις βοηθήματα
δικαστικής και διοικητικής προστασίας. Ο τρόπος και τα μέσα των δημοσιοποιήσεων και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης
και της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το όριο του
ποσού της προηγούμενης παραγράφου.
7. Μετεγκατάσταση βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων χαμηλής όχλησης, καθώς και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών χαμηλής όχλησης που δεν επιτρέπεται να ιδρύονται εντός περιοχής Γενικής Κατοικίας, από
περιοχή Γενικής Κατοικίας σε άλλη περιοχή Γενικής Κατοικίας επιτρέπεται σε
περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κατεδάφισης, εφόσον η μετεγκατάσταση γίνεται σε βιοτεχνικά-βιομηχανικά ή ανεξάρτητα κτίρια.
8. Στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκτός από την περίπτωση της κατεδάφισης, επιχορηγείται από το
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Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) το συνολικό κόστος μέχρι το
πενήντα τοις εκατό (50%), το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού που
εγκαθίσταται στη νέα θέση. Στο κόστος αυτό μπορεί να περιληφθεί και το κόστος πιθανού εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης στη νέα θέση. Το ποσοστό
επιχορήγησης σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα
τοις εκατό (30%) του κόστους του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού που εγκαθίσταται στη νέα θέση.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται το ποσό που διατίθεται κάθε έτος για την επιχορήγηση, το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια
και η διαδικασία για την έγκριση και την καταβολή της επιχορήγησης.
Άρθρο 7

Αλλαγή χρήσης γης

1. Εάν επέρχεται, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, μεταβολή της
χρήσης γης, οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόμιμα εξακολουθούν να λειτουργούν στο χώρο όπου βρίσκονται. Εάν επιβάλλεται, από τις κείμενες διατάξεις, η απομάκρυνση των πιο πάνω δραστηριοτήτων, αυτές
απομακρύνονται υποχρεωτικά σε διάστημα δώδεκα ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής διάταξης.
2. Η επέκταση δραστηριότητας που ιδρύθηκε νόμιμα και λειτουργεί πριν
από την έναρξη ισχύος πολεοδομικής διάταξης, η οποία μεταβάλλει τη χρήση
γης της περιοχής και καθιστά τη δραστηριότητα μη συμβατή προς τη νέα
χρήση γης, είναι δυνατή μέσα στο χώρο ή στο γήπεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από την εφαρμογή της παραπάνω πολεοδομικής διάταξης. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε αυτές τις περιπτώσεις
λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 6.
3. Όταν απαιτείται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό:
α) απομάκρυνση δραστηριοτήτων,
β) περιορισμός των επιτρεπόμενων προς ίδρυση δραστηριοτήτων,
γ) απαγόρευση κτιριακής επέκτασης,
για την έκδοση της σχετικής πολεοδομικής πράξης απαιτείται η προηγούμενη γνώμη του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία παρέχεται εντός τριμήνου.
Άρθρο 8

Άδεια οικοδομής

1. Για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, που προορίζονται για την
εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου, απαιτείται προηγουμένως η έκδοση της κατά νόμο άδειας οικοδομής από την αρμόδια υπηρεσία.
2. Προκειμένου για δραστηριότητες, για τις οποίες ισχύει η προβλεπόμενη
από το άρθρο 5 απαλλαγή, η άδεια οικοδομής εκδίδεται από την υπηρεσία
που είναι αρμόδια για την έκδοση αυτής, μετά από προηγούμενη σχετική βεβαίωση της Αδειοδοτούσας Αρχής για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης,
ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, καθώς και η σχετική διαδικασία.
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3. Για την εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων της περίπτωσης
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι στην οικοδομική άδεια αναφέρονται ως κατάστημα ή επαγγελματικός χώρος ή αποθήκη, δεν απαιτείται η αλλαγή χρήσης της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄).
4. Για τη νομιμοποίηση ή την αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων αυτών σε βιομηχανικά-βιοτεχνικά απαιτείται η έγκριση της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, η οποία
παρέχεται με την άδεια εγκατάστασης. Εάν χορηγείται ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, η έγκριση παρέχεται με τη θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων από την Αδειοδοτούσα Αρχή.
Άρθρο 9

Παρεκκλίσεις για την ανέγερση
κτιριακών εγκαταστάσεων

1. Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στο νόμο αυτόν υπόκειται στους όρους δόμησης
που προβλέπονται από τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
2. Παρέκκλιση από τους όρους αυτούς επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:
α) Κατά την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων, μόνο ως προς το ύψος
και εφόσον πρόκειται να εγκατασταθούν υψηλά μηχανήματα, αποθήκες κατακόρυφου τύπου (SILOS), καπνοδόχοι, εγκαταστάσεις απαγωγής και υψηλές εγκαταστάσεις. Προκειμένου για υψηλές εγκαταστάσεις επιτρέπεται η
έγκριση παρέκκλισης, μόνον εφόσον η λύση αυτή επιβάλλεται για τεχνολογικούς λόγους και δεν είναι δυνατή η εφαρμογή άλλης δόκιμης τεχνικής λύσης.
β) Κατά την επέκταση των δραστηριοτήτων, ως προς το ύψος, με τις
προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, καθώς επίσης και ως προς
τους λοιπούς όρους δόμησης σύμφωνα με το νόμο και εφόσον δεν μπορεί
να εφαρμοσθεί, από λειτουργική άποψη, άλλη λύση με την οποία αποφεύγεται η παρέκκλιση.
γ) Στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 4.
Για την έγκριση της παρέκκλισης κατά τις προηγούμενες παραγράφους
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις
που ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 10

Χορήγηση άδειας λειτουργίας δραστηριότητας

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις δραστηριότητες που έχουν
εγκατασταθεί ή επεκταθεί ή εκσυγχρονισθεί υποβάλλεται, μέσα στο χρονικό
διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης, αίτηση που συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι δυνατή η
έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.
2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να ενεργήσει αυτοψία με όργανά
της για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων της άδειας εγκατάστασης.
3. Η άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας χορηγείται για αόριστο χρόνο
με απόφαση που εκδίδεται εντός μηνός, εφόσον διαπιστωθεί από τα όργανα
1030

της προηγούμενης παραγράφου ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και περιορισμοί
που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης και ότι, από τη λειτουργία της
δραστηριότητας, εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια
των εργαζομένων και των περιοίκων. Ειδικά για την περίπτωση της παρ. 6
του άρθρου 4, η ισχύς της άδειας λειτουργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το
χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση του έργου.
4. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης, οι
οποίες όμως δεν καθιστούν τη μονάδα μη συμβατή με τις διατάξεις του νόμου
αυτού, χορηγείται οριστική άδεια λειτουργίας εντός μηνός από την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
5. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης τέτοιας
φύσης ή έκτασης που καθιστούν την μονάδα ασύμβατη με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί είτε να εφαρμόζει τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 24 είτε να χορηγεί, εντός μηνός από την ημερομηνία
διαπίστωσης των παρεκκλίσεων, προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας
μέχρι δώδεκα μήνες, με σκοπό την άρση των παρεκκλίσεων αυτών. Μετά την
παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί είτε οριστική άδεια λειτουργίας, εφόσον έχουν αρθεί οι παρεκκλίσεις, ή εφαρμόζει τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24.
6. Εάν υποβληθεί η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά τη λήξη
της ισχύος της άδειας εγκατάστασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 ή 5 του άρθρου αυτού, με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση
υλοποιήθηκε εντός του χρόνου ισχύος της σχετικής άδειας. Στην περίπτωση
αυτή, εφόσον τελικά χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 24.
7. Οι άδειες λειτουργίας που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου αυτού επανεξετάζονται έπειτα από έλεγχο, ο οποίος διενεργείται για
τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων που καθορίζονται στις άδειες
αυτές, στις εξής περιπτώσεις:
α) Με τη συμπλήρωση πενταετίας από την έκδοσή τους.
β) Εφόσον έχει επέλθει, για οποιονδήποτε λόγο, μεταβολή του μηχανολογικού εξοπλισμού.
8. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η χρήση γης, αν η δραστηριότητα καθίσταται εξ αυτού του λόγου μη συμβατή με τη νέα χρήση, είναι δυνατή η επιβολή ειδικών όρων αρχιτεκτονικής και αισθητικής προσαρμογής των
εγκαταστάσεων με τη νέα χρήση. Οι σχετικοί όροι επιβάλλονται με απόφαση
του οικείου Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού
Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.).
9. Για τις δραστηριότητες των περιπτώσεων α΄, β,΄ γ΄ και δ΄ της παρ.1
του άρθρου 2, που το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεών τους δεν είναι
συμβατό με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί, με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής, να χορηγείται προθεσμία για τη μεταφορά τους σε άλλη
κατάλληλη θέση ή για την τεχνική τους ανασυγκρότηση, εφόσον από τη συνέχιση της λειτουργίας τους δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των
εργαζομένων και γ) την ασφάλεια των περιοίκων.
Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων είναι δυνατή η
λειτουργία τους με όρους και περιορισμούς που θέτει η Αδειοδοτούσα Αρχή
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για: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και γ) την ασφάλεια των περιοίκων.
Η παραπάνω προθεσμία ορίζεται μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία
που διαπιστώνεται, με σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η μη συμβατότητα του συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Στην περίπτωση που χορηγείται
προθεσμία για τη μεταφορά, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα
ακόμη έτος, μόνο στην περίπτωση που ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση και για ακόμα ένα έτος, μόνο
στην περίπτωση που η άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση περιλαμβάνει
την ανέγερση νέων κτιρίων και ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με
οικοδομική άδεια.
Μετά την άπρακτη παρέλευση των πιο πάνω προθεσμιών, εφόσον δεν
έχει αρθεί η μη συμβατότητα των δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών
στην ίδια θέση και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24.
10. Αίτημα για την ανανέωση άδειας λειτουργίας δραστηριότητας, της
οποίας έχει λήξει ο χρόνος ισχύος, εξετάζεται ως αίτημα για τη συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, της ανανέωσης
άδειας λειτουργίας, της προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση ή για μεταφορά, ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων αυτών, καθώς και η σχετική διαδικασία.
Άρθρο 11

Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων

1. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και η ειδική δήλωση
της παρ. 1 του άρθρου 5 τροποποιούνται και στις εξής περιπτώσεις:
α) Εάν επέλθει αλλαγή στην επωνυμία του φορέα.
β) Εάν περιέλθει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η κυριότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης μέρους ή όλης της
δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού σε νέο φορέα.
Εάν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της άδειας λειτουργίας, η άδεια αυτή τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο και με την
προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της δραστηριότητας.
2. Τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται, μέσα σε δύο
μήνες από την επέλευση της πιο πάνω μεταβολής, να ειδοποιούν γι’ αυτήν
την Αδειοδοτούσα Αρχή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής
επιβάλλεται στον καθέναν από τους φορείς πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 24.
3. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό, για την τήρηση
των διατάξεων του παρόντος από το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέρους ή όλης της δραστηριότητας μέχρι την, κατά την προηγούμενη
παράγραφο, ειδοποίηση.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα απαιτούμενα
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δικαιολογητικά για την τροποποίηση των αδειών ή της ειδικής δήλωσης της
παραγράφου 1, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτών, καθώς και η σχετική διαδικασία.
Άρθρο 12
Έλεγχοι

1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση:
α) Της τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών της άδειας εγκατάστασης και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, για να κριθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής
άδειας λειτουργίας ή της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 5 του
άρθρου 10.
β) Της συμβατότητας ή μη του συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων
των δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης για να κριθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή εάν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της διαδικασίας της παρ. 9 του άρθρου 10 ή της
παρ. 1 του άρθρου 24.
γ) Της τήρησης των όρων της άδειας λειτουργίας.
2. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από μονομελή ή πολυμελή όργανα, κατόπιν ειδικής έγγραφης εντολής της Αδειοδοτούσας Αρχής, στην οποία αναγράφεται το όνομα του ελεγκτή και του παρέχοντος την εντολή.
3. Τα όργανα πραγματοποιούν ελέγχους, κάθε φορά που η Αδειοδοτούσα
Αρχή κρίνει αναγκαίο ή σε περίπτωση έγγραφης επώνυμης καταγγελίας από
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιοίκους ή άλλους κοινωνικούς φορείς,
σε κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί να προσφεύγει
στη συνδρομή και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών.
Άρθρο 13

Παράβολα

1. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας, τη θεώρηση της
Ειδικής Δήλωσης για απαλλαγή των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 5 από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, καθώς και για την έκδοση απόφασης χορήγησης
προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων, καταβάλλεται από τους φορείς των δραστηριοτήτων αυτών παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και είναι ανάλογο
με την εγκατεστημένη ισχύ και την αξία του παραγωγικού εξοπλισμού της
δραστηριότητας ή την αποθηκευτική ικανότητα, όταν πρόκειται για αποθήκες.
Το παράβολο διπλασιάζεται στην περίπτωση που η άδεια χορηγείται μετά
από απόφαση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας.
2. Τα παράβολα αποτελούν πόρο για την οικεία Ν.Α. και για την αποζημίωση των υπαλλήλων που διενεργούν τους σχετικούς ελέγχους. Το ύψος
της αποζημίωσης, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης.
3. Τα παράβολα του άρθρου αυτού καλύπτουν και τις ήδη υπάρχουσες
άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
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ΔΕΥΤΕρΟ ΜΕρΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΙΩΣΙΜη ΑΝΑΠΤΥΞη ΑΤΤΙΚηΣ
Άρθρο 14

Περιβαλλοντική αναβάθμιση εγκαταστάσεων

1. Οι φορείς βιομηχανιών-βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων και
αποθηκών μέσης και υψηλής όχλησης, των οποίων οι δραστηριότητες, οποιουδήποτε μεγέθους, ασκούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής,
υποχρεούνται, με βάση θεσμικές ρυθμίσεις που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εφαρμόζουν, εντός τετραετίας από την ισχύ των ρυθμίσεων, τα μέτρα που προβλέπονται από αυτές και τα οποία ανταποκρίνονται
σε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Τα μέτρα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης μπορούν να αφορούν σε αντικατάσταση παραγωγικού εξοπλισμού ή σε αλλαγή μεθόδου παραγωγής ή
σε προσθήκη εξοπλισμού αντιρρύπανσης ή σε περαιτέρω αξιοποίηση και
διάθεση αποβλήτων.
Οι φορείς των μονάδων υψηλής όχλησης υποχρεούνται, εντός πενταετίας από την ισχύ του νόμου αυτού, να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε κατά ΕΜΑS είτε κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 14001.
2. Οι φορείς των βιομηχανιών-βιοτεχνιών και των επαγγελματικών εργαστηρίων μέσης και υψηλής όχλησης υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε έτος
Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 858/1979 (ΦΕΚ
1 Α΄), που περιλαμβάνει και στοιχεία σχετικά με:
α) την ενεργειακή τους κατανάλωση,
β) τις εκπομπές ρύπων και αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και
γ) τις τυχόν λοιπές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Η μη υποβολή του πιο πάνω Δελτίου συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας.
3. Οι φορείς των μονάδων υψηλής όχλησης που λειτουργούν εντός περιοχών Γενικής Κατοικίας υποχρεούνται, εντός διετίας από την ισχύ του νόμου
αυτού, να μετεγκατασταθούν σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως
ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., περιοχές ΕΜ, ΕΟ και περιοχές υποδοχής χρήσεων
των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987.
4. Σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα για τις ανάγκες της παραγωγικής τους διαδικασίας,
καθώς και σε κτίρια, στα οποία χρησιμοποιούνται εστίες καύσης με εγκατεστημένη θερμική ισχύ άνω των 400 KW, επιβάλλεται η αντικατάσταση του
χρησιμοποιούμενου υγρού καυσίμου με φυσικό αέριο ή άλλο αέριο καύσιμο
εντός ενός έτους από την ημερομηνία που είναι εφικτή η τροφοδοσία τους με
φυσικό αέριο. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι
μονάδες διύλισης πετρελαίου και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω διατάξεων επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24.
5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται:
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α) οι προτεραιότητες, τα κριτήρια και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, η σύσταση εποπτικού οργάνου για την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων περιβαλλοντικής
αναβάθμισης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθώς και
β) η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 15

Καθορισμός ζωνών περιβαλλοντικής αναβάθμισης

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορούν να καθορίζονται ζώνες με μεγάλες
βιομηχανικές συγκεντρώσεις, στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα περιβαλλοντικής αναβάθμισης με έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν
τη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. Το κόστος των δαπανών που
συνεπάγεται η εφαρμογή των προγραμμάτων μπορεί να επιχορηγηθεί από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί σε περιοχές με ορισμένη χρήση γης
να απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία ορισμένων μεταποιητικών
δραστηριοτήτων.
Άρθρο 16

Εκσυγχρονισμός

1. Οι βιομηχανίες-βιοτεχνίες, οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με μηχανολογικό εξοπλισμό κινητήριας ισχύος μεγαλύτερης των
22 KW ή θερμικής μεγαλύτερης των 50 KW, οι αποθήκες με μηχανολογικό εξοπλισμό κινητήριας ισχύος μεγαλύτερης των 22 KW ή θερμικής μεγαλύτερης
των 50 KW και οι αποθήκες των περιπτώσεων ββ΄, δδ΄ και εε΄ της παρ. 1γ του
άρθρου 2 που λειτουργούν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να
εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους ύστερα από τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης εκσυγχρονισμού, με τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.
2. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορεί
να πραγματοποιηθούν με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Στα επαγγελματικά εργαστήρια, που ιδρύθηκαν μετά την έναρξη
ισχύος του π.δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33 Α΄), επιτρέπεται:
αα) η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια ισχύς πέραν των 22 KW ή η θερμική
ισχύς πέραν των 50 KW,
ββ) η αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας (παραγωγή άλλων προϊόντων), εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει σε αυτές που επιτρέπεται η
ίδρυσή τους σε περιοχές Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 17.
β) Στις βιομηχανίες-βιοτεχνίες, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, καθώς και στις μονάδες χαμηλής όχλησης που ιδρύθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του π.δ. 84/1984 και απαλλάσσονταν από
την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού
τους με τις εξής προϋποθέσεις:
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αα) Η συνολική ανά έτος αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης (θερμικής και ηλεκτρικής) των μονάδων αυτών δεν υπερβαίνει ανά τριετία το είκοσι
τοις εκατό (20%) του μέσου ετήσιου όρου της προηγούμενης τριετίας. Η
πρώτη τριετία λογίζεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
ββ) Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της
ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.
Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός
όχλησης της μονάδας.
γ) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και εφόσον η συνολική, ανά έτος, αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης (θερμική
και ηλεκτρική) των μονάδων αυτών δεν υπερβαίνει, ανά πενταετία, το δέκα
τοις εκατό (10%) του μέσου ετήσιου όρου της προηγούμενης πενταετίας, με
την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα
επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων
ρύπων.
Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός
όχλησης της μονάδας.
δ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης δεν επιτρέπεται κατά τον εκσυγχρονισμό τους καμία επιπλέον ετήσια αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης του
μέσου όρου της τελευταίας τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
ε) Οι πιο πάνω προβλεπόμενοι εκσυγχρονισμοί των μονάδων επιτρέπεται να γίνονται μέσα στα όρια που δεν μεταβάλλουν το βαθμό όχλησης της
μονάδας, όπως αυτά καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 13727/724/5.8.2003
(ΦΕΚ 1087 Β΄), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
3. Σε περιοχές ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., σε περιοχές ΕΜ, ΕΟ ή σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987 ή σε περιοχές που, από ειδικότερες πολεοδομικές διατάξεις, προορίζονται για την
εγκατάσταση βιοτεχνιών-βιομηχανιών, επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορεί
να πραγματοποιηθούν ως εξής:
α) Στις μονάδες χαμηλής όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός, εφόσον δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.
Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας είναι δυνατή, εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός
όχλησης της μονάδας.
β) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός ύστερα
από χορήγηση άδειας εγκατάστασης εκσυγχρονισμού με τις εξής προϋποθέσεις:
αα) Η συνολική, ανά έτος, αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης (θερμικής και ηλεκτρικής) των μονάδων δεν υπερβαίνει, ανά πενταετία, το 30% του
μέσου ετήσιου όρου της προηγούμενης πενταετίας. Η πρώτη πενταετία λογίζεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
ββ) Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της
ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.
Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας είναι δυνατή, εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός
όχλησης της μονάδας.
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γ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός ύστερα
από χορήγηση άδειας εγκατάστασης εκσυγχρονισμού με τις εξής προϋποθέσεις:
αα) Η συνολική, ανά έτος, αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης (ηλεκτρικής και θερμικής) δεν υπερβαίνει, ανά πενταετία, το 10% του μέσου ετήσιου όρου της προηγούμενης πενταετίας. Η πρώτη πενταετία λογίζεται από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
ββ) Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της
ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.
4. Στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 , στις ζώνες χονδρεμπορίου,
στις Ζ.Ο.Ε. και στις υπόλοιπες εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός με τις προϋποθέσεις που γίνεται στην περιοχή Γενικής Κατοικίας.
5. Αν ο εκσυγχρονισμός των μονάδων συνεπάγεται την ανέγερση νέων
κτιριακών εγκαταστάσεων, αυτή γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση η κτιριακή επέκταση δραστηριότητας που λειτουργούσε νόμιμα πριν από την έναρξη της ισχύος πολεοδομικής διάταξης,
με την οποία μεταβάλλεται η χρήση γης στην περιοχή και καθίσταται η δραστηριότητα μη συμβατή προς τη νέα χρήση γης, είναι δυνατή μέσα στο χώρο
ή στο γήπεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από τη δημοσίευση της πολεοδομικής διάταξης:
α) με τους όρους δόμησης του π.δ. 6.4.1987 για τα εκτός σχεδίου και
β) τους όρους δόμησης που ίσχυαν πριν από την πολεοδομική διάταξη
για τα εντός σχεδίου.
Αν η ανέγερση των νέων κτιρίων γίνεται σε όμορο γήπεδο, τα κτίρια αυτά
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για χρήσεις που επιτρέπονται στο γήπεδο αυτό κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Παρέκκλιση από τις
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις επιτρέπεται εφόσον αυτό επιβάλλεται από
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ή για λειτουργικούς λόγους που αφορούν μόνο στο ύψος των μηχανημάτων.
6. Οι φορείς των δραστηριοτήτων, που το γήπεδό τους εφάπτεται με εθνικές ή επαρχιακές οδούς, υποχρεούνται, με την υποβολή των απαραίτητων
δικαιολογητικών για την έγκριση του εκσυγχρονισμού, να συνυποβάλλουν
προς έγκριση και μελέτη αισθητικής των κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη,
ύστερα από εισήγηση της οικείας ΕΠ.Α.Ε., επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετων
ειδικών όρων αρχιτεκτονικής και αισθητικής προσαρμογής.
7. Δεν προσμετράται στο επιτρεπόμενο ποσοστό αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης ή της ισχύος, κατά περίπτωση:
α) Ηλεκτρική ενέργεια ή ισχύς που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος, της υγιεινής, της ασφάλειας και της
άνετης διαβίωσης των εργαζομένων.
β) Ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και την οποία είτε παράγει η ίδια η μονάδα με τεχνολογίες που
δεν εκλύουν ατμοσφαιρικούς ρύπους είτε την προμηθεύεται από ανεξάρτητο
παραγωγό.
Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αύξηση ατμοσφαιρικών ρύπων, λοιπών εκπομπών και οχλήσεων.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται η επιτρεπόμενη
μεταβολή της ενεργειακής κατανάλωσης των μονάδων, καθώς και ο τρόπος
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υπολογισμού αυτής, στην περίπτωση που μεταβάλλεται ο αριθμός των σειρών εργασίας (βάρδιας) των μονάδων αυτών.
Άρθρο 17

Ίδρυση νέων δραστηριοτήτων

Μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 27, επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) νέων δραστηριοτήτων
μόνο στις εξής περιπτώσεις:
1. Στην περιοχή Γενικής Κατοικίας ή «Πολεοδομικού Κέντρου» επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) μόνο:
α) Επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, καθώς και πάσης
φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό, του οποίου η κινητήρια
ισχύς δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) KW ή η θερμική ισχύς τα πενήντα
(50) KW. Η εγκατάσταση (ίδρυση) επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής
όχλησης των κατηγοριών Αγ, Ββ και C της υπ’ αριθ. 5905/ Φ/15839/12.7.1995
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 611 Β΄), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, επιτρέπεται μόνο σε ανεξάρτητο κτίριο.
β) Αποθηκών χαμηλής όχλησης ως εξής:
αα) αποθηκών της περίπτωσης (γγ) της παρ. 1γ του άρθρου 2 με μέγιστη
συνολική επιφάνεια 1.500 τ.μ. σε ανεξάρτητο κτίριο χωρίς περιορισμούς ως
προς την εγκατεστημένη ισχύ και εφόσον δεν επέρχεται κυκλοφοριακή φόρτιση,
ββ) αποθηκών της περίπτωσης (αα) της παρ. 1γ του άρθρου 2 με κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) KW ή θερμική ισχύ που δεν
υπερβαίνει τα πενήντα (50) KW,
γγ) αποθηκών της περίπτωσης (δδ) της παρ. 1γ του άρθρου 2 και μόνο
για την αποθήκευση αερίων καυσίμων ή βιομηχανικών και ιατρικών αερίων,
εφόσον η αποθηκευόμενη ποσότητα δεν υπερβαίνει τα 1.000 Kgr, και προκειμένου για αποθήκευση ασετυλίνης δεν υπερβαίνει τα 500 Kgr,
δδ) αποθήκες της παρ. 1γ του άρθρου 2 που χρησιμοποιούν για τη λειτουργία τους μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει
τα είκοσι δύο (22) KW ή η θερμική ισχύς τα πενήντα (50) KW και δεν ανήκουν
στις περιπτώσεις (αα), (ββ), (γγ), (δδ) και (εε).
γ) Επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση (ίδρυση) στο ίδιο κτίριο περισσότερων του ενός επαγγελματικών εργαστηρίων ή αποθηκών που ορίζονται στις
προηγούμενες περιπτώσεις και ανήκουν στον ίδιο φορέα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον το κτίριο αυτό είναι ανεξάρτητο και
έχει αποκλειστικά επαγγελματική χρήση.
2. Σε περιοχές ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΑ., ΕΜ, ΕΟ, σε περιοχές υποδοχής
χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987 και σε περιοχές που, από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατάσταση βιοτεχνιώνβιομηχανιών επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομη-χανιών-βιοτεχνιών,
επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, καθώς και μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών της παρ. 1γ του άρθρου 2.
3. Στις περιοχές των Ζ.Ο.Ε. που έχουν χαρακτηρισθεί ως γεωργική γη
και στην εκτός σχεδίου περιοχή του π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄) επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) αγροτοβιομηχανικών μονάδων που αξιοποιούν
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προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής με την προϋπόθεση ότι η κινητήρια
ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα 80 KW ή η θερμική ισχύς τους τα 50 KW.
4. Στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 με χρήση γεωργική γη και στην
εκτός σχεδίου περιοχή του π.δ. 24/31.5.1985 επιτρέπεται η εγκατάσταση
επαγγελματικών εργαστηρίων ή αποθηκών των περιπτώσεων (αα) και (γγ)
της παρ. 1γ του άρθρου 2, με την προϋπόθεση ότι στα εργαστήρια ή στις
αποθήκες επεξεργάζονται ή εναποθηκεύονται προϊόντα που παράγονται στην
περιοχή εγκατάστασης της μονάδας. Στις αποθήκες της περίπτωσης (αα) της
παρ. 1γ του άρθρου 2, που εγκαθίστανται στις πιο πάνω περιοχές, επιτρέπεται η κατασκευή ειδών συσκευασίας από χαρτί, χαρτόνι ή ξύλο μόνο για
την εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών. Επίσης επιτρέπεται η ίδρυση οινοποιείων,
ελαιοτριβείων και κυλινδρόμυλων χαμηλής όχλησης, τα οποία αξιοποιούν
προϊόντα της περιοχής, με την προϋπόθεση ότι η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 80 KW ή η θερμική ισχύς τα 50 KW .
5. Στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979, καθώς και σε περιοχές ΒΙ.ΠΑ.
επιτρέπεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να ιδρύονται ή να εκσυγχρονίζονται εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος (διαλογή, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση βιομηχανικών στερεών και
υγρών αποβλήτων), χωρίς περιορισμό ως προς την κινητήρια ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, ύστερα από έγκριση περιβαλλοντικών όρων
και γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται εντός διμήνου. Ομοίως στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) αποθηκών της περίπτωσης (εε) της παρ. 1γ του άρθρου 2,
χωρίς περιορισμό ως προς την κινητήρια ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού
τους.
6. Σε Ζώνες Χονδρεμπορίου επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) αποθηκών της παρ. 1γ του άρθρου 2 με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που
καθορίζονται από τις διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία αυτών,
καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν
αποκλειστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις εντός της ζώνης αυτής.
Ειδικά για την εγκατάσταση (ίδρυση) των αποθηκών της περίπτωσης (εε)
της παρ. 1γ του άρθρου 2, πέραν των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται και
η υποβολή εγκεκριμένης μελέτης από την οικεία ΕΠ.Α.Ε., στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που κρίνονται απαραίτητοι για την
προσαρμογή της αποθήκης στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.
Άρθρο 18

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

1. Οι φορείς των δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται υποχρεούνται να
εφοδιάζονται με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
2. Η άδεια λειτουργίας που χορηγείται για την άσκηση των δραστηριοτήτων ισχύει για οκτώ τουλάχιστον χρόνια.
Άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί για αόριστη χρονική διάρκεια τροποποιούνται ως προς τη χρονική τους ισχύ, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της οκταετίας, στις περιπτώσεις που επέρχεται μεταβολή στις
κτιριακές εγκαταστάσεις ή το μηχανολογικό εξοπλισμό ή στο φορέα της επιχείρησης.
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3. Για την τροποποίηση της δραστηριότητας, που ασκείται σε εγκαταστάσεις οι οποίες υφίστανται και λειτουργούν νόμιμα, απαιτείται άδεια εγκατάστασης.
4. Για τα επαγγελματικά εργαστήρια, τις αποθήκες και τις μηχανολογικές
εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με
κινητήρια ισχύ έως 22 KW ή θερμική ισχύ έως 50 KW, πλην των αποθηκών
των περιπτώσεων (ββ), (δδ) και (εε) της παρ. 1γ του άρθρου 2, δεν απαιτείται
άδεια εγκατάστασης για τον εκσυγχρονισμό τους, εφόσον αυτός αφορά μόνο
τη μεταβολή του μηχανολογικού εξοπλισμού τους μέσα στα πιο πάνω όρια
ισχύος.
Οι φορείς των πιο πάνω εγκαταστάσεων υποχρεούνται να εφοδιασθούν
με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για τον εκσυγχρονισμό κατά την
ανανέωση της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών. Οι φορείς των
πιο πάνω δραστηριοτήτων, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με άδεια λειτουργίας
αόριστης χρονικής ισχύος, υποχρεούνται μετά το πέρας του εκσυγχρονισμού
να εφοδιασθούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας οκταετούς τουλάχιστον διάρκειας.
5. Δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης για τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης που λειτουργούν εντός περιοχής
ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., περιοχές Ε.Μ., Ε.Ο. ή σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των
άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987 ή σε περιοχές που, από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, επιτρέπεται η εγκατάσταση των μονάδων αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Δεν επέρχεται ουσιαστική διαφοροποίηση στην εγκατάσταση.
β) Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από 20% της εγκατεστημένης ισχύος που
αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας. Η αύξηση αυτή δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβεί τα 200 KW κινητήριας ή θερμικής ισχύος.
γ) Γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τις μονάδες
της παρ. 2 του άρθρου 5.
Άρθρο 19

Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων

1. Δραστηριότητες που έχουν ιδρυθεί νόμιμα, μπορούν να μετεγκαθίστανται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής με τις προϋποθέσεις που ορίζονται
για την ίδρυση νέων μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους αυτού.
2. Δραστηριότητες, που έχουν ιδρυθεί νόμιμα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται να μετεγκατασταθούν εντός της Περιφέρειας Αττικής με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Σε περιοχές ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ.,περιοχές Ε.Μ., Ε.Ο. ή σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987 ή σε περιοχές
που, από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατάσταση
βιομηχανιών - βιοτεχνιών ανεξάρτητα από το μέγεθος της αρχικής κινητήριας
ισχύος που διαθέτουν.
β) Σε υφιστάμενα βιομηχανικά - βιοτεχνικά κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου με την προϋπόθεση ότι η μονάδα που μετεγκαθίσταται
είναι χαμηλής ή μέσης όχλησης.
γ)Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 6.
1040

Άρθρο 20

Συγχώνευση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων

1. Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων βιομηχανιών-βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν νόμιμα εντός των
ορίων της Περιφέρειας Αττικής είναι δυνατή με τη μεταφορά της μίας από
αυτές στη θέση της άλλης, εφόσον και οι δύο δραστηριότητες λειτουργούν
νόμιμα για μια τριετία τουλάχιστον πριν από την αιτούμενη συγχώνευση και
το προϊόν της μίας είναι το ίδιο ή αποτελεί πρώτη ή ενδιάμεση ύλη του προϊόντος της άλλης.
2. Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων επαγγελματικών εργαστηρίων σε
περιοχή Γ.Κ. μπορεί να γίνει, εφόσον η μονάδα που προκύπτει από τη συγχώνευση παραμένει επαγγελματικό εργαστήριο.
Εάν μία από τις συγχωνευόμενες μονάδες είναι βιομηχανία - βιοτεχνία
και οι άλλες επαγγελματικά εργαστήρια, τότε η συγχώνευση γίνεται υποχρεωτικά στη θέση λειτουργίας της βιομηχανίας - βιοτεχνίας.
3. Αν η μία από τις συγχωνευόμενες μονάδες λειτουργεί σε περιοχή Γ.Κ.
ενώ η άλλη ή οι άλλες λειτουργούν σε περιοχές εκτός Γ.Κ. τότε η συγχώνευση
γίνεται υποχρεωτικά στην περιοχή εκτός Γ.Κ.. Αν η μία από τις συγχωνευόμενες μονάδες λειτουργεί σε περιοχή ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΕ, ή σε περιοχή
Ε.Μ., Ε.Ο. ή σε περιοχή υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ.
23.2.1987 ή σε περιοχή που, από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατάσταση βιομηχανιών - βιοτεχνιών, η συγχώνευση πραγματοποιείται υποχρεωτικά στη θέση της μονάδας που βρίσκεται σε
χωροθετημένη περιοχή.
4. Σε περίπτωση που μία από τις συγχωνευόμενες μονάδες είναι μέσης
όχλησης, η συγχώνευση μπορεί να γίνει μόνο στη θέση όπου λειτουργεί η
μονάδα μέσης όχλησης, εφόσον οι συγχωνευόμενες μονάδες αναλάβουν τις
υποχρεώσεις του άρθρου 19 ή με τη μετεγκατάστασή τους σε περιοχές
ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΕ., Ε.Μ., Ε.Ο. ή σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των
άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987 ή σε περιοχές που, από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατάσταση βιομηχανιών - βιοτεχνιών.
5. Μετά τη συγχώνευση, η άδεια λειτουργίας των μεταφερόμενων μονάδων παύει να ισχύει στην προηγούμενη θέση τους.
6. Στις συγχωνεύσεις βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων κατά τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να καταβληθεί η επιχορήγηση της παρ. 4 του άρθρου 19 μόνο στην περίπτωση που η συγχώνευση
πραγματοποιείται μέσα σε περιοχές ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΕ. ή σε περιοχές
υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987 ή σε περιοχές
που, από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατάσταση
βιομηχανιών - βιοτεχνιών.
Άρθρο 21

Διαχωρισμός εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων

Ο διαχωρισμός βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών
εργαστηρίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών μπορεί να
πραγματοποιηθεί, με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες που προκύπτουν από
αυτόν ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και θα λειτουργήσουν σε πλήρως διακεκριμένους χώρους. Η λειτουργία, ο εκσυγχρονισμός
1041

και η τυχόν μετεγκατάστασή τους διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
νόμου.
Κατά τον εκσυγχρονισμό η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης γίνεται
ανάλογα με την ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού, την οποία αποκτά καθεμία από τις μονάδες που διαχωρίζονται.
Άρθρο 22

Εφαρμογή γενικών διατάξεων

Για θέματα που αφορούν αδειοδότηση δραστηριοτήτων που διέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα οποία δεν ρυθμίζονται διαφορετικά
από τις διατάξεις του μέρους αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου
μέρους.
Άρθρο 23

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης ή των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να επεκτείνεται, κατά περίπτωση, η
εφαρμογή των διατάξεων του μέρους αυτού, οι οποίες διέπουν τις μεταποιητικές δραστηριότητες και σε περιοχές εκτός της Περιφέρειας Αττικής.
ΜΕρΟΣ ΤρΙΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚηΣ ΕΦΑρΜΟΓηΣ
Άρθρο 24

Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου και
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς
και μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται με αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής πλην των κυρώσεων της παρ. 2, μπορεί να επιβληθεί, με
απόφαση της ίδιας Αρχής, η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή
της λειτουργίας της δραστηριότητας. Η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας πραγματοποιείται από τα όργανα της Αδειοδοτούσας Αρχής, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, με τη σφράγιση του παραγωγικού της
εξοπλισμού ή σε περίπτωση αποθήκης ή άλλων επικίνδυνων εγκαταστάσεων
με τη σφράγιση αυτών. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, μετά από ενημέρωση του
φορέα της επιχείρησης, μπορεί να ζητήσει τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος στη συγκεκριμένη εγκατάσταση από το Διαχειριστή του Δικτύου ή
του Συστήματος Ηλεκτροδότησης, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν στη
ζητούμενη διακοπή εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη σχετική ειδοποίησή
τους. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον επιβάλλεται σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου η διακοπή λειτουργίας των δραστηριοτήτων, η
Αδειοδοτούσα Αρχή επιτρέπει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με απόφασή της που εκδίδεται, εφάπαξ, τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας
τους για τη βιομηχανοποίηση αποθεμάτων πρώτων υλών, που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής.
2. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή δεν τηρούν
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τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με τις αποφάσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής, εφόσον δεν επιβάλλεται μερική ή ολική, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, επιβάλλεται, με απόφαση της
Αδειοδοτούσας Αρχής, πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) ευρώ μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ.
Στην ίδια απόφαση ορίζονται η προθεσμία και οι ενέργειες στις οποίες
πρέπει να προβεί ο φορέας της δραστηριότητας για να καταστεί αυτή συμβατή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή να συμμορφωθεί με τους όρους και
περιορισμούς που καθορίζονται στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας.
3. Με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής επιβάλλεται στους μηχανικούς,
που υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, πρόστιμο από τριακόσια
(300) ευρώ μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εάν, ύστερα από αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών, αποδεικνύεται ότι οι υποβαλλόμενες δηλώσεις
είναι αναληθείς. Η πιο πάνω απόφαση κοινοποιείται, υποχρεωτικώς, στο οικείο Τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
4. Τα πιο πάνω πρόστιμα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες
διατάξεις.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα κριτήρια και
η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος κλιμάκωσης των προστίμων των παραγράφων 2 και 3. Με όμοια απόφαση μπορεί
να αναπροσαρμόζεται το ύψος των προστίμων.
6. Τα πιο πάνω πρόστιμα αποτελούν πόρο της οικείας Ν.Α.. Σε περίπτωση που επιβάλλονται από Κεντρικές ή Περιφερειακές υπηρεσίες του
Υπουργείου Ανάπτυξης, αποτελούν έσοδο της Ν.Α. όπου έχει την έδρα ο φορέας της δραστηριότητας.
Άρθρο 25

Διοικητικές προσφυγές

1. Κατά των αποφάσεων των Νομαρχών με τις οποίες χορηγούνται
άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας για τις δραστηριότητες που υπάγονται
στις διατάξεις του παρόντος, καθώς επίσης και κατά των αποφάσεων με τις
οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 24, χωρεί προσφυγή για παράβαση νόμου
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Η προσφυγή αυτή
ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ή,
σε περίπτωση που η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίηση
αυτής στον ενδιαφερόμενο. Η κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση, που
δηλώνει εγγράφως ο ενδιαφερόμενος, είναι σε κάθε περίπτωση έγκυρη. Η
προσφυγή κατατίθεται στην οικεία Ν.Α.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Ειδικώς κατά των αποφάσεων της Αδειοδοτούσας Αρχής, με τις οποίες
απορρίπτονται αιτήματα για χορήγηση αδειών εγκατάστασης για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων των οποίων η αξία του μηχανολογικού τους εξοπλισμού υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου
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(1.000.000) ευρώ ή σε περίπτωση αποθηκών, η αποθηκευτική τους ικανότητα
υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες κυβικά μέτρα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
ασκεί ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 26. Η προσφυγή αυτή ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση
στον ενδιαφερόμενο της απορριπτικής απόφασης.
3. Ο καθορισμός της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού ή σε περίπτωση αποθηκών της αποθηκευτικής τους ικανότητας για την εφαρμογή της
προηγούμενης παραγράφου, γίνεται με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται
από τον ενδιαφερόμενο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.
4. Για τη συζήτηση της προσφυγής της παραγράφου 2 απαιτείται, με
ποινή απαραδέκτου, η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο παραβόλου Δημόσιου Ταμείου ποσού που αντιστοιχεί στο μισό τοις χιλίοις (0,5‰) επί της αξίας
του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας ή στο δυόμισι τοις εκατό
(2,5%) της αποθηκευτικής ικανότητας προκειμένου για αποθήκες και το
οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων
πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Τα ποσά των παραβόλων αποτελούν έσοδο του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τα ποσά της παραγράφου 2 μπορούν να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.
Άρθρο 26

Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών

1. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή με αρμοδιότητα την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών
του άρθρου 25. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, ως Πρόεδρο,
β) τον Νομικό Σύμβουλο στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
γ) τον Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
δ) τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
ε) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων,
στ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (Σ.Ε.Β.),
ζ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας
(Ε.Ν.Α.Ε.),
η) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.),
θ) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.),
ι) έναν εκπρόσωπο του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο η επιχείρηση
είναι εγγεγραμμένη.
Σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή ανάγεται σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης του Υπουργείου
Ανάπτυξης και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο Γενικός Διευθυντής της
Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
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2. Εισηγητής για τα θέματα που εξετάζονται από την Επιτροπή ορίζεται
υπάλληλος της υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης που είναι αρμόδια για
θέματα βιομηχανίας ή ενέργειας.
3. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την
απόφαση συγκρότησής της. Τα μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από
τις δημόσιες υπηρεσίες μετέχουν αυτοδικαίως στη σύνθεση αυτής, λόγω της
υπηρεσιακής τους ιδιότητας. Τα μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από
τους φορείς υποδεικνύονται από αυτούς.
4. Ενώπιον της Επιτροπής καλείται πάντοτε για την υποστήριξη της προσφυγής του ο ενδιαφερόμενος.
5. Η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει εντός τριάντα ημερών από
την κατάθεση της προσφυγής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται
κατά την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τα οποία δεν μπορεί να
είναι λιγότερα των πέντε. Η απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση της
Επιτροπής κάνει δεκτό το αίτημα της προσφυγής, η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται, εντός δεκαπέντε ημερών, να εκδώσει την αιτηθείσα άδεια.
6. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του Εισηγητή και
των γραμματέων της Επιτροπής, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2
του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄).
Άρθρο 27

Εξαιρέσεις

Οι διατάξεις του δεύτερου μέρους του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή:
1. Για την ίδρυση μονάδων στην περιοχή της Λαυρεωτικής για την οποία
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄),
όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Στην περιοχή της πρωτεύουσας που περικλείεται από τις οδούς Όθωνος, Αμαλίας, Συγγρού, Λαγουμιτζή, Καλλιρρόης, Χαμοστέρνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλειδών, Πειραιώς, Κολοκυνθούς, Πλατεία Ελευθερίας
(Κουμουνδούρου), Διπύλου, Αγίων Ασωμάτων, Ερμού, Πλατεία Μοναστηρακίου, Μητροπόλεως και Όθωνος, όπου απαγορεύεται κάθε ίδρυση, εγκατάσταση, επέκταση και μετεγκατάσταση είτε απλή είτε δια συγχωνεύσεως
βιομηχανιών - βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών.
Επιτρέπεται μόνο ο εκσυγχρονισμός των μονάδων αυτών, μόνο για αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού με την προϋπόθεση ότι βελτιώνεται
η περιβαλλοντική λειτουργία των μονάδων. Για τις μονάδες αυτές εφαρμόζεται
υποχρεωτικά η παράγραφος 4 του άρθρου 14.
3. Για την εγκατάσταση βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών που
εγκαθίστανται και λειτουργούν στις περιοχές των δήμων Τροιζηνίας και Μεθάνων, καθώς και στο νησιωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής.
4. Για την περιοχή του Ελαιώνα και μόνο για όσα θέματα ρυθμίζονται από
τις διατάξεις του πολεοδομικού διατάγματος της 30.11.1995 (ΦΕΚ 1049 Δ΄).
5. Για τη δραστηριότητα της διύλισης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
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του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), από τα υφισταμένα, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, διυλιστήρια.
6. Για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 28

Το άρθρο 4 του ν.1360/1983 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 21 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123 Α΄), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είναι δυνατή η
επέκταση της άδειας εγκατάστασης ιδιαίτερα σημαντικών για την Εθνική Οικονομία παραγωγικών επενδύσεων κατά παρέκκλιση του νόμου μετά των
τυχόν αναγκαίων στο πλαίσιο αυτό επεκτάσεων, στο μέτρο που αποδεδειγμένα προκύπτει, μέσα από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής της,
ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός δεν αναμένεται να προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει ισχύ σε περιοχές με καθεστώς ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας.»
Άρθρο 29

Μεταβίβαση αρμοδιότητας

Οι άδειες πρατηρίων άρτου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ.
369/1992 (ΦΕΚ 186 Α΄), χορηγούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.
ΜΕρΟΣ ΤΕΤΑρΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30

Τροποποιήσεις του ν. 2545/1997

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2545/1997 μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Για Β.Ε.ΠΕ. που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. και δεν
έχει ανακληθεί η απόφαση έγκρισης με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι
παραπάνω προθεσμίες προσμετρώνται από την ένταξή τους στο άρθρο 17
του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο
μπορεί να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, με απόφαση τουΥπουργού Ανάπτυξης,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, μπορεί να χορηγείται πρόσθετη διετής παράταση για την ολοκλήρωση των έργων.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2545/1997 προστίθεται τρίτο εδάφιο
ως εξής:
«Ειδικά για την περίπτωση των ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ. η αναστολή έκδοσης
οικοδομικών αδειών αίρεται μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Υποχρέωση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα διαχείρισης
έχουν οι ιδιοκτήτες γης στην Β.Ε.ΠΕ., στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και
ο φορέας Β.Ε.ΠΕ., εφόσον είναι ιδιοκτήτης γης.»
4. α) Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1γ του άρθρου 17 του ν. 2545/1997
αντικαθίστανται ως εξής:
«Το ύψος της αμοιβής των Οργάνων Ελέγχου που συγκροτούνται εκάστοτε για τον έλεγχο και την πορεία εκτέλεσης των επενδυτικών σχεδίων, που
εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και το
ύψος της αμοιβής των Οργάνων Ελέγχου που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 13 και των οργάνων που διενεργούν τις αυτοψίες του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τα αντίστοιχα
όργανα ελέγχου του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄). Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Ανάπτυξης.»
β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 55 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις αμοιβές των μελών των ως άνω επιτροπών ισχύουν οι διατάξεις
του ν. 3299/2004, για τις αμοιβές των αντίστοιχων οργάνων. Τα ποσά αυτά
μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Ανάπτυξης.»
5. α) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2545/1997
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον έχει μεταβιβασθεί ποσοστό γης μεγαλύτερο του ογδόντα τοις
εκατό (80%) των γηπέδων των ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ. ή άλλων μορφών
Β.Ε.ΠΕ. για την άσκηση των δραστηριοτήτων του παρόντος, η σύσταση της
διαχειριστικής εταιρίας είναι υποχρεωτική.»
β) Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε υφιστάμενες ή οριοθετημένες ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ. η πολεοδομική μελέτη ή η τροποποίησή της εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Κατά τα λοιπά υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος νόμου.»
γ) Η παρ. 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μεμονωμένα κτίρια συνολικού εμβαδού άνω των 3.000 τετραγωνικών μέτρων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση και των οποίων έχει διακοπεί η λειτουργία για μία τουλάχιστον
τριετία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χρηματοδότηση της
ανακαίνισής τους ή συμπλήρωσης των υποδομών τους, μπορούν να υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος και να επιχορηγούνται οι σχετικές
δαπάνες προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθούν για βιομηχανική ή βιοτεχνική
χρήση. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από την οικοδομική άδεια για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση, απαιτείται η βιομηχανική χρήση να είναι συμβατή με
την ισχύουσα χρήση γης. Οι λοιπές λεπτομέρειες επιχορήγησης ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.»
Άρθρο 31

Πολεοδομικές διατάξεις

1. Τα γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές Ε.Μ. και Ε.Ο. του π.δ. 84/1984,
σε περιοχές ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ. και σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρ1047

θρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987, που καθορίζονται από εγκεκριμένο Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο και έχουν ελάχιστο εμβαδό 2.000 τετραγωνικών μέτρων,
θεωρούνται οικοδομήσιμα εφόσον, πριν από την έκδοση της οικοδομικής
άδειας, οι ιδιοκτήτες των γηπέδων αυτών έχουν παραχωρήσει στον οικείο
δήμο ή κοινότητα, δωρεάν, με συμβολαιογραφική πράξη, έκταση ίση με το
δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον της επιφάνειας του γηπέδου. Ο προσδιορισμός του ποσοστού και της θέσης της παραχωρούμενης έκτασης γίνεται
από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την εξασφάλιση ή τη βελτίωση
των συνθηκών προσπέλασης του γηπέδου.
Η παραχωρούμενη έκταση κατά την πολεοδόμηση της περιοχής προσμετράται στον υπολογισμό των οφειλόμενων εισφορών της ιδιοκτησίας.
2. Η περίπτωση 1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 31.3.1987 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. 1. Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου γήπεδα που βρίσκονται μέσα στις περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων (Ε.Μ.) ή
οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων (Ε.Ο.), όπως αυτές απεικονίζονται στους χάρτες και τα διαγράμματα του π.δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33 Α΄), καθώς
και σε περιοχές που προβλέπονται από εγκεκριμένα Γ.Π.Σ., ως περιοχές Βιομηχανικών Πάρκων (ΒΙ.ΠΑ.), Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΟ.ΠΑ.) και ΒΙ.ΠΑ. ΒΙΟ.ΠΑ. υπό εξυγίανση και σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5
και 6 του π.δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 166 Δ΄), καθορίζονται ως εξής:».
3. Η περίπτωση β΄ της παρ. Γ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 31.3.1987 (ΦΕΚ
303 Δ΄), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 6.δ. του άρθρου 41 του ν.
3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Εφόσον εντός της ζώνης εμπίπτει τμήμα του γηπέδου μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) αλλά μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) της επιφάνειάς του, θεωρείται ότι βρίσκεται εντός της ζώνης το τμήμα αυτό ή τμήμα του
γηπέδου ίσο προς άρτιο γήπεδο κατά τους κανόνες αρτιότητας της περιοχής.»
4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2831/2000,
όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3212/2003
(ΦΕΚ 308 Α΄), προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Η ως άνω χρονική προθεσμία απομάκρυνσης παρατείνεται μέχρι να εγκριθεί ζώνη υποδοχής της δραστηριότητας στα διοικητικά όρια του οικείου και
των όμορων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.»
5. Σε ειδικά κτίρια που ανεγέρθησαν νόμιμα, κατά παρέκκλιση των κατά
κανόνα όρων και προϋποθέσεων της εκτός σχεδίου δόμησης και στα οποία
προβλέπεται ή επιβάλλεται, από γενικές ή ειδικές διατάξεις, αλλαγή χρήσης
λόγω καθορισμού νέων χρήσεων γης στην περιοχή, επιτρέπεται για μία μόνο
φορά η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται από τις νέες χρήσεις γης κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες όρους δόμησης, με την τήρηση
κατά τα λοιπά των διατάξεων του οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού.
Η παρέκκλιση δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν τμήματα των παραπάνω κτιρίων
τα οποία έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση για την αρχική τους χρήση. Για
τη χορήγηση οικοδομικής άδειας για ανάπτυξη των νέων χρήσεων προαπαιτούνται: α) έγκριση από τον αρμόδιο επαγγελματικό φορέα, β) γνωμοδότηση
από την αρμόδια ΕΠ.Α.Ε. και γ) καταβολή τέλους επανάχρησης του κτιρίου
ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) της αντικειμενικής αξίας του γηπέδου. Το
τέλος καταβάλλεται υπέρ του Ο.Τ.Α. στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται
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το κτίριο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄)
και διατίθεται αποκλειστικά για την εκτέλεση έργων ανάπλασης και ανάδειξης
του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στα διοικητικά όρια του οικείου
Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση κατεδάφισης του κτιρίου για οποιονδήποτε λόγο, η παραπάνω διάταξη δεν ισχύει.
6. Παραγωγικές μονάδες, η ίδρυση των οποίων εγκρίθηκε κατ’ εφαρμογή
του διατάξεων του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α΄) και του ν. 4171/1961 (ΦΕΚ
93 Α΄), όπως υφίστανται και λειτουργούν, θεωρούνται χωροθετημένες, εφόσον τούτο συνάδει με τις κατευθύνσεις των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, μέχρι την οριστική εξειδίκευση και εφαρμογή των πλαισίων αυτών.
Κατά την εξειδίκευση και εφαρμογή των περιφερειακών χωροταξικών
πλαισίων χωροθετούνται ζώνες ή περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων όπου βρίσκονται εγκατεστημένες οι ανωτέρω παραγωγικές μονάδες και δεν επιτρέπεται ο καθορισμός χρήσεων γης που δεν είναι συμβατές
με τις μονάδες αυτές.
Άρθρο 32

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Μ.Ε.), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό
Ανάπτυξης. Το Ε.Σ.Μ.Ε. αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Κυβέρνησης
και του Υπουργείου Ανάπτυξης για θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες
των χειροτεχνικών και μικρομεσαίων εν γένει επιχειρήσεων.
2. Έργο του Ε.Σ.Μ.Ε. είναι η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης για τα εξής ιδίως θέματα:
α) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
β) την αξιολόγηση των μέτρων εθνικής πολιτικής έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους,
γ) την παρακολούθηση των εξελίξεων και της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία,
δ) την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και την επεξεργασία των προτάσεων και μέτρων πολιτικής για
την ενσωμάτωσή τους σε εθνικό επίπεδο,
ε) τη βελτίωση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα
εθνικά και κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα,
στ) την απλούστευση και βελτίωση του νομικού και διοικητικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
3. Το Συμβούλιο παρέχει επίσης τη γνώμη του στον Υπουργό Ανάπτυξης
σε ερωτήματα που του απευθύνει σχετικά με θέματα που αφορούν τον τομέα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
4. Το Ε.Σ.Μ.Ε. μπορεί να εξειδικεύει και να εμβαθύνει σε θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία ανάγονται στις αρμοδιότητες του Εθνικού
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Σ.Α.Α.).
Επίσης, μπορεί να διαβιβάζει αποτελέσματα των εργασιών του στο
Ε.Σ.Α.Α. προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο χάραξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας και των επιχειρήσεων.
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5. Το Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:
- τον Υπουργό Ανάπτυξης ως Πρόεδρο,
- τον Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης,
- τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
- τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
- τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
- τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα,
- τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού,
- τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνιών, Εμπόρων Ελλάδας,
- τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,
- τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων,
- τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων,
- τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών,
- τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας,
- τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
και Χειροτεχνίας,
- τον Πρόεδρο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
- τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης,
- τον Πρόεδρο του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών.
Η σύνθεση του Συμβουλίου μπορεί να διευρύνεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι ανάλογα.
6. Οι δαπάνες λειτουργίας του Συμβουλίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.
7. Για την εξυπηρέτηση του έργου του Ε.Σ.Μ.Ε. και ιδίως για την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης και των διοικητικών αναγκών αυτού, για την ανάθεση ερευνών και μελετών, καθώς και την εν γένει λειτουργία του, εγγράφεται
ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι δαπάνες του Ε.Σ.Μ.Ε. εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Ανάπτυξης.
8. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης παρέχει
κάθε είδους συνδρομή για την υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στο Ε.Σ.Μ.Ε. για την υποστήριξη του
έργου του Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η
σύνθεσή της, οι αρμοδιότητες αυτής, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 33

1. Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ
168 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄), καθώς και τα κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων
αυτών προεδρικά διατάγματα, εφαρμόζονται αναλόγως, όπως ισχύουν κάθε
φορά, και στον τομέα εμπορίου (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) του Υπουργείου Ανάπτυξης.
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2. Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 159/1997 (ΦΕΚ
135 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
« ιε. Αναλαμβάνει, διαχειρίζεται και υλοποιεί μόνος ή σε συνεργασία με
άλλους φορείς Κοινοτικά Προγράμματα για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Ιδίως, μπορεί να χορηγεί, ως τελικός δικαιούχος, οικονομικές
ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις προς τις Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, στα πλαίσια υλοποίησης, εκτέλεσης και εφαρμογής Κοινοτικών Προγραμμάτων. Το ύψος και γενικά οι όροι και οι προϋποθέσεις των
ενισχύσεων ή επιχορηγήσεων αυτών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αυτή, η
υλοποίηση, η εκτέλεση και η εφαρμογή της συνολικής δράσης εποπτεύεται
από τη Διεύθυνση Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.»
Άρθρο 34

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄),
όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε στην παράγραφο 8 του άρθρου 35
του ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο τρόπος επιλογής και η αμοιβή των ως άνω ελεγκτικών εταιριών και
κοινοπραξιών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η δε
αμοιβή βαρύνει την ασφαλιστική εταιρία.»
Άρθρο 35

ρυθμίσεις για τα ναυπηγεία Σύρου

Παραχωρείται στην εταιρία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
Σύρου Ανώνυμος Εταιρία» για όλη τη διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεών της αποκλειστικά ως ναυπηγείου το δικαίωμα της αποκλειστικής και
χωρίς αντάλλαγμα χρήσης του αιγιαλού, όπως αυτός καθορίστηκε με την υπ’
αριθμ. 3513/1980 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων (ΦΕΚ 371 Δ΄), της προκείμενης του αιγιαλού θαλάσσιας περιοχής, καθώς και των προσχωσιγενών
γηπέδων και των συστατικών τους, που παρεμβάλλονται μεταξύ παλαιάς και
νέας γραμμής αιγιαλού και βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρίας
που περιγράφονται στο κεφάλαιο Α΄ της με αριθμό 3025/1994 Σύμβασης Μεταβίβασης Ενεργητικού της Συμβολαιογράφου Ερμούπολης Ελένης Ασμάνη
- Αναγνώστη που συντάχθηκε σε εκτέλεση δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 46α του ν. 1892/1990
και στο υπό στοιχείο III. 01.Α στη με αριθμό 8.859/2004 Σύμβαση Απόσχισης,
εισφοράς Κλάδου και απορρόφηφης αυτού της ιδίας συμβολαιογράφου.
Για το σκοπό της λειτουργίας της αποκλειστικά ως ναυπηγείου, η εταιρεία
έχει δικαίωμα ανέγερσης, μετατροπής και κατεδάφισης κτιρίων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επί των εγκαταστάσεων της αιγιαλίτιδας ζώνης που της παραχωρούνται με το νόμο αυτόν, κατ’ αποκλειστική χρήση
και μόνο για τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητάς της.
Άρθρο 36

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ
19 Α΄), προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:
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«Η αποζημίωση: α) του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, που συγκροτήθηκε με την κ.υ.α. Π1-7085/31.12.1999 (ΦΕΚ 2269 Β΄)
και β) των Προέδρων των υπό στοιχεία 10 α΄ και 10 β΄ Μόνιμων Επιτροπών
Εμπειρογνωμόνων, που συγκροτήθηκαν με την κ.υ.α. Π1-4516/31.08.2004
(ΦΕΚ 1378 Β΄), καθώς και γ) των δύο μελών των Μόνιμων αυτών Επιτροπών
Εμπειρογνωμόνων, που ορίζονται με τα στοιχεία 1.4 της τελευταίας ως άνω
κ.υ.α. και επιλέγονται κάθε φορά ανάλογα με το συζητούμενο θέμα από τον
Πρόεδρο της αντίστοιχης Επιτροπής, καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων των εδαφίων β΄και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003.»
Άρθρο 37

Στο άρθρο 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α΄) προστίθεται παράγραφος
6, ως ακολούθως:
«6. Στην ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» συνιστώνται
επτά (7) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: τρεις (3) για τις ανάγκες του Συνηγόρου του Καταναλωτή
και από δύο (2) για τις ανάγκες κάθε Βοηθού Συνηγόρου. Η πρόσληψη στις
ανωτέρω θέσεις γίνεται, κατά περίπτωση, από τον Συνήγορο του Καταναλωτή
και Βοηθό Συνήγορο, με σχετική πράξη τους, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία.
Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται στις προαναφερόμενες
θέσεις είναι αντίστοιχες με αυτές του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α΄), όπως ισχύουν εκάστοτε. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο, του οργάνου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία.
Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παρούσας παραγράφου δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο. Οι ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται να καλύπτονται και με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών
και φορέων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2527/1997
(ΦΕΚ 206 Α΄). Η απόσπαση γίνεται, ύστερα από αίτημα του Συνηγόρου του
Καταναλωτή, με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.»
ΜΕρΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38

Μεταβατικές διατάξεις

1. Για τις δραστηριότητες οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται, είναι δυνατή η χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης
και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση
αυτή επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24.
Μονάδες που εμπίπτουν στο πιο πάνω εδάφιο μπορούν να εφοδιασθούν
με άδεια λειτουργίας χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,
εκτός εάν, εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποβλη1052

θεί σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Μετά την παρέλευση
της προθεσμίας αυτής, η άδεια λειτουργίας χορηγείται με την επιβολή χρηματικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24.
2. Οι άδειες λειτουργίας, που έχουν εκδοθεί για ορισμένη χρονική διάρκεια, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της
ισχύος τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της έκδοσής
τους. Νέες άδειες λειτουργίας με αόριστη χρονική διάρκεια χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι οι φορείς
συμμορφώνονται προηγουμένως με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία
του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων. Η
συμμόρφωση ή μη των φορέων κατά το προηγούμενο εδάφιο διαπιστώνεται
ύστερα από έλεγχο των αρμόδιων καθ’ ύλη υπηρεσιών, κατόπιν σχετικής αίτησης του φορέα που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της άδειάς τους.
3. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας δραστηριότητας, για την οποία
υπάρχει σε ισχύ άδεια εγκατάστασης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της
άδειας εγκατάστασης.
4. Δραστηριότητες των οποίων η εγκατάσταση, η λειτουργία, ο εκσυγχρονισμός, η μετεγκατάσταση, η συγχώνευση ή ο διαχωρισμός έγιναν κατά
παράβαση των διατάξεων του ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159 Α΄), του π.δ. 84/1984
ή του ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270 Α΄), αλλά συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορούν να εφοδιαστούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας.
5. Για τις δραστηριότητες, που η λειτουργία τους δεν είναι συμβατή με τις
διατάξεις του νόμου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του
άρθρου 10.
6. Δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, οι οποίες δεν απαλλάσσονταν κατά
το χρόνο ίδρυσής τους από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και δεν ίσχυαν για την εγκατάσταση και λειτουργία
τους απαγορευτικές διατάξεις, μπορούν να εφοδιαστούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, ανεξάρτητα από το φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας, εφόσον δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της δραστηριότητας.
7. Δραστηριότητες που απαλλάσσονταν κατά το χρόνο ίδρυσής τους από
την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και
δεν ίσχυαν διατάξεις που απαγόρευαν την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους,
εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με τις πιο
πάνω άδειες, ανεξάρτητα από το φορέα της εκμετάλλευσής τους, εφόσον δεν
έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της δραστηριότητας υπό την οικονομική
της έννοια και η εγκατεστημένη ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει
ξεπεράσει τα 22 KW κινητήριας ή τα 50 KW θερμικής ισχύος. Εάν συντρέχουν
οι παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά από τη λειτουργία των μονάδων αυτών
προκαλούνται δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή οχλήσεις στους περιοίκους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5.
Εάν οι μονάδες αυτές, λόγω εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού τους
εξοπλισμού, έχουν υπερβεί τα 22 KW κινητήριας ή τα 50 KW θερμικής ισχύος,
μπορούν να εφοδιασθούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας με
τη διαδικασία της παραγράφου 1.
8. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί με βάση καταργούμενες με τον παρόντα νόμο διατάξεις, εξακολουθούν
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να ισχύουν μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων προεδρικών διαταγμάτων και
υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από το νόμο αυτόν.
9. Το ύψος της αμοιβής των προσώπων που συμμετέχουν ως μέλη επιτροπών, συμβουλίων, ομάδων εργασίας και οργάνων που προβλέπονται από
τις κείμενες διατάξεις και συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
ή των αρμόδιων Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων για την αξιολόγηση, γνωμοδότηση, έλεγχο, πιστοποίηση και την εν γένει παρακολούθηση και παραλαβή
έργων που υλοποιούνται σε εφαρμογή προγραμμάτων ή οποιασδήποτε άλλης
κοινοτικής πρωτοβουλίας, η διαχείριση των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 7 και
του εδαφίου ιη΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3299/2004. Οι αποζημιώσεις
του προηγούμενου εδαφίου παρέχονται πέρα από τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά
έξοδα και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄),
του άρθρου 15 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄) και του άρθρου 17 του ν.
3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Οι δαπάνες
που προκαλούνται καλύπτονται γενικώς από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και επίσης θεωρούνται επιλέξιμες στο
πλαίσιο της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας των κοινοτικών προγραμμάτων.
10. Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι ασκηθείσες από τα
Κ.Υ.Ε. αρμοδιότητες θεωρούνται ότι ασκήθηκαν νόμιμα και εξακολουθούν να
ασκούνται από τα Κ.Υ.Ε. που λειτουργούν σε κάθε Ν.Α. στα πλαίσια της δράσης 1.3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (Ε.Π.ΑΝ.)
του Υπουργείου Ανάπτυξης και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Η
δαπάνη λειτουργίας των Κ.Υ.Ε. βαρύνει τους πόρους του Ε.Π.ΑΝ. μέχρι τη
λήξη εφαρμογής του προγράμματος αυτού.
Άρθρο 39

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) Το μέρος πρώτο του ν. 2516/1997 και οι διατάξεις του ν. 2965/2001 πλην
των άρθρων 19 έως και 29 αυτού, χωρίς να επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις
που καταργήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2516/1997 και οι διατάξεις του π.δ. 84/1984, που καταργήθηκαν με το άρθρο 16 του ν. 2965/2001.
β) Η παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 2.3.1981 (ΦΕΚ 138 Δ΄), όπως αντικαταστάθηκε με το π.δ. 5.5.1984 (ΦΕΚ 341 Δ΄).
γ) Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του από 16 Μαρτίου 1950 β.δ.
(ΦΕΚ 82 Α΄), όπως ισχύει.
δ) Η παρ. 5 της Υγειονομικής Διάταξης με αριθμό 2219/8.1.1936 (ΦΕΚ 9
Β΄).
ε) Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 4 του άρθρου 6 του
ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α΄).
στ) Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου
ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.
2. Δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου:
α) Οι διατάξεις του β.δ. της 15/21 Οκτ.1922 (ΦΕΚ 208 Α΄), οι οποίες μπορούν να τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης.
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β) Ειδικές διατάξεις και κανονισμοί της κείμενης νομοθεσίας, που ρυθμίζουν παράλληλα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων
που διέπονται από τον παρόντα νόμο.
Άρθρο 40

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝηΣ
Γ. ΒΟΥΛΓΑρΑΚηΣ

ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝηΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης
πετρελαιοειδών προϊόντων Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3335
Φ.Ε.Κ. 95Α (20.4.2005)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣη ΥΠηρΕΣΙΑΣ
Άρθρο 1

Σύσταση Υπηρεσίας

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστάται Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Πετρελαιοειδών
Προϊόντων), αποκαλούμενη στο εξής «Διεύθυνση», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και εντάσσεται, ως περίπτωση κβ΄, στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 381/1989
«Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας»
(ΦΕΚ 168 Α΄).
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται η διάρθρωση της «Διεύθυνσης» σε Τμήματα, η αποστολή και οι αρμοδιότητες αυτών, ο αριθμός των οργανικών
θέσεων της «Διεύθυνσης» και των Τμημάτων της κατά κατηγορία, κλάδο και
ειδικότητα, ο τρόπος στελέχωσή τους, καθώς και η επιλογή των προϊσταμένων, κατά κλάδο και βαθμό.
Άρθρο 2

ημερολόγιο Ελέγχων - Βιβλίο Κυρώσεων

1. Στη «Διεύθυνση» τηρούνται: α) Ημερολόγιο Ελέγχων και β) Βιβλίο Κυρώσεων.
2. Στο Ημερολόγιο Ελέγχων καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα και η
ιδιότητα των προσώπων, που διενεργούν ελέγχους, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), το αντικείμενο αυτών, όπως ορίζεται στην
παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, η ημερομηνία διεξαγωγής και η
διάρκεια αυτών, οι σχετικές διαπιστώσεις, κατά τρόπο περιληπτικό, και κάθε
άλλο στοιχείο συναφές με τους ελέγχους.
3. Στο Βιβλίο Κυρώσεων καταχωρούνται, αναλυτικά, με όλα τα στοιχεία
τους, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 17 του ν. 3054/2002.
4. Εάν, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία καταχώρισης στο Βιβλίο Κυρώσεων της διοικητικής κύρωσης που αφορά στη χρο1056

νολογικώς τελευταία παράβαση φυσικού ή νομικού προσώπου, δεν επιβληθεί, σε βάρος του ίδιου προσώπου, οποιαδήποτε νέα διοικητική κύρωση, οι
κυρώσεις που έχουν καταχωρηθεί στο πιο πάνω Βιβλίο και αφορούν στο συγκεκριμένο πρόσωπο διαγράφονται και δεν παράγουν οποιαδήποτε έννομη
συνέπεια. Δεν διαγράφεται η διοικητική κύρωση, που αφορά στην οριστική
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.
5. Κάθε διοικητική κύρωση που ανακαλείται από τη διοίκηση ή ακυρώνεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαγράφεται από το Βιβλίο Κυρώσεων.
Άρθρο 3

Μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας αγοράς

1. Συνιστάται, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπηρεσία με την επωνυμία
«Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Κ.Ε.Δ.Α.Κ.)», η
οποία υπάγεται στη «Διεύθυνση» της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.
Τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. αποτελούνται από τρία (3) μέλη και συγκροτούνται από
τους ελεγκτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελεγκτών. Στα
Κ.Ε.Δ.Α.Κ. συμμετέχει απαραιτήτως ένας υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ.
Επικεφαλής των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. τίθεται πάντοτε υπάλληλος του Υπουργείου
Ανάπτυξης, που ορίζεται με την εκάστοτε εκδιδόμενη εντολή ελέγχου. Οδηγός
του οχήματος που χρησιμοποιείται από τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. για τους διενεργούμενους ελέγχους μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα μέλη του, εφόσον κατέχει
άδεια οδήγησης.
2. Στη «Διεύθυνση» τηρείται Μητρώο Ελεγκτών. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τακτικοί υπάλληλοι, καθώς και υπάλληλοι, που υπηρετούν με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, των Γενικών Γραμματειών Περιφερειών και Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, μετά από αίτησή τους και πρόταση της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία ανήκουν. Όσοι υπηρετούν στη «Διεύθυνση» εγγράφονται
στο Μητρώο Ελεγκτών και μπορούν να αποτελούν μέλη των Κ.Ε.Δ.Α.Κ..
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα θέματα της
εγγραφής, της ανανέωσης, της διαγραφής των Ελεγκτών από το Μητρώο,
της εκπαίδευσής τους, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία συγκρότησης
των Κ.Ε.Δ.Α.Κ..
4. Τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. ασκούν επιτόπιο έλεγχο σε εγκαταστάσεις και άλλα μέσα
διύλισης, αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και, γενικότερα, διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και οποιασδήποτε μορφής βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις, όπου πιθανολογείται ότι αποθηκεύονται ή
διακινούνται πετρελαιοειδή προϊόντα. Ο έλεγχος αυτός αφορά ιδίως:
α. τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και τα σχετικά πιστοποιητικά
και έγγραφα,
β. την τήρηση των όρων που επιβάλλονται στους κατόχους αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3054/ 2002,
γ. τον τύπο και την ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων,
δ. κάθε στοιχείο και έγγραφο σχετικό με τη διακίνηση και μεταφορά προϊόντων και τα μέσα μεταφοράς,
ε. τα εμπορικά σήματα που φέρουν τα πρατήρια.
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5. Τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που ο έλεγχος επιβάλλεται από έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη, η πιο πάνω απόφαση μπορεί να λαμβάνεται και από τον Διευθυντή της «Διεύθυνσης», ο οποίος
κοινοποιεί την απόφασή του αμελλητί στον Υπουργό Ανάπτυξης.
6. Η μη επίδειξη, κατά τον έλεγχο, των εγγράφων και στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 4, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου
ή στοιχείου που ζητείται ως αναγκαίο για το σκοπό του ελέγχου ή η παρεμπόδιση του ελέγχου εξαιτίας της συμπεριφοράς του ελεγχόμενου φορέα ή
των οργάνων του, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3054/2002.
7. Αν διαπιστωθεί παράβαση, διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος από τη
«Διεύθυνση» στο όργανο που είναι αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.).
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα που
αφορούν στη διαδικασία και στο χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, στα τεχνικά
ζητήματα αυτού, στον τρόπο εξαγωγής των αποτελεσμάτων του ελέγχου, στη
διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων, στη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, καθώς και σε κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
9. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υ.Ε.Ε.), η Ελληνική Αστυνομία και οι
Λιμενικές Αρχές, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια, κατά περίπτωση, δημόσια
αρχή παρέχουν, άμεσα, κάθε αναγκαία υποστήριξη για την πραγματοποίηση
των ελέγχων, όταν τους ζητηθεί εγγράφως από τη «Διεύθυνση».
10. Το άρθρο 20α του ν.1571/1985 (ΦΕΚ 192 Α΄), όπως έχει προστεθεί
με το άρθρο 9 του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α΄), διατηρείται σε ισχύ. Ο επίσημος
φυσικοχημικός έλεγχος της ποιότητας των πετρελαιοειδών προϊόντων θα
πραγματοποιείται σε διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του
Κράτους.
Άρθρο 4

Ειδικό επίδομα υπαλλήλων της «Διεύθυνσης»

1. Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή αποσπώνται στη «Διεύθυνση» και τα Τμήματα αυτής καταβάλλεται ειδικό μηνιαίο επίδομα, το ύψος
του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη ισχύουσα σχετική
διάταξη και πέραν των άλλων καταβαλλόμενων, κάθε φύσης, αποδοχών και
επιδομάτων.
2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κ.Ε.Δ.Α.Κ..
Η αμοιβή αυτή παρέχεται πέραν του επιδόματος του προηγούμενου εδαφίου,
καθώς και της ημερήσιας αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων, που
καταβάλλονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν υπόκειται στους περιορισμούς του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), του άρθρου 15 του ν.
2703/ 1999 (ΦΕΚ 72 Α΄) και του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄).
3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των προηγούμενων
παραγράφων 1 και 2 βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Πετρελαιοειδών του
άρθρου 19.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤρΟΠΟΠΟΙηΣη - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣη
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002
Άρθρο 5

Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο κάτοχος Άδειας Διύλισης μπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα στην εγχώρια αγορά μόνο σε κατόχους Άδειας Εμπορίας, σε Μεγάλους
Τελικούς Καταναλωτές, στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 και σε κατόχους Άδειας
Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α΄ και β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 7 του ν. 3054/2002. Ο κάτοχος Άδειας Διύλισης δεν μπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα στους κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας ή
στους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή στις Κοινοπραξίες του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι ή τα μέλη των οποίων είτε προμηθεύονται αποκλειστικά, με σχετική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από έναν κάτοχο Άδειας
Εμπορίας είτε φέρουν το Σήμα κατόχου Άδειας Εμπορίας. Ο κάτοχος Άδειας
Λιανικής Εμπορίας, ο οποίος προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από κάτοχο Άδειας Διύλισης, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας της παρ. 10 του άρθρου 7, οφείλει
να υποβάλει σε αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(ΦΕΚ 75 Α΄) ότι δεν έχει συνάψει σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας από
κάτοχο Άδειας Εμπορίας ούτε φέρει το Σήμα του κατόχου αυτού. Ο κάτοχος
Άδειας Διύλισης υποχρεούται να κοινοποιεί την πιο πάνω δήλωση στη «Διεύθυνση», μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της, κατά τα ανωτέρω, υποβολής της. Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή
υποβληθεί δήλωση με ψευδές περιεχόμενο, πέραν των άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων, ανακαλείται η Άδεια Λιανικής Εμπορίας.»
Άρθρο 6

1. Το όγδοο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.
3054/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων που υποχρεούνται να διαθέτουν οι υφιστάμενοι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας της κατηγορίας Α΄ υπολογίζεται με βάση τον όγκο των πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων που αυτοί
πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής:
Όγκος Πωλήσεων
Διαθεσιμότητα
(κατά το προηγ. ημ. έτος)
Έως και 600.000 Μ.Τ.
7.000 κυβικά μέτρα
Άνω των 600.000 Μ.Τ.
13.000 κυβικά μέτρα

Για εταιρείες των οποίων οι ΄Αδειες Εμπορίας της κατηγορίας Α΄ θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το ελάχιστο όριο καθορίζεται σε 13.000 κυβικά μέτρα.
Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τις υπόλοιπες κατηγορίες
Άδειας Εμπορίας ορίζεται ως εξής:
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Για την άδεια κατηγορίας
Για την άδεια κατηγορίας
Για την άδεια κατηγορίας
Για την άδεια κατηγορίας

Β1
Β2
Γ
Δ

5.000 κυβικά μέτρα
5.000 κυβικά μέτρα
500 κυβικά μέτρα
2.000 κυβικά μέτρα»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας έχει, σύμφωνα με τους όρους αυτής, την
υποχρέωση της ομαλής και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την
ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται. Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων ευθύνεται, μαζί με τους κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποσότητα και ποιότητα των
προϊόντων που διαθέτουν τα πρατήριά τους, τα οποία τροφοδοτούνται αποκλειστικά από αυτόν και φέρουν το Σήμα του. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας «Ανεξάρτητου Πρατηρίου» της παραγράφου 4 του άρθρου 7 έχουν
την αποκλειστική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για την
ποιότητα και την ποσότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν ή
διαθέτουν στους Τελικούς Καταναλωτές.»
Άρθρο 7

1. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή
προϊόντα από κατόχους Άδειας Εμπορίας. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου 3 μπορούν να
προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα και από κατόχους Άδειας Διύλισης,
αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, εφόσον δεν προμηθεύονται, με βάση αποκλειστική
σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εμπορίας ή δεν φέρουν το Σήμα του κατόχου αυτού. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του
προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισμό των
πετρελαιοειδών προϊόντων. Ο εκάστοτε κύριος των προϊόντων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινεί
και διαθέτει στους Τελικούς Καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.
Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που προμηθεύονται οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας, κατά τα ανωτέρω, πραγματοποιείται, αποκλειστικά, από τις εγκαταστάσεις των κατόχων Άδειας Διύλισης ή Εμπορίας,
προς τους κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία
α΄, β΄ και γ΄ της επόμενης παραγράφου 3, με βυτιοφόρα δημόσιας ή ιδιωτικής
χρήσης που ανήκουν στους κατόχους Άδειας Εμπορίας.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:
«8. Οι κάτοχοι Άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων επιτρέπεται να πωλούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτελωνισμένα, τα ακόλουθα πετρελαιοειδή προϊόντα: α) βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης μέσω αντλιών
πώλησης σε οχήματα, στο χώρο του πρατηρίου, β) βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο, που προέρχονται από
τον αποθηκευτικό χώρο του πρατηρίου και παραδίδονται σε δοχεία ή στους
αποθηκευτικούς χώρους των Τελικών Καταναλωτών με βυτιοφόρα οχήματα
και γ) εμφιαλωμένο υγραέριο για οικιακή χρήση, δ) άλλα προϊόντα, εφόσον
κατέχουν σχετική άδεια.»
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3. Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 7 του ν. 3054/ 2002 καταργούνται και αντικαθίστανται, ως εξής:
«10. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας μπορούν να ιδρύουν, κατά τις
κείμενες διατάξεις, Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες, οι οποίοι
θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τα οποία παρέχει ο παρών
νόμος στους κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας. Στους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή στις Κοινοπραξίες χορηγείται άδεια από τον Υπουργό Ανάπτυξης για την προμήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα
Διυλιστήρια της χώρας ή από Εισαγωγή, εφόσον τα Προϊόντα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδοσία των μελών τους και εφόσον κανένα
από τα μέλη τους δεν προμηθεύεται, με βάση αποκλειστική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εμπορίας ή δεν φέρει το Σήμα του κατόχου αυτού. Οι Προμηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες δεν
επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους
πέραν αυτών που προβλέπονται από τις Άδειες Λειτουργίας των πρατηρίων
που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας. Οι Συνεταιρισμοί αυτοί
ή οι Κοινοπραξίες δεν μπορούν να διαθέτουν βυτιοφόρα οχήματα πέραν
αυτών που διαθέτουν τα πρατήρια που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της
Κοινοπραξίας.
11. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία
α΄ και β΄ της παραγράφου 3 μπορούν να πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον δεν προμηθεύονται, με βάση αποκλειστική
σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εμπορίας ή δεν φέρουν το Σήμα του κατόχου αυτού και εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται,
αποκλειστικά, για την προμήθεια των πρατηρίων τους και τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις Εισαγωγές, του Τελωνειακού Κώδικα
και το άρθρο 12 για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας.»
Άρθρο 8

Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 12 , οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης, Άδειας Εμπορίας, Άδειας
Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 7, οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες της παρ.
10 του άρθρου 7 και οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε χώρους Διυλιστηρίων ή
κατόχων Άδειας Εμπορίας ή Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών, εφόσον οι χώροι
αυτοί θεωρούνται Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.»
Άρθρο 9

Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διάθεση προϊόντων στον κάτοχο Άδειας Λιανικής Εμπορίας, στους
Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7
ή στον Τελικό Καταναλωτή συνεπάγεται την άρση του καθεστώτος αναστολής
φορολογικών υποχρεώσεων για τα προϊόντα. Η έξοδος των πετρελαιοειδών
προϊόντων από το καθεστώς αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων από
φορολογικές αποθήκες των κατόχων άδειας διύλισης γίνεται με επιμέλεια, δαπάνες και ευθύνη του αγοραστή.»
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Άρθρο 10

Το άρθρο 17 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των, κατ’ εξουσιοδότησή του, εκδιδομένων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 έως 1.500.000
ευρώ. Για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη ως
κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν
από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για
την αξιολόγηση της παραβατικής συμπεριφοράς, ως υπότροπης, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων.
Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και ανώτερο
όριο του προστίμου. Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων
διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
2. Πριν εκδοθεί η απόφαση επιβολής του προστίμου, καλείται από την
αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄), το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της παράβασης για να εκφέρει τις απόψεις του.
3. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του καθ΄ ύλην αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής απαιτείται η καταβολή ποσού ίσου με
το 20% του επιβληθέντος προστίμου, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ.
4. Το ένδικο βοήθημα της προηγούμενης παραγράφου εκδικάζεται, κατά
προτίμηση, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής του
στη γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η συζήτηση επιτρέπεται να αναβληθεί, μία μόνο φορά, για σπουδαίο
λόγο, σε δικάσιμο που δεν απέχει από την αρχική περισσότερο από έναν (1)
μήνα.
5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
αυτού βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ.
356/1974 ΦΕΚ 90 Α΄) και αποτελούν πόρο σε ποσοστό 50% του Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών του άρθρου 19, ο οποίος αποδίδεται σύμφωνα
με όσα ορίζονται σε σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
6. Σε περίπτωση που κρίνεται σοβαρή η παράβαση των διατάξεων του
νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή υποτροπής, σύμφωνα με τα κριτήρια του εδαφίου β΄ της προηγούμενης παραγράφου 1, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου, κατά
περίπτωση, οργάνου να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια, να επιβάλλεται αντιστοίχως προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης και να διατάσσεται η προσωρινή ή οριστική σφράγισή της, που
διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής. Αν το ίδιο πρόσωπο έχει
περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.
Η απόφαση της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της
εγκατάστασης κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.
7. Τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. μπορούν, ανεξάρτητα από τη συχνότητα ή τη βαρύτητα
της παράβασης, να προβαίνουν, με απόφασή τους που λαμβάνεται επί
1062

τόπου, σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής
ή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
Η σφράγιση διαρκεί μέχρις ότου εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.
8. Η καταδίκη, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, φυσικών προσώπων
που είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπροσωπούν εταιρεία κάτοχο
άδειας ή που είναι τα ίδια κάτοχοι άδειας από τις προβλεπόμενες στο νόμο
αυτόν, για οικονομικό έγκλημα σχετιζόμενο με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (ιδίως λαθρεμπορία, νοθεία, απάτη, αισχροκέρδεια, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, εκβίαση,
δωροδοκία), όπως επίσης και για παράβαση του άρθρου 16, συνεπάγεται
την υποχρεωτική αφαίρεση της σχετικής άδειας, την οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης και την οριστική σφράγισή της. Ομοίως, η πιο
πάνω καταδίκη επιφέρει την οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Η αμετάκλητη καταδίκη για οικονομικό έγκλημα που δεν σχετίζεται με
τις δραστηριότητες της επιχείρησης επιφέρει την έκπτωση του καταδικασθέντος από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ή του εκπροσώπου της εταιρείας, αν πρόκειται για εταιρεία, και την
αφαίρεση της άδειας, αν πρόκειται για τον κάτοχο αυτής.
9. Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης αποτελούν το μέσο τέλεσης οικονομικών
εγκλημάτων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο διατάσσει τη δήμευσή τους, εκτός αν ο
ιδιοκτήτης τους αποδείξει ότι δεν γνώριζε ή δεν όφειλε να γνωρίζει, εν όψει
του είδους, του τρόπου και των λοιπών περιστάσεων τέλεσης της πράξης, το
σκοπό χρησιμοποίησής τους.
Άρθρο 11

Τα στοιχεία α΄και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Η ειδική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό ένα κόμμα δύο τοις εκατό
(1,2%) στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών προϊόντων
που διακινούν: α) οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας, β) οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής
Εμπορίας των κατηγοριών με στοιχεία α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7, γ)
οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7
και δ) οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές, για τις απευθείας αγορές τους από
τους κατόχους Άδειας Διύλισης στη χώρα ή από εισαγωγές τους, εκτός από
τα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων, τα αεροπορικά καύσιμα, τα καύσιμα της
ακτοπλοΐας και της διεθνούς ναυσιπλοΐας.»
«β. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται και εισπράττεται κατά τη διαδικασία του
εκτελωνισμού των πετρελαιοειδών προϊόντων και αποτελεί πόρο του Ειδικού
Λογαριασμού, ο οποίος διατίθεται για την επιδότηση κατόχων Άδειας Εμπορίας που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύπτουν τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή προϊόντα των προβληματικών περιοχών της χώρας, για την
κάλυψη κοινωφελών σκοπών, δαπανών μελετών και ερευνών στον τομέα της
ενέργειας, δαπανών αποζημίωσης, πέραν των ήδη προβλεπομένων, για μετάβαση εκτός έδρας των υπαλλήλων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, λει1063

τουργικών δαπανών των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. και αμοιβών των μελών τους, χρηματοδότησης προγραμμάτων και παροχής κινήτρων που έχουν σχέση με το νόμο
αυτόν, ιδίως συγχωνεύσεις εταιρειών, κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς,
νέων αποθηκών, δημιουργία πρατηρίων που εφαρμόζουν, με πρωτοποριακό
και ιδιαίτερα προβαλλόμενο τρόπο, νέες ηλεκτρονικές και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες και ποσοστό ύψους 15% της εισφοράς για ετήσια ενίσχυση
περιβαλλοντικών προγραμμάτων των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων
είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν Διυλιστήρια. Επίσης, το προϊόν του λογαριασμού διατίθεται και για τους σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.
1571/1985 (ΦΕΚ 192 Α΄), όπως αυτή έχει προστεθεί με το άρθρο 14 παρ. 5
του ν. 2289/ 1995 (ΦΕΚ 27 Α΄), καθώς και για χρηματοδότηση του Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών
και Υγραερίων (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.).»
Άρθρο 12

1. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:
«4. Με αποφάσεις των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Νομαρχών, μετά από
πρόταση της οικείας αντιπροσωπευτικής Ένωσης Βενζινοπωλών ή, αν ελλείπει, της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, ορίζεται η εκ περιτροπής
υποχρεωτική λειτουργία των καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών κατά
τις Κυριακές και αργίες, στα πλαίσια των χρονικών ορίων που καθορίζονται
με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου 1.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης,
που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 ή των αποφάσεων των Νομαρχών που
εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, υπόκειται στις κυρώσεις
που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112
Α΄). Επίσης, επιβάλλονται σε βάρος του οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17.»
3. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 3054/2002, προστίθεται νέα
παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Όσα καταστήματα δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων
2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, παραμένουν υποχρεωτικά κλειστά κατά το
διάστημα πέραν του ωραρίου ημερήσιας λειτουργίας, κατά τις Κυριακές και
τις αργίες.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13

Παράταση προθεσμίας καθορισμού
λατομικών περιοχών

Παρατείνεται για πέντε (5) ακόμη έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού η προθεσμία καθορισμού των λατομικών περιοχών που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α΄), καθώς και η
προθεσμία καθορισμού των θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων
αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 6 του ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70 Α΄).
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Άρθρο 14

1. Μετά το άρθρο πέμπτο του ν. 1956/1991 (ΦΕΚ 113 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως αυτό ισχύει, προστίθεται άρθρο έκτο και αναριθμείται το άρθρο έκτο σε άρθρο έβδομο, ως
εξής:
«Άρθρο έκτο

1. Οι διατάξεις των τριών προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται αναλόγως και στις συμβάσεις, εάν και εφόσον υπογραφούν μεταξύ της Δημόσιας
Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε. και των Κονσόρτιουμ των εταιριών JSC
STROYTRANSGAZ (πρώην Α/Ο STROYTRANS-GAZ) και PROMETHEUS
GAS S.A., και για την κατασκευή του κλάδου προς Θράκη (Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη) του κύριου αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου και των
υπολοίπων κλάδων αγωγών φυσικού αερίου και των σταθμών συμπίεσης
φυσικού αερίου που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο της 19ης Δεκεμβρίου 1994,
το οποίο τροποποιεί το Προσάρτημα με ημερομηνία 1 Ιουλίου 1993 της Διακρατικής Συμφωνίας της 7ης Οκτωβρίου 1987 για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία, όπως αυτά κυρώθηκαν με το ν.2299/1995
(ΦΕΚ 66 Α΄).
2. Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 5 του νόμου
αυτού, τα μηχανήματα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των ανωτέρω έργων θα επανεξαχθούν όχι βραδύτερα από τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης
κατασκευής κάθε έργου μεταξύ της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. και των Κονσόρτιουμ των
εταιρειών της προηγούμενης παραγράφου. Η πιο πάνω προθεσμία μπορεί
να παραταθεί για την επανεξαγωγή τμήματος του μηχανολογικού εξοπλισμού
για ένα (1) ακόμη έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. υποχρεούται στην παροχή εγγύησης προς το Ελληνικό Δημόσιο (με αντίστοιχη υποχρέωση αντεγγύησης του
Κονσόρτιουμ προς τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.) για την καταβολή του Φ.Π.Α., των φόρων,
δασμών, τελών και όλων των συναφών επιβαρύνσεων εισαγωγής σε σχέση
με τα παραπάνω μηχανήματα, για την περίπτωση μη επανεξαγωγής τους.»
2. Οι συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης
έργων που έχουν συναφθεί από τις Εταιρίες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α. Α.Ε.)
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και δεν έχουν υποβληθεί, εμπρόθεσμα, στα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο νομιμότητας που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ
189 Α΄), υποβάλλονται για την άσκηση του ελέγχου αυτού στα ανωτέρω κλιμάκια, μετά του σχετικού φακέλου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων
ημερών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος. Αν η σύμβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, επέρχονται οι συνέπειες
που προβλέπουν οι διατάξεις του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει.
Άρθρο 15

Αποσπάσεις

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 706/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄) και
μετά τη λέξη «Υπηρεσίαν» προστίθεται η φράση «και το Υπουργείο Ανάπτυξης».
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2. Το α΄ εδάφιο της παρ. 1β του άρθρου 13 του ν. 706/1977 (ΦΕΚ 279
Α΄) τροποποιείται ως εξής:
«Να αποσπώνται υπάλληλοι από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εμπίπτουν στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε
φορά ή από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από
κάθε γενική ή ειδική διάταξη.»
3. Στο τέλος της παρ. 1β του άρθρου 13 του ν. 706/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄)
προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι, σε περίπτωση που λαμβάνουν από τις
υπηρεσίες τους επίδομα ή άλλη ειδική παροχή που αντιστοιχεί στο κίνητρο
παραγωγικότητας της παρ. 2β του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230
Α΄) μπορούν, με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Οικονομική Διεύθυνση
του Υπουργείου Ανάπτυξης, να επιλέξουν, μεταξύ του επιδόματος ή της ειδικής παροχής και του κινήτρου παραγωγικότητας.»
Άρθρο 16

Στη β΄ περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1929/ 1991 (ΦΕΚ 19
Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του ν.
2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και το άρθρο 14 παρ. 6 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27
Α΄) μετά τη φράση «β) Ιδιοκτήτες ή νομείς και κάτοχοι από οποιαδήποτε έννομη αιτία αγροτικών ή αστικών ακινήτων» προστίθεται η φράση «ή δασών
ή δασικών εκτάσεων, που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
ή δημοσίου δικαίου».
Άρθρο 17

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
« Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την ανέγερση και λειτουργία κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου ασκούνται δραστηριότητες, οι
οποίες διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2516/1997 ( ΦΕΚ 159 Α΄), όπως
αυτές ισχύουν, μετά την αντικατάστασή τους, καθώς και για τις εγκαταστάσεις
έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σε αποστάσεις μεγαλύτερες
των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών. Η
ανωτέρω απόσταση, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται
στα εκατόν πενήντα (150) μέτρα. Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να περιορίζονται, κατά περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, εφόσον το
ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
«Απαγορεύεται ο καθορισμός λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ
18 Α΄), σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από προστατευόμενες ζώνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για τον καθορισμό λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών του ν. 1515/1985, σε απόσταση μικρό1066

τερη των δύο (2) χιλιομέτρων από τις πιο πάνω προστατευόμενες ζώνες,
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου.»
3. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄), εφαρμόζονται και για τους εκμεταλλευτές των λατομείων τα οποία λειτουργούσαν ή λειτουργούν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 20 του ν. 2115/1993.
4. Στους εκμεταλλευτές λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών,
οι οποίοι δεν υπέβαλαν την αίτηση παράτασης των αδειών εκμετάλλευσης που
προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70 Α΄), παρέχεται νέα, αποκλειστική, προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος νόμου, για την υποβολή αίτησης παράτασης στον αρμόδιο νομάρχη, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2702/1999 είχαν δικαίωμα
εκμετάλλευσης του λατομείου τους, με βάση ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης.
Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης επί της αίτησης, η εκμετάλλευση
των λατομείων συνεχίζεται. Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/1984
εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 18

Μεταβατικές διατάξεις

Τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. εξακολουθούν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητές
τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου και την παρ. 4 του άρθρου
17 του ν. 3054/2002 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και ισχύουν
κατ’ εξουσιοδότηση του προαναφερόμενου νόμου, μέχρις ότου στελεχωθεί και
μπορεί να λειτουργήσει η «Διεύθυνση». Με την έναρξη λειτουργίας της «Διεύθυνσης», περιέρχεται σε αυτήν το αρχείο της γραμματείας των Κ.Ε.Δ.Α.Κ.
Άρθρο 19

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις
του άρθρου 18 του ν. 3054/2002.
Άρθρο 20

1. Στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. Α΄του ν.
2160/1993, οι οποίες λειτουργούσαν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος,
χωρίς το προβλεπόμενο ειδικό σήμα λειτουργίας, λόγω μη χορηγήσεως,
λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρεσης αυτού για οποιονδήποτε λόγο, δεν
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικής φύσεως κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και Ε.Ο.Τ.
μέχρι της υπαγωγής των ως άνω επιχειρήσεων στις διατάξεις του π.δ.
43/2002 (ΦΕΚ 43 Α΄) και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την
31.1.2006, υπό την προϋπόθεση, ότι οι κατά νόμο υπόχρεοι έχουν υποβάλει
ή θα υποβάλουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος
αίτηση χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας, πιστοποιητικό πυρασφάλειας του άρθρου 18 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄), ως και
υπεύθυνη δήλωση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων
β΄και γ΄ της παρ. 1 του ως άνω άρθρου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η προθεσμία της
προηγούμενης παραγράφου δύναται να παραταθεί εφάπαξ μέχρι 31.12.2006.
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Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
Μ. Γ. ΛΙΑΠηΣ

Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝηΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
Π. ΤΑΤΟΥΛηΣ

Γ. ΒΟΥΛΓΑρΑΚηΣ

Δ. ΑΒρΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 20 Απριλίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Αντικατάσταση και συμπλήρωση
του ν. 703/1977
«Περί ελέγχου μονοπωλίων
και ολιγοπωλίων και προστασίας
του ελεύθερου ανταγωνισμού»
(ΦΕΚ 278 Α΄)»
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός
Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου, μετά την έγκριση από τον
Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή και την Κυβερνητική Επιτροπή,
έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για την αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για δημόσια διαβούλευση, στα πολιτικά κόμματα και σε όλους όσοι ασχολούνται με θέματα της αγοράς
και τους φορείς της αγοράς.
Επίσης, το ίδιο σχέδιο νόμου, με το οποίο υλοποιείται μία
ακόμη προγραμματική δέσμευση της Νέας Διακυβέρνησης,
εστάλη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) για έκφραση
γνώμης επί του περιεχομένου του.
Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, επέρχεται
ριζική αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του δικαίου που διέπει τον
ανταγωνισμό στην Ελλάδα. Η νομοθετική παρέμβαση προσδιορίζεται
και από την ανάγκη προσαρμογής του ελληνικού δικαίου στις ρυθμίσεις και κατευθύνσεις του υπ’ αριθμόν 1/2003 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «για την εφαρμογή των
κανόνων του ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας».
Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου :
α) Αναβαθμίζεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε επίπεδο θεσμού,
αρμοδιοτήτων, ελεγκτικών εξουσιών και κανονιστικών παρεμβάσεων σε τρόπο ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει και να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά τον κεντρικό θεσμικό της ρόλο, στο
πλαίσιο της λειτουργίας ευαίσθητων μηχανισμών της εθνικής οικονομίας και σε κρίσιμους τομείς της.
Η επιλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού μεταφέρεται στην αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ υπό
σημερινό καθεστώς, αποτελεί αντικείμενο αρμοδιότητας του
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υπουργού Ανάπτυξης. Η επιλογή αυτή γίνεται και μετά από ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο
υπουργός Ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας την κοινοβουλευτική ευθύνη για τις ενέργειες και πράξεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
έχει λόγο να ασκεί την εποπτεία νομιμότητας των πράξεων αυτής.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξοπλίζεται με κανονιστικές αρμοδιότητες που έχουν στρατηγική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία
της αγοράς. Μεταξύ αυτών των αρμοδιοτήτων οι πλέον κρίσιμες
είναι η αρμοδιότητα επιβολής μέτρων συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα και η αρμοδιότητα να επιβάλλει την ανάληψη δεσμεύσεων από τις επιχειρήσεις με σκοπό την παύση των
παραβατικών τους συμπεριφορών.
β) Ενσωματώνονται οι αναγκαίες διαδικαστικές ρυθμίσεις του Κοινοτικού Κανονισμού και δημιουργείται πλαίσιο μόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τόσο με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Αρχές Ανταγωνισμού των άλλων
κρατών-μελών, όσο και με τα εθνικά δικαστήρια, για θέματα εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των
ρυθμίσεων του πιο πάνω Κανονισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές εξοπλίζονται με τις ίδιες ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τις αντίστοιχες παραβάσεις των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας για
τον ανταγωνισμό.
γ) Εισάγονται κανόνες και θεσμοθετούνται μηχανισμοί, με τους οποίους επιτυγχάνεται η καταγραφή και χαρτογράφηση της αγοράς,
ασκείται αποτελεσματικά ο προληπτικός έλεγχος κατά το πρότυπο
συναφών εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντιμετωπίζονται έγκαιρα φαινόμενα που οδηγούν στη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης και στη στρέβλωση των μηχανισμών της ελεύθερης
αγοράς καθώς και στον περιορισμό και τη νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού.
δ) Απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες για την έγκριση
ή μη των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων, σε τρόπο ώστε να
ευνοούνται και να διευκολύνονται οι επενδύσεις στην Ελλάδα,
καθώς και η συνένωση ελληνικών επιχειρήσεων και η δημιουργία
ισχυρών επιχειρηματικών μονάδων. Όλα αυτά επιτυγχάνονται
υπό ένα κατάλληλο και λειτουργικό σύστημα ελέγχου και σε ένα
πλαίσιο ρυθμιστικών παρεμβάσεων που αποτρέπουν τόσο την
αλλαγή των δομών της αγοράς, η οποία οδηγεί στον περιορισμό
του υγιούς ανταγωνισμού, όσο και τις εμφανιζόμενες σε αυτή δυσλειτουργίες.
Γενικά, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προωθούν και υλοποιούν
τους στόχους του Ν.703/1977 και της κοινοτικής νομοθεσίας του ανταγωνισμού, με βάση αρχές που, μέσω της οικονομίας της ελεύθερης
αγοράς, λειτουργούν προς όφελος και της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και του καταναλωτή.
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«Αντικατάσταση και συμπλήρωση του ν. 703/1977
“Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων
και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού”
(ΦΕΚ 278 Α΄ )»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3373
Φ.Ε.Κ. 188Α (2.8.2005)
Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 2 του ν. 703/1977 προστίθεται άρθρο 2α ως εξής:
«Άρθρο 2α
Απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης
της σχέσης οικονομικής εξάρτησης

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.
703/1977 και του άρθρου 81 της Συνθ. Ε.Κ., απαγορεύεται η καταχρηστική
εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης οικονομικής
εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν ή αυτές μία επιχείρηση, η οποία
κατέχει θέση πελάτη ή προμηθευτή, ακόμη και ως προς ένα ορισμένο είδος
προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η καταχρηστική αυτή εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης δύναται
να συνίσταται ιδίως στην επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, στην εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης ή στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων.»
Άρθρο 2

H παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η δημιουργία κοινής επιχείρησης που εκπληρώνει μόνιμα όλες τις
λειτουργίες μίας αυτόνομης οικονομικής ενότητας, αποτελεί συγκέντρωση
κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. Στο μέτρο που η δημιουργία κοινής
επιχείρησης έχει ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων που παραμένουν ανεξάρτητες, ο
συντονισμός αυτός αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 1. Κατά την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού λαμβάνει υπόψη ιδίως: α) αν δύο ή περισσότερες μητρικές
επιχειρήσεις ασκούν, σε σημαντικό βαθμό, δραστηριότητες στην ίδια αγορά
με την κοινή επιχείρηση ή σε αγορά προηγούμενων ή επόμενων σταδίων
από αυτήν της κοινής επιχείρησης ή σε παραπλήσια αγορά, στενά συνδεδεμένη με την αγορά αυτή και β) εάν ο συντονισμός, ο οποίος απορρέει ευθέως
από τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης, παρέχει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό σε μεγάλο μέρος
των αγορών τους.»
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Άρθρο 3

Μετά το άρθρο 4 του ν. 703/1977 προστίθεται άρθρο 4α ως εξής:
«Άρθρο 4α
Γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

1. Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε
ένα μήνα από την πραγματοποίησή της στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όταν:
α) το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική
αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα αυτής, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά
των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του
συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται ομοειδή από τον καταναλωτή, λόγω των ιδιοτήτων,
της τιμής και της χρήσης τους, για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός
κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά, τουλάχιστον σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ.
2. Υποχρεούνται σε γνωστοποίηση:
α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας
των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση η καθεμία από αυτές,
β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες
προσώπων ή επιχειρήσεων που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα
μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων.
3. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία εκδίδεται σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της γνωστοποίησης και ρυθμίζεται κάθε
άλλο θέμα σχετικό με αυτή.
4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους υπέχοντες τη σχετική υποχρέωση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) του
συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ.»
Άρθρο 4

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4β του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη
της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη
συγκέντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια
αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ και
δύo τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων
(15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά.»
Άρθρο 5

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4γ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
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«3. Συγκέντρωση που απαγορεύθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
με βάση την παράγραφο 1 μπορεί να εγκριθεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 4δ, όταν η συγκέντρωση
παρουσιάζει γενικότερα οικονομικά πλεονεκτήματα, τα οποία αντισταθμίζουν
τον περιορισμό του ανταγωνισμού που θα προκύψει από αυτή τη συγκέντρωση ή κρίνεται απαραίτητη για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δημόσιου και
γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, ιδιαίτερα όταν συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την εκλογίκευση της παραγωγής και της οικονομίας, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην
ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.»
Άρθρο 6

Το άρθρο 4δ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4δ
Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση μόλις υποβληθεί η σχετική γνωστοποίηση.
2. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4β παρ. 1, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση, εκδίδει πράξη, η
οποία κοινοποιείται στα πρόσωπα ή στις επιχειρήσεις που έχουν προβεί στη
γνωστοποίηση. Η πράξη αυτή δεν περιορίζει την εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 1, 2, 2α και 5 του παρόντος νόμου.
3. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 4β, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού,
με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση,
επιτρέπει τη συγκέντρωση.
4. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως
προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις
επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με απόφασή του που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση κινεί τη διαδικασία της πλήρους διερεύνησης της
γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης και ενημερώνει αμελλητί τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις σχετικά με την απόφασή του.
5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, η υπόθεση εισάγεται στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών
από την ημερομηνία γνωστοποίησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που έχουν
σχέση με τη φύση της συγκεκριμένης γνωστοποίησης, αν ο Πρόεδρος διαπιστώσει ότι η προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών δεν μπορεί να τηρηθεί, παρατείνει την προθεσμία αυτή για χρόνο όχι μεγαλύτερο των
δεκατεσσάρων (14) ημερών και ενημερώνει σχετικά τα γνωστοποιούντα μέρη
επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.
6. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία εκδίδεται μέσα
σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4γ και
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στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 4, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 1, απαγορεύεται η συγκέντρωση. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιτρέπει τη συγκέντρωση. Η πάροδος της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών χωρίς την έκδοση απορριπτικής απόφασης, θεωρείται ως έγκριση της συγκέντρωσης εκ μέρους της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία εκδίδει υποχρεωτικώς τη σχετική διαπιστωτική πράξη.
7. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 3 και 6, καλύπτουν και τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα
με την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και είναι απαραίτητοι για αυτή.
8. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να εγκρίνει συγκέντρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 6, με όρους και προϋποθέσεις που η ίδια επιβάλλει,
προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα τηρήσουν
τις τυχόν δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για να καταστεί η συγκέντρωση συμβατή με την παρ.1 του άρθρου 4γ
και στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 4, προκειμένου να εξασφαλισθεί
η τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 1.
9. Μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων μερών, που υποβάλλεται μέσα
σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία απαγορεύεται η συγκέντρωση, οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορούν, με απόφασή τους, να
εγκρίνουν τη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4γ παρ. 3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή
της αίτησης και μπορεί να θέτει όρους και να επιβάλλει υποχρεώσεις για την
εξασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού ή τη διασφάλιση της
επίτευξης των οικονομικών ή άλλων πλεονεκτημάτων που αντισταθμίζουν τις
δυσμενείς συνέπειες για τον ανταγωνισμό. Η παρέλευση άπρακτης της δίμηνης προθεσμίας ισοδυναμεί με απόρριψη της αίτησης.
10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους
3 και 6 μπορεί να παραταθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν συμφωνήσουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκέντρωση,
β) αν το έντυπο της γνωστοποίησης δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως, με
αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης και εφόσον οι γνωστοποιούντες ειδοποιηθούν για αυτό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών
από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης,
γ) αν η γνωστοποίηση είναι λανθασμένη ή παραπλανητική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση
της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης.
Στις περιπτώσεις β΄ και γ΄, ως χρονικό σημείο έναρξης των προθεσμιών
θεωρείται η ημερομηνία της προσήκουσας γνωστοποίησης ή της συγκέντρωσης των πλήρων και ακριβών στοιχείων από την αρμόδια για τον ανταγωνισμό υπηρεσία.
11. Σε περίπτωση που, με δικαστική απόφαση ακυρώνεται εν όλω ή εν
μέρει, η απόφαση που εκδίδεται με βάση τις προηγούμενες διατάξεις του άρθρου αυτού, οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 6 αρχίζουν εκ νέου από την ημερομηνία κοινοποίησης της δικαστικής απόφασης
στην αρμόδια υπηρεσία.
12. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παρα1074

γράφους 2, 3 και 6 μπορούν να ανακληθούν από το όργανο που τις εξέδωσε
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν η έκδοσή τους στηρίχθηκε σε ανακριβή και παραπλανητικά στοιχεία,
β) αν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις παραβούν οποιονδήποτε όρο ή
υποχρέωση που καθορίζονται με την απόφαση.
Αν ανακληθεί η απόφαση στις πιο πάνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η έκδοση νέας απόφασης, χωρίς την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται
στο άρθρο αυτό.»
Άρθρο 7

Το άρθρο 4ε του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4ε
Αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων παραγράφων 2 και
3, απαγορεύεται η πραγματοποίηση της συγκέντρωσης μέχρι την έκδοση
μιας από τις αποφάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 του
άρθρου 4δ. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις συγκεντρώσεις που δεν
γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4β.
Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής, επιβάλλεται από την Επιτροπή, σε όσους υπέχουν την υποχρέωση γνωστοποίησης,
κατά την παρ. 3 του άρθρου 4β, πρόστιμο τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν παρακωλύουν την
πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς, αγοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση, στα πλαίσια χρηματιστηριακών συναλλαγών, συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο μιας επιχείρησης, εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν
γνωστοποιηθεί στην αρμόδια για τον ανταγωνισμό υπηρεσία, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4β και υπό τον όρο ότι ο
αποκτών δεν ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους ή τα ασκεί μόνο για να διατηρήσει την πλήρη αξία της επένδυσής του και βάσει ειδικής άδειας, η οποία παρέχεται από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις
παραγράφους 1 και 2, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές ζημιές σε
βάρος μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης ή σε βάρος τρίτου. Στην απόφαση που επιτρέπει την παρέκκλιση,
μπορεί να τίθενται όροι και υποχρεώσεις για την εξασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την αποτροπή καταστάσεων που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την εκτέλεση τυχόν απαγορευτικής οριστικής
απόφασης. Η άδεια παρέκκλισης μπορεί να ζητείται και να παρέχεται οποτεδήποτε είτε πριν από τη γνωστοποίηση είτε μετά τη συναλλαγή. Η απόφαση
που επιτρέπει την παρέκκλιση, μπορεί να ανακληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται στην
παρ. 12 του άρθρου 4δ.
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4. Σε περίπτωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση κατά
παράβαση των διατάξεων ή των αποφάσεων που απαγορεύουν την πραγματοποίησή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διατάσσει, με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4δ ή με χωριστή απόφαση, χωρίς
τήρηση προθεσμίας, το διαχωρισμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη
συγκέντρωση, ιδίως με τη διάλυση της συγχώνευσης ή τη διάθεση όλων των
μετοχών ή στοιχείων του ενεργητικού που έχουν αποκτήσει, για να επανέλθει
η κατάσταση που επικρατούσε πριν από την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης.
Σε βάρος των επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται με την απόφαση
αυτή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει πρόστιμο ύψους μέχρι δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που
συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ και επιπλέον πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για κάθε ημέρα που
παρέρχεται χωρίς συμμόρφωση προς την απόφαση.
5. Η απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την προηγούμενη παραγράφο,
δεν αποκλείει τη δυνατότητα έγκρισης της συγκέντρωσης από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 4δ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της παρ. 3 του άρθρου 4γ.
6. Το κύρος των δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατά παράβαση της
προηγούμενης παραγράφου 1, εξαρτάται από την απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 4δ ή κατ’ εφαρμογή
των προηγούμενων παραγράφων 4 ή 5. Σε κάθε περίπτωση, υπερισχύει η
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, με την
οποία εγκρίνεται η συγκέντρωση.
7. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζεται το κύρος των
χρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων γενικώς, περιλαμβανομένων και
των τίτλων που είναι μετατρέψιμοι σε άλλους τίτλους, εκτός αν οι αγοραστές
και οι πωλητές γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν, ότι η σχετική συναλλαγή
πραγματοποιείται κατά παράβαση της προηγούμενης παραγράφου 1.»
Άρθρο 8

Το άρθρο 4στ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4στ

Υπολογισμός των μεριδίων αγοράς
και του κύκλου εργασιών

1. Το μερίδιο αγοράς, που ορίζεται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
4α, αντιστοιχεί στο άθροισμα όλων των μεριδίων αγοράς που κατέχουν οι
συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην εθνική αγορά ή στο τμήμα αυτής που
αφορά η συγκέντρωση.
2. Ο συνολικός κύκλος εργασιών, που ορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο
β΄ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 4α, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 4β και τα εδάφια 3 και 2 των παραγράφων 1 και 4, αντιστοίχως, του άρθρου 4ε περιλαμβάνει τα ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων
και την παροχή υπηρεσιών από τις εν λόγω επιχειρήσεις, κατά περίπτωση
στην εθνική ή παγκόσμια αγορά, κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονομικής
χρήσης και αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητές τους, αφού αφαιρεθούν
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οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων, καθώς και ο φόρος προστιθέμενης αξίας και
άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών.
Στο συνολικό κύκλο εργασιών μίας συμμετέχουσας επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των επιχειρήσεων οι οποίες αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο 5.
3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου
2, όταν η συγκέντρωση πραγματοποιείται με την απόκτηση τμημάτων μιας ή
περισσότερων επιχειρήσεων, ασχέτως αν τα τμήματα αυτά έχουν ή όχι νομική
προσωπικότητα, λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά τον μεταβιβάζοντα, μόνο
ο κύκλος εργασιών και το μερίδιο αγοράς που αντιστοιχούν στο μεταβιβαζόμενο μέρος.
Δύο ή περισσότερες πράξεις κατά το προηγούμενο εδάφιο, οι οποίες
πραγματοποιούνται σε χρονική περίοδο δύο (2) ετών μεταξύ των ίδιων προσώπων ή επιχειρήσεων, θεωρούνται ως μια μόνο συγκέντρωση, που πραγματοποιείται την ημερομηνία της τελευταίας πράξης.
4. Αντί του κύκλου εργασιών λαμβάνονται υπόψη:
α) Για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους λοιπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, το συνολικό ποσό των ακόλουθων κατηγοριών εσόδων, όπως
ορίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 367/1994 (ΦΕΚ 200 Α΄) αφού αφαιρεθούν, κατά περίπτωση, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και οι άλλοι φόροι που
συνδέονται άμεσα με τις εν λόγω παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα:
αα) έσοδα από τόκους και εξομοιούμενα έσοδα,
ββ) έσοδα από τίτλους:
- έσοδα από μετοχές, μερίδια και άλλους τίτλους μεταβλητής απόδοσης,
- έσοδα από συμμετοχές,
- έσοδα από μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
γγ) προμήθειες,
δδ) καθαρά κέρδη από χρηματοπιστωτικές πράξεις,
εε) άλλα έσοδα εκμετάλλευσης.
Ο κύκλος εργασιών ενός πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος
στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα στοιχεία των εσόδων, όπως ορίζονται ανωτέρω, τα οποία πραγματοποιεί κατά περίπτωση υποκατάστημα ή τμήμα της
επιχείρησης αυτής, εγκατεστημένο στην Ελλάδα.
β) Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η αξία των ακαθάριστων ασφαλίστρων
που περιλαμβάνουν όλα τα εισπραχθέντα και προς είσπραξη ποσά, δυνάμει
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν συναφθεί από αυτές ή για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί
στους αντασφαλιστές, όπως η αξία αυτή προκύπτει μετά την έκπτωση των
φόρων και λοιπών τελών που εισπράττονται βάσει του ποσού των ασφαλίστρων ή του συνολικού μεγέθους του ποσού αυτού. Όσον αφορά τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών εντός της Ελλάδας σύμφωνα με τα άρθρα 4α
και 4β, λαμβάνονται υπόψη, αντίστοιχα, τα ακαθάριστα ασφάλιστρα που καταβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν κατοικία ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, ο κύκλος εργασιών και το μερίδιο αγοράς μιας συμμετέχουσας επιχείρησης, σύμφωνα με
τις παραγράφους: 1 στοιχείο β΄ και 4 του άρθρου 4α, 1 και 4 του άρθρου 4β,
1 εδάφ. 3 και 4 εδάφ. 2 του άρθρου 4ε, προκύπτει από το άθροισμα των κύκλων εργασιών και των μεριδίων αγοράς των ακόλουθων επιχειρήσεων:
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α) της συμμετέχουσας επιχείρησης,
β) των επιχειρήσεων, στις οποίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις διαθέτουν άμεσα ή έμμεσα:
αα) είτε περισσότερο από το 50% του κεφαλαίου ή της περιουσίας,
ββ) είτε την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου,
γγ) είτε την εξουσία να διορίζουν ή να παύουν την πλειοψηφία των μελών
των οργάνων διοίκησης των επιχειρήσεων αυτών,
δδ) είτε το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις υποθέσεις των επιχειρήσεων
αυτών,
γ) των επιχειρήσεων που διαθέτουν σε μια συμμετέχουσα επιχείρηση τα
δικαιώματα ή τις δυνατότητες επιρροής που αναφέρονται στο στοιχείο β΄,
δ) των επιχειρήσεων, στις οποίες μια επιχείρηση αναφερόμενη στο στοιχείο γ΄, διαθέτει τα δικαιώματα επιρροής που αναφέρονται στο στοιχείο β΄,
ε) των επιχειρήσεων στις οποίες, περισσότερες της μιας επιχειρήσεις
από αυτές που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ έως και δ΄, διαθέτουν από κοινού
τα δικαιώματα ή τις δυνατότητες επιρροής που αναφέρονται στο στοιχείο β΄.
6. Όταν επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαθέτουν, από
κοινού, τα δικαιώματα ή τις δυνατότητες επιρροής που αναφέρονται στο στοιχείο β΄της παρ. 5, κατά τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις παραγράφους: 1 στοιχείο β΄ και 4 του
άρθρου 4α, 1 και 4 του άρθρου 4β και 1 εδάφ. 3 και 4 εδάφ. 2 του άρθρου 4ε,
πρέπει:
α) να μην λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από
την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, μεταξύ της κοινής επιχείρησης και καθεμιάς από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή κάθε άλλης επιχείρησης συνδεδεμένης με μια από αυτές, κατά την έννοια της παραγράφου
5 στοιχεία β΄ έως ε΄,
β) να λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ της κοινής επιχείρησης και
κάθε τρίτης επιχείρησης. Αυτός ο κύκλος εργασιών καταλογίζεται εξίσου στις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις.»
Άρθρο 9

1. Προστίθεται μετά το άρθρο 4στ του ν. 703/1977 νέο άρθρο 5, το οποίο
έχει ως εξής:
«Άρθρο 5
Κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας

1. Μετά από αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης ή αυτεπάγγελτα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει συγκεκριμένο κλάδο της ελληνικής οικονομίας
και εφόσον διαπιστώσει ότι στoν κλάδο αυτόν δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και κρίνει ότι η εφαρμογή των άρθρων 1, 2, 2α
και 4 επ. δεν επαρκεί για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να λάβει κάθε απολύτως αναγκαίο κανονιστικό μέτρο συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα για τη
δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο
κλάδο της οικονομίας.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από
την έναρξη της διαδικασίας κατά την προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να
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γνωστοποιήσει τις αιτιολογημένες απόψεις της ως προς την ύπαρξη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο υπό εξέταση κλάδο
της εθνικής οικονομίας, καθορίζοντας και τις επί μέρους αγορές από τις
οποίες αποτελείται ο κλάδος αυτός.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσιεύει τις απόψεις της επαρκώς και
με πρόσφορο τρόπο και θέτει αυτές σε δημόσια διαβούλευση. Η δημόσια διαβούλευση διαρκεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.
3. Μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης και εφόσον η Επιτροπή
Ανταγωνισμού διαπιστώνει ξανά ότι και μετά τη διενέργεια της διαβούλευσης,
στο συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ανακοινώνει τα συγκεκριμένα διαρθρωτικά μέτρα ή
μέτρα συμπεριφοράς τα οποία θεωρεί ότι είναι τα απολύτως αναγκαία και
πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, για τη δημιουργία
συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Τα μέτρα, τα οποία είναι δυνατόν
να επιβληθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι, ιδίως, η τήρηση της
αρχής διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης, του λογιστικού διαχωρισμού και της υποχρέωσης κοστοστρέφειας στις τιμές.
4. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσιεύει επαρκώς και με πρόσφορο
τρόπο τις απόψεις της για τα μέτρα που ανακοινώνει κατά την προηγούμενη
παράγραφο και θέτει αυτές σε δημόσια διαβούλευση. Η δημόσια διαβούλευση
διαρκεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.
5. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά το πέρας της διαβούλευσης κατά την
προηγούμενη παράγραφο και αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής,
επιβάλλει, με απόφασή της, η οποία είναι και η μόνη εκτελεστή, τα συγκεκριμένα μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα τα οποία θεωρεί ότι
είναι τα απολύτως αναγκαία και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας
για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.
6. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κοινοποιείται αμελλητί στον
Υπουργό Ανάπτυξης ο οποίος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να άρει την εφαρμογή των
μέτρων που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή να τροποποιήσει αυτά,
εφόσον αυτό δικαιολογείται από λόγους κοινωνικής πολιτικής ή εθνικής οικονομίας ή δημοσίου συμφέροντος, που προφανώς υπερβαίνουν το σκοπό της
λήψης όλων ή μερικών από τα συγκεκριμένα μέτρα.
7. Το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την έκδοση των αποφάσεων κατά
τις παραγράφους 5 ή 6, η Επιτροπή Ανταγωνισμού οφείλει να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης του σχετικού κλάδου της οικονομίας και να αξιολογήσει κατά
πόσον έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού ή
κατά πόσον είναι αναγκαίο, να τροποποιηθούν τα μέτρα τα οποία έχει λάβει
και να επιβληθούν μέτρα ελαφρύτερα ή βαρύτερα, κατά περίπτωση. Για το
σκοπό αυτόν ακολουθείται η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.
Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
8. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7,
προσβάλλονται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, από όποιον έχει προς τούτο έννομο συμφέρον.
9. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού
συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25, 26
και 27 του ν. 703/ 1977.
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10. Σε κάθε επιχείρηση η οποία δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 επιβάλλεται, με απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 703/1977, πρόστιμο τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, που μπορεί να φτάσει
μέχρι ποσό ίσο με το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης,
που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4στ του ν. 703/1977.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία εκδίδεται ύστερα
από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ρυθμίζονται τα θέματα,
που αφορούν στη δημόσια διαβούλευση, στις ελάχιστες προϋποθέσεις δημοσιότητας και στο περιεχόμενο αυτής, στη διαδικασία, καθώς και στους
όρους και τις προϋποθέσεις με τη συνδρομή των οποίων ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να ανακαλεί την εφαρμογή των μέτρων που προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή να προβαίνει σε τροποποίηση αυτών, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια.
12. Αν, από τη διαδικασία της έρευνας και της διαβούλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προκύψει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 81 και 82 της Συνθ. Ε.Κ., εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002
(L1/4.1.2003) και κατά περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου αυτού που είναι
σχετικές με τα προαναφερόμενα άρθρα της Συνθ. Ε.Κ. και οι διατάξεις των
άρθρων 1, 2 και 4 επ. του ν. 703/1977.»
2. Αναριθμούνται τα άρθρα 5 και 6 του ν. 703/1977, σε άρθρα 6 και 7 αντίστοιχα.
Άρθρο 10

1. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ενδεκαμελής και απαρτίζεται από:
α. Έναν σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία ή
μη, ή έναν πρώην ανώτατο δικαστή της πολιτικής ή διοικητικής δικαιοσύνης.
β. Έναν εκπρόσωπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ο.Κ.Ε.), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Ε.Β.Ε.).
Οι εκπρόσωποι είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας
σε θέματα δικαίου του ανταγωνισμού και επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης από κατάλογο τριών προσώπων που υποβάλλεται από κάθε φορέα
για κάθε τακτικό μέλος και τον αναπληρωτή του, αντιστοίχως. Από τα πρόσωπα τα οποία προτείνει κάθε φορέας, ένα τουλάχιστον είναι νομικός και ένα
τουλάχιστον οικονομολόγος.
γ. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., με ειδίκευση στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
δ. Δύο μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., με ειδίκευση και εμπειρία στα οικονομικά θέματα της πολιτικής ανταγωνισμού.
ε. Τρία πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με εμπειρία σε θέματα δημοσίου και κοινοτικού οικονομικού δικαίου, καθώς και σε θέματα πολιτικής
ανταγωνισμού.
2. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγεται και διορίζεται
από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυ1080

ξης και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα μέλη
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η θητεία του Προέδρου, των μελών της
Επιτροπής Ανταγωνισμού και των αναπληρωτών τους είναι τριετής και, σε
κάθε περίπτωση, μπορεί να ανανεωθεί μόνο για μία επιπλέον θητεία. Σε περίπτωση που λήξει πρόωρα η θητεία του Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωτών τους για οποιονδήποτε λόγο, στην κενή θέση διορίζεται νέο μέλος ή αναπληρωτής, αντίστοιχα, για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος. Δεν μπορούν να
οριστούν μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα πρόσωπα που έχουν εκπέσει από την ιδιότητα του μέλους αυτής για τους λόγους που ορίζονται στο
νόμο αυτόν.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι κρατικός λειτουργός
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελεί, κατά το χρόνο που κατέχει τη θέση του, σε αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, με
εξαίρεση την άσκηση καθηκόντων μελών Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., υπό καθεστώς μερικής
απασχόλησης. Οι αποδοχές του Προέδρου, ο αριθμός των συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το ύψος της αποζημίωσης κατά συνεδρίαση
που χορηγείται στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
σε αυτούς που εκτελούν χρέη εισηγητή των υποθέσεων, καθώς και στους
βοη- θούς τους, στον γραμματέα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στους
αναπληρωτές τους, καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.»
4. Η παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι αναπληρωτές τους δεν ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο
δημόσιο λειτούργημα ή κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα επιχειρηματική ή μη, που δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκτός από τα καθήκοντα μέλους
διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Τα μέλη
και οι αναπληρωτές τους υποχρεούνται να ενημερώνουν τον Πρόεδρο για
τυχόν ανάληψη νέων δραστηριοτήτων που δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα
και τα καθήκοντά τους. Για την ύπαρξη ή μη ασυμβιβάστου αποφασίζει, σε
ολομέλεια, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το μέλος ή τα μέλη ή οι αναπληρωτές,
για τα οποία προκύπτει ζήτημα ασυμβιβάστου απέχουν από τις συνεδριάσεις
κατά τις οποίες λαμβάνεται η σχετική απόφαση. Η απόφαση πρέπει να είναι
αιτιολογημένη, κοινοποιείται αμελλητί στον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύεται, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί,
με αιτιολογημένη απόφασή του η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, να αναπέμψει σε αυτήν την υπόθεση, για λόγους νομιμότητας. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση που λαμβάνεται από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού είναι ανέκκλητη και υποχρεωτικώς εκτελεστή. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι αναπληρωτές τους έχουν υποχρέωση να τηρούν
την εμπιστευτικότητα των εμπορικών πληροφοριών.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας που ρυθμίζει τον τρόπο
άσκησης των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του
προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.»
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5. (α) Η παρ.11 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί με απόφασή της να καθορίζει τη
λειτουργία αυτής σε πενταμελή τμήματα, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, την ακριβή σύνθεση και τον προεδρεύοντα των τμημάτων αυτών.»
(β) Η παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον μετέχουν
στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και πέντε (5) τουλάχιστον
μέλη και ο Γραμματέας, αποφασίζει δε κατά την πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Τα τμήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνεδριάζουν νόμιμα, εφόσον
μετέχουν στη συνεδρίαση ο Προεδρεύων ή ο αναπληρωτής του, δύο τουλάχιστον μέλη και ο Γραμματέας και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος.»
(γ) Η παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 τίθεται σε ισχύ μετά το διορισμό των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με την παρ. 5 του
ιδίου άρθρου.
6. Η παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις αυτής, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητά του. Η έκπτωση διαπιστώνεται με σχετική απόφαση
του Προέδρου της Επιτροπής. Για την Επιτροπή Ανταγωνισμού εφαρμόζεται,
αναλογικά, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/ 2002
(ΦΕΚ 220 Α΄).»
7. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 703/ 1977, προστίθεται η
εξής πρόταση: «Η προθεσμία κλήτευσης σύμφωνα με τα παραπάνω στις περιπτώσεις των άρθρων 4δ και 4ε, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.»
8. Η παρ. 15 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού κοινοποιούνται με επιμέλεια της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, στα μέρη που εμπλέκονται στις
διαδικασίες του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.»
9. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 703/1977, προστίθενται παράγραφοι
16, 17, 18 και 19 αντιστοίχως, ως εξής:
«16. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει διακεκριμένη νομική προσωπικότητα και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο
πράξεις ή παραλείψεις της.
17. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι να
συγκροτεί με απόφασή της επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση
και έρευνα σε θέματα ανταγωνισμού και λειτουργίας της Επιτροπής και της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορεί να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη της Επιτροπής
Ανταγωνισμού ή προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή μετά από αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις πιο
πάνω επιτροπές και ομάδες εργασίας.
18. Για τις δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέ1082

ρευσης του Προέδρου, των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, καθώς και των υπαλλήλων
που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 26, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.
19. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού συνιστάται αυτοτελές γραφείο νομικής
υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Το γραφείο νομικής υποστήριξης έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α)Της δικαστικής και εξωδικαστικής εκπροσώπησης και υπεράσπισης
των συμφερόντων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
β) Της νομικής υποστήριξης των πράξεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού
ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής της ημεδαπής και αλλοδαπής και της
καθοδήγησης των ενεργειών της με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις.
γ) Της δικαστικής υπεράσπισης και νομικής υποστήριξης των μελών της
Επιτροπής Ανταγωνισμού και του προσωπικού που υπηρετεί και απασχολείται στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν
ενάγονται ή κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζονται ο αριθμός
των οργανικών θέσεων των δικηγόρων του αυτοτελούς γραφείου νομικής
υποστήριξης, τα γενικά και ειδικά προσόντα αυτών, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, καθώς και η αμοιβή αυτών.
Οι δικηγόροι του γραφείου νομικής υποστήριξης επιλέγονται από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού ύστερα από σχετική προκήρυξη, τηρουμένων των
αρχών της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Οι ανωτέρω δικηγόροι προσλαμβάνονται με σχέση έμμισθης εντολής
και διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.»
Άρθρο 11

1. Η παρ. 1 του άρθρου 8β του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων άλλων αρχών που ορίζονται με
σχετική διάταξη νόμου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αποκλειστικώς αρμόδια για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των άρθρων
81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.»
2. Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν. 703/1977,
τροποποιείται ως εξής:
«ιβ) Διατυπώνει γνώμη, προκειμένου να εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος νόμου.»
3. Μετά την περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8β του ν.
703/1977 προστίθενται νέες περιπτώσεις: ιδ΄, ιε΄, ιστ΄ και ιζ΄ ως ακολούθως:
«ιδ) Με εξαίρεση τη διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
κατά το άρθρο 14 και τη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
κατά το άρθρο 15 μπορεί να διατυπώνει, με πρωτοβουλία της, γραπτώς τη
γνώμη της προς τα δικαστήρια για θέματα εφαρμογής των άρθρων 81 και 82
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με την άδεια του κατά περίπτωση
αρμόδιου δικαστηρίου μπορεί επίσης να διατυπώνει τη γνώμη της προφο1083

ρικά. Στην περίπτωση αυτή την Επιτροπή Ανταγωνισμού εκπροσωπεί ο Πρόεδρος ή, κατόπιν εξουσιοδότησης αυτού, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή μέλος
της Επιτροπής ή ο Γενικός Διευθυντής ή μέλος του προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να ζητεί, από
το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο, κάθε έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο
για τη διατύπωση της γνώμης της κατά τα προηγούμενα εδάφια.
ιε) Ανακαλεί το ευεργέτημα απαλλαγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Κανονισμού 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002
«για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα
άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότητας».
ιστ) Ορίζει τις προτεραιότητες της δράσης της και, με την επιφύλαξη της
περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8γ αποφασίζει για τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ερευνών από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.
ιζ) Μετά από αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης ή αυτεπάγγελτα εξετάζει
συγκεκριμένο κλάδο της ελληνικής αγοράς και, εφόσον διαπιστώσει ότι στo
συγκεκριμένο κλάδο δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και κρίνει ότι η εφαρμογή των άρθρων 1, 2, 2α και 4 επ. δεν επαρκεί
για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να λάβει κάθε απολύτως αναγκαίο κανονιστικό
μέτρο που αφορά τη διάρθρωση της αγοράς και αποσκοπεί στη δημιουργία
συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 5.»
4. Η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8β αναριθμείται σε
ιη΄.
5. Μετά την περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8β, όπως αυτή
αναριθμήθηκε, προστίθεται νέα περίπτωση ιθ΄ ως εξής:
«ιθ) Συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Αρχές Ανταγωνισμού των άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου και του Κανονισμού 1/2003.»
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8β του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου υποχρεούνται να υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
ύστερα από σχετική αίτηση του Προέδρου της, παρέχοντας ιδίως τη συνδρομή τους στο πλαίσιο της διεξαγωγής των ερευνών κατά το άρθρο 26 με
τη συλλογή και παροχή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με:
α) την εξέλιξη, διάρθρωση και τις τάσεις της εγχώριας κατανάλωσης, την
οργάνωση και δομή κλάδων της αγοράς, καθώς και τις συνθήκες ανταγωνισμού κάθε κλάδου,
β) την κατάρτιση πινάκων διακλαδικών κοστολογικών σχέσεων και δεικτών,
γ) την παρακολούθηση του βαθμού συγκέντρωσης των επιχειρήσεων,
κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή την ύπαρξη εναρμονισμένων πρακτικών και τη διερεύνηση καταχρηστικής συμπεριφοράς της δεσπόζουσας
θέσης ή της σχέσης οικονομικής εξάρτησης επιχειρήσεων,
δ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατά τα άρθρα
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3 και 4γ, καθώς και δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται στις περιπτώσεις
προσβολής των προηγούμενων αποφάσεων.»
Άρθρο 12

Στην παρ. 1 του άρθρου 8γ του ν. 703/1977 προστίθενται περιπτώσεις
ε΄ και στ΄ ως εξής:
«ε) ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 4δ,
στ) αποφασίζει, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ιστ΄και ιζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8β, για τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων από
τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.»
Άρθρο 13

1. Η παρ. 1 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού αποτελείται από δύο (2) Διευθύνσεις, μία (1) Διεύθυνση Νομικών
Υπηρεσιών και μία (1) Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.
Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί καθήκοντα διεύθυνσης και εποπτείας εν γένει της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία
της. Διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα μία ή περισσότερες φορές. Η θέση του Γενικού
Διευθυντή μπορεί να πληρούται και με μετάταξη ή απόσπαση, κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με κοινή απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Για
τη μετάταξη ή την απόσπαση δεν απαιτείται η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία μετατάσσεται ή αποσπάται ο υπάλληλος.
Ο Γενικός Διευθυντής λαμβάνει τις κάθε είδους αποδοχές, προσαυξήσεις
και λοιπές παροχές που προβλέπονται για τους Γενικούς Διευθυντές των Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων.
Μετά τη λήξη της θητείας του και εφόσον ο Γενικός Διευθυντής ανήκει
στο προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και έχει διατελέσει Διευθυντής για μια τριετία, διατηρεί το βαθμό του Διευθυντή και ασκεί καθήκοντα
τα οποία καθορίζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.»
2. (α) Η παρ. 2 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η οργάνωση και η διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, οι αρμοδιότητες αυτών και ο τρόπος
πρόσληψης ή επιλογής του Γενικού Διευθυντή, των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των Τμημάτων και Γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, ο
αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή αυτών σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό
διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού κάθε κατηγορίας ορίζεται στις
εκατό (100). Η αύξηση του αριθμού των θέσεων γίνεται με προεδρικό διά1085

ταγμα, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να υπερβεί τις εκατόν πενήντα (150).»
3. (α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η μετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού ή
άλλου συμβουλίου, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται, με την ίδια απόφαση, στο βαθμό της
θέσης όπου μετατάσσονται και, αν η θέση αυτή ανήκει στους ενιαίους βαθμούς του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α΄), εντάσσονται με
βάση το βαθμό που κατέχουν, διαφορετικά με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της θέσης.»
(β) Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977
προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:
«Η απόσπαση υπαλλήλου μπορεί να διακοπεί, μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε περίπτωση που οι ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου
υπαλλήλου, μπορούν να καλυφθούν από το προσωπικό της.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. (α) To Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής
από δύο (2) μέλη της Επιτροπής, που εκλέγονται από την Ολομέλεια αυτής,
από τα οποία το ένα ορίζεται Πρόεδρος, από τον Γενικό Διευθυντή και από
δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους του προσωπικού, με βαθμό τουλάχιστον Β΄.
Οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ορίζεται αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή ο Προϊστάμενος μιας από τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.
(β) Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται από τρία (3)
μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκλέγονται από την Ολομέλεια αυτής
και από τα οποία το ένα ορίζεται Πρόεδρος και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Β΄. Οι ανωτέρω ορίζονται με
τους αναπληρωτές τους.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999) για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.»
5. Η παρ. 6 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977 τροποποιείται ως εξής:
«6. Οι θέσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού
μπορεί να καταλαμβάνονται από προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού
που υπηρετεί σε αυτήν με απόσπαση.»
Άρθρο 14

Το άρθρο 8ε του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8ε

Γνωμοδοτικές Αρμοδιότητες
της Επιτροπής Ανταγωνισμού

1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρέχει τη γνώμη της για θέματα της αρ1086

μοδιότητάς της, ύστερα από αίτημα που υποβάλλει ο Υπουργός Ανάπτυξης
ή οποιοσδήποτε άλλος, κατά περίπτωση, αρμόδιος Υπουργός ή ενώσεις επιμελητηρίων και ενώσεις εμπορικών και βιομηχανικών συλλόγων.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωμοδοτεί επί προτάσεων τροποποίησης
του παρόντος νόμου, ύστερα από αίτηση του Υπουργού Ανάπτυξης.»
Άρθρο 15

Το άρθρο 8στ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές ή άλλες
αρχές που ασκούν έλεγχο σε συγκεκριμένους τομείς της εθνικής οικονομίας
και, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διατυπώνει, ύστερα από σχετικό αίτημα των πιο πάνω αρχών, τη γνώμη της για θέματα πολιτικής ανταγωνισμού
στους τομείς αυτούς.»
Άρθρο 16

1. Ο τίτλος του άρθρου 9 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων του παρόντος.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αν, μετά από σχετική έρευνα που διεξάγεται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας ή αίτησης του Υπουργού
Ανάπτυξης, διαπιστώσει παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 1 και των άρθρων
2, 2α και 5 ή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μπορεί με απόφασή της:
α) να υποχρεώσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν την παράβαση και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον,
β) να αποδέχεται, εκ μέρους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, την ανάληψη δεσμεύσεων, με τις οποίες θα παύει η παράβαση, και να καθιστά τις δεσμεύσεις αυτές υποχρεωτικές για τις
επιχειρήσεις,
γ) να επιβάλει μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα οποία
πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορα για την παύση της παράβασης και
ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα αυτής. Μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα
επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνο στην περίπτωση που είτε δεν υφίστανται
εξίσου αποτελεσματικά μέτρα συμπεριφοράς είτε όλα τα εξίσου αποτελεσματικά μέτρα συμπεριφοράς είναι ενδεχομένως οχληρότερα από τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα,
δ) να απευθύνει συστάσεις σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 1, 2
και 2α, όπως προστίθενται με τον παρόντα νόμο 703/1977 και να απειλήσει
πρόστιμο ή χρηματική ποινή ή και τα δύο, σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της παράβασης,
ε) να θεωρήσει ότι κατέπεσε το πρόστιμο ή η χρηματική ποινή ή και τα
δύο, όταν με απόφασή της βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη της παράβασης,
στ) να επιβάλει πρόστιμο στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που
υπέπεσαν στην παράβαση.»
3. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 703/1977 προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:
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«4. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού καθορίζει, με απόφασή της, τους όρους
και τις προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων οι οποίες συμβάλλουν στη διερεύνηση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η υπαγωγή της οικείας
επιχείρησης στο πρόγραμμα επιείκειας αίρει το αξιόποινο για τα πρόσωπα
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 29.
Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις, οι οποίες
προβαίνουν σε καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 703/1977 αναριθμείται ως παράγραφος
5 και το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αποκλειστικώς αρμόδια να λαμβάνει
ασφαλιστικά μέτρα αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του Υπουργού Ανάπτυξης, όταν πιθανολογείται παράβαση των άρθρων 1, 2, 2α και 5 ή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και συντρέχει
επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον.»
5. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 703/1977, όπως αναριθμήθηκε,
προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 στοιχείο β΄ η απόφαση της Επιτροπής μπορεί να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για περαιτέρω δράση
αυτής. Η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από αίτημα που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος ή αυτεπαγγέλτως, να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία όταν:
- υπήρξε ουσιαστική μεταβολή των γεγονότων στα οποία βασίσθηκε η
απόφαση, ή
- οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις αθετήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, ή
- η απόφαση βασίσθηκε σε ελλιπείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.»
6. Η παράγραφος 5 αναριθμείται ως παράγραφος 7.
Άρθρο 17

Το άρθρο 11α του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11α

Συνοπτική διαδικασία επί γνωστοποιήσεων
και καταγγελιών

Προφανώς αβάσιμες καταγγελίες για παραβάσεις των άρθρων 1 παράγραφοι 1, 2, 2α και 5 και των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, οι οποίες υποβάλλονται μόνο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και
όχι και σε Αρχή Ανταγωνισμού άλλου Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και γνωστοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 21 και αναφέρονται σε επιχειρηματικές
συμπεριφορές, οι οποίες προφανώς δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και
υποβάλλονται επίσης μόνο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μπορεί να τίθενται
στο αρχείο, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,
χωρίς συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού με αιτιολογημένη απόφαση τριμελούς επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο
και δύο μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ορίζονται προς τούτο, με τους
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αναπληρωτές τους, από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατά
το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε ημερολογιακού έτους, για το έτος αυτό. Στο
τέλος του έτους, ο Πρόεδρος ενημερώνει την Ολομέλεια για τον αριθμό και τη
φύση των υποθέσεων που τέθηκαν στο αρχείο κατά το έτος αυτό.»
Άρθρο 18

Μετά το άρθρο 11α του ν. 703/1977 προστίθεται νέο άρθρο 11β ως εξής:
«Άρθρο 11β

Άρση αρμοδιότητας, αναστολή ή
περάτωση διαδικασίας

1. Η κίνηση διαδικασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την
έκδοση απόφασης κατ’ εφαρμογή του κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού 1/2003,
στερεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού την αρμοδιότητά της να εφαρμόζει
τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στις περιπτώσεις που η ίδια ή Αρχή Ανταγωνισμού άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο
εφαρμογής των άρθρων 81 ή 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
έχουν επιληφθεί, κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπαγγέλτως, υπόθεσης που
αφορά συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων, απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ή
πρακτική επιχείρησης ή επιχειρήσεων, μπορεί ή να απορρίψει την καταγγελία
ή να τερματίσει, για το λόγο αυτόν, τη διαδικασία που κινήθηκε αυτεπαγγέλτως ή να αναστείλει τη διαδικασία ή να προχωρήσει κανονικά στη συζήτηση
της υπόθεσης, εκδίδοντας απόφαση επί της ουσίας.»
Άρθρο 19

Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού

Στο άρθρο 13β προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Οι αρχές ανταγωνισμού της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοούνται ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
Άρθρο 20

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 703/1977, προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται
κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου ποσού ίσου με το είκοσι
τοις εκατό (20%) του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο δεν μπορεί να
υπερβεί το ποσό των 100.000 ευρώ.»
Άρθρο 21

1. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και με
την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, τα δικαστήρια
κάθε δικαιοδοσίας μπορούν να κρίνουν παρεμπιπτόντως το κύρος των συμφωνιών και αποφάσεων, καθώς και την ύπαρξη απαγορευμένης εναρμονισμένης πρακτικής κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 ή κατά το άρθρο 81
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της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή την καταχρηστική εκμετάλλευση
δεσπόζουσας θέσης κατά το άρθρο 2 ή κατά το άρθρο 82 της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή την καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης κατά το άρθρο 2α. Από την κρίση αυτή δεν δεσμεύονται η
Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Συμβούλιο της
Επικρατείας, όταν κρίνουν με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»
2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 703/1977, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Τα δικαστήρια κάθε δικαιοδοσίας, τα οποία εφαρμόζουν κατά την προηγούμενη παράγραφο τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, μπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβιβάσει
σε αυτά πληροφορίες που κατέχει ή να διατυπώσει τη γνώμη της επί ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Μπορούν επίσης να ζητούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να
διατυπώνει τη γνώμη της επί των ανωτέρω ζητημάτων.»
Άρθρο 22

Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με τη γνωστοποίηση υποβάλλεται ταυτόχρονα η αίτηση αρνητικής
πιστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11. Αίτηση για την
εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 υποβάλλεται οποτεδήποτε, εφόσον έχει προηγηθεί προσήκουσα γνωστοποίηση.»
Άρθρο 23

Το άρθρο 23 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Συνέπειες γνωστοποίησης

Η γνωστοποίηση σύμβασης, σύμπραξης ή πρακτικής που γίνεται κατά
το άρθρο 21 δεν έχει ως αποτέλεσμα την υποχρεωτική εξέτασή της από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να διεξάγει
έρευνα για συγκεκριμένη γνωστοποίηση οποτεδήποτε είτε αυτεπαγγέλτως
είτε κατόπιν καταγγελίας και να ζητεί, για το σκοπό της έρευνας, την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων και την παροχή διευκρινίσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη. Συμπράξεις που γνωστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 21 δεν λογίζονται προσωρινά έγκυρες.»
Άρθρο 24

Το άρθρο 24 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
Καταγγελία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει παραβάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, του άρθρου 2α και της
παρ. 10 του άρθρου 5, καθώς και των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, οι εργαζόμενοι σε δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι εντεταλμένοι προσκαίρως την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας οφεί1090

λουν να ανακοινώνουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ό,τι περιέρχεται στη γνώση τους με οποιονδήποτε τρόπο και σχετίζεται με την παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, του άρθρου
2α και της παρ. 10 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, καθώς και των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όσοι δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται με
φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών ή χρηματική ποινή από τριακόσια (300) μέχρι
χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.
3. Οι γραμματείς των δικαστηρίων οφείλουν να αποστέλλουν, ατελώς,
αντίγραφα των αποφάσεων με τις οποίες εφαρμόζονται διατάξεις του παρόντος νόμου και των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού
υπέχοντες, σε περίπτωση παράλειψης, πειθαρχική ευθύνη. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μεριμνά για την άμεση αποστολή των ανωτέρω αποφάσεων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεούται να εκδώσει απόφαση μέσα
σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας ή του αιτήματος του Υπουργού Ανάπτυξης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η υπόθεση χρήζει περαιτέρω έρευνας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να
παρατείνει την προθεσμία αυτή, το ανώτερο, μέχρι δύο (2) μήνες.»
Άρθρο 25

1. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1 και των άρθρων 2α και 4 έως 4στ και για την εφαρμογή του άρθρου
5, καθώς και για τη διαπίστωση παραβάσεων των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχοντας εξουσίες
φορολογικού ελεγκτή, μπορούν, ιδίως:
α) να ελέγχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της μορφής αποθήκευσής τους, και οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται, και να
λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματά τους,
β) να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς χώρους και τα μεταφορικά μέσα των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων,
γ) να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο, βιβλία ή έγγραφα,
κατά την περίοδο που διενεργείται ο έλεγχος και στο μέτρο των αναγκών αυτού,
δ) να ενεργούν έρευνες στις κατοικίες των επιχειρηματιών, διοικητών, διευθυνόντων συμβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλμένων τη διοίκηση
ή διαχείριση προσώπων, καθώς και του προσωπικού των επιχειρήσεων ή
ενώσεων επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες, ότι φυλάσσονται εκεί βιβλία ή άλλα έγγραφα που συνδέονται με την επιχείρηση και το αντικείμενο του ελέγχου,
ε) να λαμβάνουν, κατά την κρίση τους, ένορκες ή ανώμοτες καταθέσεις,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.), και να ζητούν από κάθε αντιπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, επεξηγήσεις για τα γεγονότα
ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο και το σκοπό του ελέγχου και
να καταγράφουν τις σχετικές απαντήσεις.
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Κατά την άσκηση των εξουσιών τους σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ έως δ΄, οι υπάλληλοι Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού τηρούν τις
διατάξεις του άρθρου 9 του Συντάγματος για το άσυλο της κατοικίας.»
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν Γενικός
Διευθυντής ή Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μπορούν να ζητούν, εγγράφως, τη συνδρομή των δημόσιων αρχών και υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για τη
διεξαγωγή των ερευνών που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ έως ε΄ της παραγράφου 2.»
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 26 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης με οποιονδήποτε τρόπο
των εντεταλμένων υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ή των
εντεταλμένων οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των εισαγγελικών αρχών
και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής. Η συνδρομή αυτή μπορεί να ζητηθεί και προληπτικά.»
Άρθρο 26

Αναπροσαρμογή προστίμων, χρηματικών ποινών,
παραβόλων και τελών

Τα πρόστιμα, οι χρηματικές ποινές, τα παράβολα και τα τέλη, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 703/ 1977, αναπροσαρμόζονται ως εξής:
1. Το πρόστιμο που επιβάλλεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 4β, σε
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
2. Το πρόστιμο που επιβάλλεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 4ε, σε
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Η χρηματική ποινή που επιβάλλεται με την
παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
3. Η χρηματική ποινή που επιβάλλεται με την παράγραφο 2 του άρθρου
9, σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η χρηματική ποινή που επιβάλλεται με
την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
4. Το πρόστιμο που επιβάλλεται με την παράγραφο 2 στοιχ. β΄ του άρθρου 21 σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
5. Το πρόστιμο που επιβάλλεται με την παράγραφο 2 στοιχείο α΄ του άρθρου 25 σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών, όπως αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4στ.
6. Το πρόστιμο που επιβάλλεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 σε
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ με ανώτατο όριο τα εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ.
7. Η χρηματική ποινή που επιβάλλεται με την παράγραφο 4 στοιχ. α΄ του
άρθρου 27 σε χίλια (1.000) με ανώτατο όριο τα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Η χρηματική ποινή που επιβάλλεται με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου σε
χίλια πεντακόσια (1.500) με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
8. Η χρηματική ποινή που επιβάλλεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 29
σε πέντε χιλιάδες (5.000) με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
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9. Τα ποσά των παραβόλων που ορίζονται στο άρθρο 31 αναπροσαρμόζονται ως εξής:
α) Στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού γνωστοποιήσεις κατά το άρθρο 21, για τις αιτήσεις κατά το άρθρο 10 περί εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 1
ή της ανανέωσης της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και
για την αίτηση χορήγησης αρνητικής πιστοποίησης κατά το άρθρο 11.
β) Στο ποσό των χιλίων πενήντα (1.050) ευρώ για τις αναφερόμενες στην
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού γνωστοποιήσεις και για τις αιτήσεις κατά τις
παραγράφους 7 και 3 των άρθρων 4δ και 4ε αντιστοίχως.
γ) Στα ποσά των τριακοσίων (300) και εκατό (100) ευρώ, για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 παράβολα και τέλη, αντιστοίχως.
Άρθρο 27

Στο άρθρο 27 του ν. 703/1977 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Με τις ποινές της παραγράφου 5 τιμωρείται και κάθε πρόσωπο, στο
οποίο η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναθέτει την εκπόνηση μελέτης για λογαριασμό της, εφόσον στη σχετική σύμβαση έχει περιληφθεί ρήτρα για υποχρέωση εχεμύθειας κατά τις παραγράφους 2 και 3. Το προηγούμενο εδάφιο
εφαρμόζεται και για τους προστηθέντες του αναδόχου εκπόνησης μελέτης,
εφόσον έλαβαν γνώση της παραπάνω ρήτρας εχεμύθειας.»
Άρθρο 28

Το άρθρο 28 του ν. 703/1977 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 28
Υποχρέωση ανακοίνωσης παραβάσεων

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όταν διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων
των άρθρων 1 παρ. 1, 2, 2α και 4-4στ, ή υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί
σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5, προβαίνει σε σχετικές ανακοινώσεις
προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή, το αργότερο μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από την έκδοση της οικείας απόφασής της.»
Άρθρο 29

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 29 του ν. 703/1977 τροποποιείται ως
εξής:
«1. Όποιος ατομικώς ή ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου συνάπτει
συμφωνίες, λαμβάνει αποφάσεις ή εφαρμόζει εναρμονισμένη πρακτική, από
αυτές που απαγορεύονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1, καθώς και από το
άρθρο 81 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και όποιος ενεργεί κατά
παράβαση των άρθρων 4 έως 4στ, καθώς και όποιος με τις ιδιότητες αυτές,
κατά παράβαση του άρθρου 2, καθώς και του άρθρου 82 της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καταχράται τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά του
ίδιου ή της επιχείρησης που εκπροσωπεί ή κατά παράβαση του άρθρου 2α
καταχράται τη σχέση οικονομικής εξάρτησης προς αυτόν ή προς την επιχείρηση που εκπροσωπεί ή παραβαίνει το άρθρο 5 παράγραφος 10, τιμωρείται
με χρηματική ποινή από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής τα όρια αυτά διπλασιάζονται.»
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Άρθρο 30

Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως
και για την περίπτωση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης κατά το άρθρο 2α και την περίπτωση των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων κατά τα άρθρα 4 έως 4στ και της παράβασης υποχρεώσεων οι
οποίες έχουν επιβληθεί σε επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 5.»
Άρθρο 31

Το άρθρο 33α του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33α
Κωδικοποίηση διατάξεων

«Με προεδρικό διάταγμα, τπου εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, της κείμενης νομοθεσίας περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων,
των παραγράφων και των εδαφίων, η διαγραφή, η σύμπτυξη ή η διεύρυνση
του αριθμού των άρθρων, η απόδοση του κειμένου στη δημοτική, καθώς και
οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή, χωρίς αλλοίωση της έννοιας του
ισχύοντος κειμένου.»
Άρθρο 32

Μετά το άρθρο 35 του ν. 703/1977 προστίθεται άρθρο 35α, ως εξής:
«Άρθρο 35α

Αναπροσαρμογή προστίμων, χρηματικών ποινών,
παραβόλων και τελών

Με κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα όρια των προστίμων, των χρηματικών ποινών, παραβόλων
και τελών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.»
Άρθρο 33

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την 31.9.2005 η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 4δ του ν. 703/1977, όπως τροποποιείται
από το άρθρο 6 του παρόντος, δεν είναι αποκλειστική και η πάροδος αυτής
δεν συνεπάγεται την έγκριση της αίτησης.
2. Το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, εκδίδεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
3. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που λαμβάνεται σύμφωνα
με τη νέα παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 703/1977, εκδίδεται μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.
4. Όπου στο ν. 703/1977 γίνεται λόγος για τον Υπουργό Εμπορίου, νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης.
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5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού μπορούν, με αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, να μεταταχθούν σε υφιστάμενη κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
6. Ο χρόνος της απόσπασης υπαλλήλου στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, από την έναρξη ισχύος του ν. 2296/1995 (ΦΕΚ 43 Α΄) λογίζεται, για
κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του
υπαλλήλου και συνυπολογίζεται και προσμετράται για την προαγωγή του
υπαλλήλου στον επόμενο βαθμό ή βαθμίδα καθήκοντος. Το ίδιο ισχύει και
στην περίπτωση μετάταξης υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 8δ παρ. 2 του ν. 703/1977.
7. Όπου στο ν. 703/1977 γίνεται αναφορά στη Γραμματεία της Επιτροπής
Ανταγωνισμού ή στην Υπηρεσία Προστασίας του Ανταγωνισμού, νοείται η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.
8. Μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη της ισχύος
του παρόντος νόμου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί με απόφασή της να
θέσει στο Αρχείο της υποθέσεις που είχαν εισαχθεί σε αυτή πριν από τις
31.12.1998 και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου. Για το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεούται να καταχωρήσει στην ιστοσελίδα της τις υποθέσεις που έθεσε στο αρχείο της εντός
δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης, την οποία κοινοποιεί
στα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην ίδια προθεσμία δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση σε δύο τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες και μία ημερήσια πανελλήνιας κυκλοφορίας. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την τήρηση των
ανωτέρω προϋποθέσεων δημοσιότητας, υποθέσεις για τις οποίες έγιναν καταγγελίες από συγκεκριμένα πρόσωπα, τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα
να ζητήσουν να μην τεθεί στο αρχείο συγκεκριμένη υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει προς εξέταση.
9. Συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή γνωστοποιηθεί στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4β του ν. 703/1977,
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 703/1977, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την αντικατάσταση ή τροποποίησή τους με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
10. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος κατά την παρ. 2 του
άρθρου 8δ του ν. 703/1977, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού συνεχίζει να
λειτουργεί ως έχει.
11. Η ακυρότητα τόσο των μη γνωστοποιηθεισών όσο και των γνωστοποιηθεισών συμφωνιών, αποφάσεων και πρακτικών, οι οποίες έχουν συναφθεί ή
ληφθεί ή εφαρμοσθεί μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, ανατρέχει στον αντίστοιχο χρόνο της σύναψης ή της λήψης ή της εφαρμογής αυτών.
12. Συμβάσεις, αποφάσεις και πρακτικές, οι οποίες έχουν συναφθεί ή ληφθεί ή εφαρμοσθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 703/1977, όπως αυτές
ίσχυαν πριν τροποποιηθούν με τον παρόντα νόμο.
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Άρθρο 34
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται το τρίτο εδάφιο
της παραγράφου 3 του άρθρου 8δ, η παράγραφος 3 του άρθρου 13β, το
άρθρο 20, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 21 του ν. 703/1977, καθώς και
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των
διατάξεων του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν.
Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού.
Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2005
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ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑ
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Αρχές και κανόνες
για την εξυγίανση της λειτουργίας
και την ανάπτυξη βασικών τομέων
του εμπορίου και της αγοράς
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου σε Συνέντευξη Τύπου στο
υπουργείο Ανάπτυξης, παρουσίασαν το σχέδιο Νόμου «Αρχές και
κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών
τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα του υπουργείου Ανάπτυξης».
Παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο ο κ. Σιούφας, επεσήμανε το πλαίσιο
στο οποίο θα λειτουργεί το εμπόριο τα επόμενα χρόνια και απαρίθμησε
τις έως τώρα δράσεις και πρωτοβουλίες που για πρώτη φορά έχουν προωθηθεί για τη στήριξη του εμπορίου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ με το ποσό των 200 εκατ. ευρώ, νέος
φορολογικός νόμος, νέος αναπτυξιακός νόμος, νέο καθεστώς αδειοδότησης βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, νέα επιμελητηριακή
νομοθεσία, αναμόρφωση της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, αναμόρφωση της νομοθεσίας για τις κρατικές προμήθειες, κωδικοποίηση
αγορανομικής διάταξης 14/89, νέο Γενικό Εμπορικό Μητρώο).
Στη συνέχεια, ο κ. Σιούφας παρουσίασε τα κύρια σημεία του σχεδίου νόμου. Αναφερόμενος στη ρύθμιση για το ωράριο λειτουργίας
των εμπορικών καταστημάτων ο κ. Σιούφας τόνισε:
«η ρύθμιση είναι απλή και τίμια. Καθορίζεται ο χρόνος στον
οποίο θα μπορούν να κλείνουν τις καθημερινές, από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή, τα εμπορικά καταστήματα και αυτός ο χρόνος
είναι 21:00 το βράδυ. Ήταν ένα αίτημα των ίδιων των εμπορικών
συλλόγων και των επιμελητηρίων η ώρα που θα κλείνουν το
βράδυ τα καταστήματα να είναι η ίδια χειμώνα-καλοκαίρι. Και το
Σάββατο θα μπορούν να κλείνουν στις 20:00. Δεν τίθεται θέμα
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Εδώ θα
εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές στις τουριστικές περιοχές, ότι ισχύει σήμερα χωρίς να ακουμπούν οι ρυθμίσεις αυτού
του νομοσχεδίου αυτό το θέμα».
Και συνέχισε:
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«Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι από τη νέα δυναμική που
αποκτά το εμπόριο με όλες αυτές τις ρυθμίσεις:
• οι εργαζόμενοι θα κερδίσουν εισόδημα,
• οι άνεργοι θα βρουν νέες ευκαιρίες για δουλειά,
• οι καταναλωτές περισσότερες ευκαιρίες για αγορές,
• οι έμποροι περισσότερη αγοραστική κίνηση.
Θέλω ακόμα να σημειώσω ότι η διεύρυνση του ωραρίου δεν
γίνεται για να ζημιώσει τους εργαζόμενους. η εργατική νομοθεσία
είναι εδώ, είμαστε σε συνεννόηση με τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας για να υπάρχει συστηματική εποπτεία από τις επιθεωρήσεις εργασίας. Αλλά γίνεται για να ωφελήσει και τους εργαζόμενους αλλά και τους ανέργους. Να τονώσει
την οικονομία και να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης».

Ειδικότερα, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας είπε
στους δημοσιογράφους τα εξής:
«Να ευχαριστήσω που είστε εδώ. Θεωρώ ότι είναι μία σημαντική
μέρα η σημερινή που το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει στη δημοσιότητα
το τελικό σχέδιο για το Εμπόριο του Αύριο.
Ύστερα από εκτεταμένο διάλογο που ξεκίνησε από τις αρχές Φεβρουαρίου, ένα διάλογο ο οποίος έγινε με τα Επιμελητήρια, με τους
εμπορικούς συλλόγους, τις κορυφαίες οργανώσεις τους και βεβαίως
με τις οργανώσεις που έχουν σχέση με τις εμπορικές δραστηριότητες
και σε ολόκληρη τη χώρα.
Τις τελευταίες μέρες συναντηθήκαμε με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, συναντηθήκαμε με τη Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδος, και σήμερα το πρωί συναντηθήκαμε
με την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας και είναι η
πολλοστή φορά που έγιναν αυτές οι συναντήσεις με τις τρεις κορυφαίες οργανώσεις που έχουν σχέση με αυτό το νομοθέτημα, στα πλαίσια της εκατέρωθεν ενημέρωσης για το περιεχόμενο αυτού του
νομοθετήματος που είναι μία από τις σοβαρότερες διαρθρωτικές
αλλαγές που επιχειρούνται από τη Νέα Διακυβέρνηση.
Πριν από λίγο, η Κυβερνητική Επιτροπή, υπό τον Πρωθυπουργό
Κώστα Καραμανλή, μετά από εισήγηση που κάναμε με τον συνάδελφό μου κ. Γιάννη Παπαθανασίου, ενέκριναν ομοφώνως την πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα έρθει στις επόμενες
μέρες στη Βουλή.
Θέλω να σταθώ σε τρία ζητήματα. Το εμπόριο, το πλαίσιο με το
οποίο θα λειτουργεί το εμπόριο στα επόμενα χρόνια, και οι δράσεις
του υπουργείου Ανάπτυξης για να τα στηρίξει.
• Για πρώτη φορά το εμπόριο χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Γνωρίζετε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη
το πρόγραμμα που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
του εμπορίου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑ1098
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ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια
ευρώ, από τα οποία τα 80 εκατομμύρια ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη, δηλαδή οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι.
Τις επόμενες μέρες θα δοθεί στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το
οποίο αναφέρεται στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των
επαγγελματικών εκείνων δραστηριοτήτων που έχουν σχέση
με τις υπηρεσίες.
Επίσης, και αυτό γίνεται για πρώτη φορά, γιατί κανένα, και το Α’
και το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Γ΄ μέχρι σήμερα δεν
χρηματοδοτούσε αυτές τις δραστηριότητες, θα είναι ένα άλλο πρόγραμμα του ίδιου ύψους των 200 εκατομμυρίων ευρώ, συνολικής δαπάνης, εκ των οποίων τα 80 εκατομμύρια θα είναι η
δημόσια δαπάνη, δηλαδή οι εθνικοί και Κοινοτικοί πόροι.
Συμπληρώνω ότι μέχρι σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης γενικότερα για τον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει ψηφίσει νόμους που είναι ήδη σε εφαρμογή.
- Πρώτον, νέο φορολογικό νόμο με τον οποίο μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές μέσα σε διάστημα 3 ετών έως και 10
εκατοστιαίες μονάδες.
- Δεύτερον, το νέο αναπτυξιακό νόμο ο οποίος επιχορηγεί τα
επενδυτικά σχέδια μέχρι και 55% ανάλογα με την κατανομή των
περιφερειακών ενισχύσεων όπως αυτές προβλέπονται από
τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επίσης για
πρώτη φορά υπάρχει ένα ποσοστό από 5-15 εκατοστιαίες
μονάδες που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και που
δεν είχε κάνει χρήση η προηγούμενη Κυβέρνηση με τον Ν.
2601/88 και στα πλαίσια βεβαίως της έναρξης εφαρμογής
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μετά από το 2000.
- Και ο τρίτος νόμος είναι το νέο σύστημα αδειοδότησης των
μεταποιητικών επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών, που
από τον Μάρτη μήνα είναι νόμος του κράτους με τον οποίο
απλοποιούνται δραστικά οι διαδικασίες για την ίδρυση και εγκατάσταση μίας νέας μεταποιητικής επιχειρήσεις.
Και θα ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση με νέο νόμο για την αδειοδότηση των εμπορικών επιχειρήσεων που εκτιμούμε, μαζί με
τον συνάδελφό μου, τον κύριο Παπαθανασίου, ότι θα φέρουμε στη
Βουλή αυτό το νομοθέτημα μέχρι τον Σεπτέμβριο μήνα.
Θέλω, επίσης, να σας σημειώσω ότι έχει ολοκληρωθεί και είναι
έτοιμο για την τελική του μορφή το νομοσχέδιο το οποίο αφορά
τη νέα επιμελητηριακή νομοθεσία και το Γενικό Εμπορικό
Μητρώο. Βρίσκεται ήδη προς ψήφιση στην ολομέλεια.
Έχουν μείνει οι συνεδριάσεις μόνο για την κατ’ άρθρον συζήτηση
του νομοσχεδίου περί ανταγωνισμού που είναι επίσης μία
μεγάλη διαρθρωτική παρέμβαση. Γιατί οι ρυθμίσεις περί ανταγωνισμού, και εννοώ την λειτουργία με υγιή τρόπο της αγοράς και
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του ανταγωνισμού και καταπολέμησης των φαινομένων των ολιγοπωλίων, των μονοπωλίων και των συμπράξεων που οδηγούν
σε ανισορροπίες στη λειτουργία του ανταγωνισμού και της αγοράς. Είναι επίσης σημαντική διαρθρωτική παρέμβαση και το επόμενο διάστημα θα είναι νόμος του κράτους.
Σημειώνω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναμόρφωση της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες.
Βρίσκεται υπό αναμόρφωση η νομοθεσία που αφορά τις κρατικές προμήθειες.
Και βεβαίως ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση της αγορανομικής
διάταξης 14/89 προκειμένου να καταργηθούν όλες εκείνες οι διατάξεις που ήταν ξεπερασμένες και χρειάζονταν πλέον σε όσες αγορές ο ανταγωνισμός λειτουργεί κατά τρόπο ικανοποιητικό.

Και έχουμε σήμερα τις ρυθμίσεις που αφορούν το Εμπόριο του
Αύριο. Εδώ θέλω να σημειώσετε ότι με βάση τις ρυθμίσεις αυτού του
νομοσχεδίου το οποίο θα σας το παραδώσουμε στη συνέχεια μαζί με
την εισηγητική του έκθεση και όλη την τεκμηρίωση και τις επιχειρηματολογίες μας για τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται, και θα το έχετε
λίγο αργότερα και σε ηλεκτρονική μορφή για να κάνετε τις επεξεργασίες που χρειάζεστε.
Θα σας αναφέρω τα κύρια σημεία αυτού του νομοθετήματος.
• ρυθμίζονται κατά τρόπο σύγχρονο και αποτελεσματικό οι
διατάξεις που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο, οι διατάξεις
που αφορούν την λειτουργία των λαϊκών αγορών. ρυθμίζονται τα θέματα των παζαριών και των εμποροπανηγύρεων. Γίνεται ολοκληρωμένη καταγραφή του χώρου των
χονδρεμπόρων τροφίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
• Καθιερώνεται νέο σύστημα εκπτώσεων που θα ορίζεται από
τον νόμο ώστε να υπάρχουν λογικές τιμές για 10 μήνες τον χρόνο
και πραγματικές εκπτώσεις για το χρονικό διάστημα των πέντε ή
των έξι βδομάδων. Θα δούμε, γιατί υπάρχουν ορισμένες προσεγγίσεις να θέλουν το χρονικό διάστημα αυτό να καλύπτει πέντε ή
έξι βδομάδες. Αλλά αυτό θα ορίζεται από τον νόμο και δεν θα είναι
κάθε φορά στα χέρια του εκάστοτε Υπουργού Ανάπτυξης να ορίζει
τον χρόνο των εκπτώσεων.
• Καθορίζονται, επίσης, με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό όλα τα
ζητήματα τα οποία αφορούν το σύστημα των προσφορών.
• Μπαίνουν αυστηρότεροι όροι και αντικειμενικές διαδικασίες για
τον τρόπο με τον οποίο θα χορηγούνται πλέον οι άδειες για
τα μεγάλα καταστήματα κύρια στην ελληνική περιφέρεια. Δηλαδή κανόνες εμπορικής χωροταξίας και αυτό για πρώτη φορά
γιατί μέχρι σήμερα γνωρίζετε με πόσο άναρχο τρόπο αναπτύσσονταν αυτές οι δραστηριότητες.
• Και βεβαίως ρυθμίζουμε επίσης κατά τρόπο υγιή και αυτό θα είναι
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ένα ακόμα από τα μέτρα και τις θετικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις πωλήσεις κάτω
του κόστους αλλά και με τρόπο ιδιαίτερα διαφανή.
• Και τίθεται επίσης ακόμα τέρμα με διατάξεις που είναι εξαιρετικά
καλά ρυθμισμένες τα θέματα τα οποία αφορούν ορισμένους
τομείς του δημοσίου και της τοπικής Αυτοδιοίκησης που μισθώνουν χώρους για τα μισθώματα και εννοώ τα ενοικιαζόμενα κυλικεία, τα οποία το γνωρίζετε επίσης πάρα πολύ καλά
και εσείς, πολλές φορές παρατηρούνταν φαινόμενα υπερβολικών
τιμών στις τιμές που διέθεταν τα προϊόντα τους.
• Μπαίνει βεβαίως τάξη στις εκθέσεις βιβλίων ώστε να μην δημιουργούνται φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των
νόμιμων δραστηριοποιημένων βιβλιοπωλείων.
• Υπάρχει μια διάταξη που βάζει τις βάσεις για το ηλεκτρονικό
εμπόριο.
• Και τέλος υπάρχει και η ρύθμιση για το ωράριο λειτουργίας
των εμπορικών καταστημάτων.
η ρύθμιση είναι απλή και τίμια. Καθορίζεται ο χρόνος στον
οποίο θα μπορούν να κλείνουν τις καθημερινές, από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή, τα εμπορικά καταστήματα και αυτός ο χρόνος
είναι 21:00 το βράδυ. Ήταν ένα αίτημα των ίδιων των εμπορικών
συλλόγων και των επιμελητηρίων η ώρα που θα κλείνουν το
βράδυ τα καταστήματα να είναι η ίδια χειμώνα-καλοκαίρι. Και το
Σάββατο θα μπορούν να κλείνουν στις 20:00.
Δεν τίθεται θέμα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων
τις Κυριακές. Εδώ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις που
ρυθμίζουν την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές στις τουριστικές περιοχές, ότι ισχύει σήμερα χωρίς να ακουμπούν οι ρυθμίσεις
αυτού του νομοσχεδίου αυτό το θέμα.
Ποιος είναι ο πυρήνας αυτών των αλλαγών. Οι Νομάρχες θα
έχουν τη δυνατότητα μόνο να διευρύνουν το ωράριο. Δεν θα έχουν
την δυνατότητα να καθορίζουν μικρότερο ωράριο κλεισίματος των εμπορικών καταστημάτων από τις 21:00 το βράδυ. Βεβαίως αν οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι αποφασίζουν να κλείνουν νωρίτερα από τις
21:00 το βράδυ τα καταστήματά τους θα μπορούν να το κάνουν.
Εκείνο το οποίο δεν θα γίνεται θα είναι αν κάποιος έμπορος θέλει
να έχει ανοικτό το μαγαζί του μέχρι τις 21:00 το βράδυ, να μην τιμωρείται. Διότι μέχρι σήμερα όποιος δεν ακολουθούσε το ωράριο το
οποίο απεφάσιζαν οι Εμπορικοί Σύλλογοι και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, υπέπιπτε σε παράβαση, ετιμωρείτο με πρόστιμα και οδηγείτο
στα δικαστήρια. Δηλαδή το δικαίωμα προς εργασία ετιμωρείτο.
Όποιος θέλει να κλείνει νωρίτερα είναι δικαίωμά του να το
κάνει, αλλά όποιος θέλει να έχει ανοικτό το μαγαζί του μέχρι τις
21:00 το βράδυ τις καθημερινές μέρες και το Σάββατο μέχρι τις
20:00 θα μπορεί να το κάνει χωρίς να διατρέχει κίνδυνο να διωχτεί.
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Για αυτό σας μίλησα ότι είναι ένα απλό και τίμιο σύστημα. Με αυτό
τον τρόπο παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τρόπο οργάνωσης της
αγοράς και στα υπόλοιπα 24 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και βεβαίως και τον τρόπο λειτουργίας των εμπορικών δραστηριοτήτων και στην γειτονιά μας.
Σας σημειώνω ότι τα μεν πολυκαταστήματα λειτουργούν σήμερα
71 ώρες την εβδομάδα. Τα δε σούπερ μάρκετ λειτουργούν 69 ώρες
την εβδομάδα. Και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμών εμπορικών
δραστηριοτήτων που έχουν πλήρως απελευθερωμένο ωράριο. Και
αναφέρω ότι οι κατηγορίες είναι περίπου 100 επαγγέλματα, αλλά θα
σας πω τις πιο χαρακτηριστικές από αυτές:
Ζαχαροπλαστεία, φούρνοι, ανθοπωλεία, δραστηριότητες που
σχετίζονται περί την οικοδομή, τα μικρά μαγαζιά στη γειτονιά και βεβαίως δεν μπαίνει θέμα απελευθέρωσης ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων. Διευρύνεται ο χρόνος λειτουργίας. Και αυτό
θέλουμε να το κάνουμε καθαρό προς κάθε κατεύθυνση.
Σημειώστε επίσης ότι επειδή οι πραγματικές ανάγκες καλύπτονται
από τον ίδιο τον καταναλωτή, άλλωστε θα το θυμάστε όλοι ότι σε όλα
τα καταστήματα παλαιότερα υπήρχε και μια πινακίδα η οποία έλεγε
ότι «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο». Και αυτό κρατήστε το ως καλή σημείωση. Και εξηγούμαι τι εννοώ. Θα έχετε παρακολουθήσει όλοι σας
ότι τα περίπτερα τα τελευταία 10 χρόνια έχουν μετατραπεί ουσιαστικά
σε σούπερ μάρκετ.
Αυτό γιατί έγινε; Αυτό έγινε γιατί αυτά τα οποία ζητούν ως προϊόντα
οι καταναλωτές έπρεπε να τα καλύψει τις ώρες που είναι κλειστά τα
άλλα εμπορικά καταστήματα, να τα καλύψει κάποιος χώρος. Και τα καλύπτουν σήμερα τα περίπτερα. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπετε σήμερα να ξαναγίνονται πάλι τα καταστήματα των 5 λεπτών ή τα
καταστήματα που μπορούν να είναι ανοικτά όλη την ημέρα. Οι παλαιές
ΕΒΓΑ, θα το ενθυμίστε όλοι από τις γειτονιές μας, που ξαναρχίζουν πάλι
να δημιουργούνται γειτονιά σε γειτονιά για να καλύψουν τις ανάγκες.
Αλλά θα λάβετε υπόψη σας τη μεταβολή η οποία έχει γίνει στον
κοινωνικό ιστό της χώρας αλλά και στον οικονομικό ιστό της χώρας.
Και αναφέρω ότι τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε σχεδόν διπλασιασμό
συμμετοχής των γυναικών στην εργασία. Παλαιότερα, όταν δεν εργάζονταν η γυναίκα τα ωράρια τα οποία υπήρχαν κάλυπταν ενδεχομένως επαρκώς τις ανάγκες λειτουργίας της οικογένειας.
Σήμερα που και η γυναίκα είναι εργαζόμενη, η σύζυγος, αυτό δεν
καλύπτεται. Και έχουμε από την άλλη μεριά τους εργαζόμενους εκτός
εμπορικών καταστημάτων που έχουν τις ίδιες ώρες λειτουργίας, τα
εμπορικά καταστήματα λειτουργούν 48 ώρες την εβδομάδα, να μην
μπορούν αφού συμπίπτουν οι ώρες τους να είναι εν δυνάμει πελάτες
των εμπορικών καταστημάτων.
Έχουμε τα 15.000.000 των τουριστών που δεν τους θέλουμε μόνο
να έρθουν στην πατρίδα μας για τον ήλιο και για την θάλασσα, αλλά
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θέλουμε να τους κάνουμε και εν δυνάμει αγοραστές των ελληνικών
προϊόντων.
Και κλείνω με τις εξής αναφορές. Εκτιμούμε και αυτό προκύπτει
βεβαίως και από όλες τις μετρήσεις και τις έρευνες που έκανε το
υπουργείο και τις μελέτες, ότι πολύ μεγάλα και υψηλά ποσοστά
των καταναλωτών ζητούν διευρυμένο ωράριο για να μπορούν
να ψωνίζουν. Δεύτερον, το ίδιο ζητούν τα ξενοδοχειακά επιμελητήρια
της χώρας. Το ίδιο ζητούν τα τουριστικά γραφεία. Και βεβαίως οι ίδιοι
οι εργαζόμενοι οι οποίοι κλέβουν χρόνο την ώρα της εργασίας τους
για να πάνε να ψωνίσουν.
Και όλοι ξέρετε ότι την μία ή την μισή ώρα που φεύγει κάποιος
από την δουλειά του, δεν θα πάει σε ένα μικρό κατάστημα για να ψωνίσει. Αλλά θα πάει σε ένα πολυκατάστημα όπου τα βρίσκει όλα συγκεντρωμένα. Άρα και εδώ δεν έχουμε εν δυνάμει πελάτες των
εμπορικών καταστημάτων.
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι από τη νέα δυναμική που
αποκτά το εμπόριο με όλες αυτές τις ρυθμίσεις, οι εργαζόμενοι
θα κερδίσουν εισόδημα, οι άνεργοι θα βρουν νέες ευκαιρίες για
δουλειά, οι καταναλωτές περισσότερες ευκαιρίες για αγορές και
οι έμποροι περισσότερη αγοραστική κίνηση.
Θέλω ακόμα να σημειώσω ότι η διεύρυνση του ωραρίου δεν
γίνεται για να ζημιώσει τους εργαζόμενους. η εργατική νομοθεσία
είναι εδώ, είμαστε σε συνεννόηση με τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας για να υπάρχει συστηματική εποπτεία από τις επιθεωρήσεις εργασίας. Αλλά γίνεται για να ωφελήσει και τους εργαζόμενους αλλά και τους ανέργους. Να τονώσει
την οικονομία και να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης.
Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικό ωράριο σε κάθε νομό και για
κάθε ομάδα καταστημάτων. Σε μια ενιαία και οργανωμένη κοινωνία
το δικαίωμα της διαφοράς ανήκει στον καθένα. Και αναφέρομαι ακόμα
και στο δικαίωμα να κλείνει κάποιος το μαγαζί του και να μην παρακολουθεί μόνο αυτό το οποίο κάνει ο διπλανός του.
Το κράτος δεν μπορεί να περιχαρακώσει το εμπόριο και να
καθορίζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Είναι μοναδικό φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα κείμενα που θα πάρετε, θα
δείτε τις ώρες λειτουργίας στις 24 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και εκεί θα δείτε πόσοι είναι οι χρόνοι λειτουργίας και των εμπορικών
καταστημάτων.
η Κυβέρνηση δεν μπορούσε να παρακολουθεί ως θεατής τις
αγκυλώσεις και τις παθογένειες του χθες και δεν μπορούσε εξαιτίας αυτών των αγκυλώσεων του παρελθόντος να παρακολουθεί
να χάνουν όλοι. Εργαζόμενοι, έμποροι, καταναλωτές, κοινωνία
και η ίδια η παραγωγική δραστηριότητα της χώρας.
Με αυτή τη διεύρυνση του ωραρίου κερδίζουν όλοι. Και
εκτιμώ ότι όλοι θα επωφεληθούν από αυτή τη διεύρυνση του
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ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που έχει
απλούς και τίμιους κανόνες.
Ορίζουμε τον χρόνο μέχρι τον οποίο μπορούν να λειτουργούν τα
εμπορικά καταστήματα τις καθημερινές και αυτό είναι 21:00 το βράδυ.
Τη ώρα έναρξης την αποφασίζουν μαζί με τους Εμπορικούς τους Συλλόγους και το Σάββατο μπορούν να παραμένουν ανοικτά μέχρι τις
20:00. Και βεβαίως κανένας δεν στερεί το δικαίωμα σε κάποιον να
κλείσει νωρίτερα.
Αυτά ήθελα να τονίσω και παρακαλώ πολύ να πάρει τώρα τον
λόγο ο συνάδελφος, ο κ. Γιάννης Παπαθανασίου που είχε και το μεγάλο βάρος όλη αυτή την περίοδο μαζί με τους συνεργάτες μας, νομικούς, οικονομολόγους και άλλους εμπειρογνώμονες που
εργάστηκαν για να είναι στην διάθεση και την δική σας αλλά και των
παραγωγικών και κοινωνικών εταίρων, το σύγχρονο αυτό νομοθέτημα
που δίνουμε σήμερα στην δημοσιότητα. Και τις επόμενες μέρες θα
έρθει στην εθνική αντιπροσωπεία για ψήφιση».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου είπε τα
εξής:
«Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα σε αυτά που είπε ο
Υπουργός. Νομίζω ότι με το σχέδιο νόμου αυτό ρυθμίζονται πολλά
εκκρεμεί επί πολύ καιρό θέματα τα οποία αφορούν το εμπόριο.
Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργού, της Κυβέρνησης συνολικά είναι να ενισχυθούν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και για αυτό και οι περισσότερες ρυθμίσεις έχουν ευθέως
αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα παζάρια, οι λαϊκές αγορές, το υπαίθριο εμπόριο, ο τρόπος που μπαίνει τάξη σε αυτό το φαινόμενο το οποίο θίγει τις επιχειρήσεις, το θέμα των προσφορών και
των εκπτώσεων, το οποίο επίσης ήταν πάγιο αίτημα των μικρομεσαίων, των μικρών επιχειρήσεων.
Το θέμα της Πολεοδομίας που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πάρα
πολύ καιρό για να μην έχουν αναπτυχθεί μεγάλες επιφάνειες στα κέντρα των πόλεων με αποτέλεσμα να κλείνουν τα μικρά μαγαζιά. Αλλά
βεβαίως αυτές οι επενδύσεις που σε κάθε χώρα υπάρχουν να γίνονται
όπως γίνονται παντού έξω και μακριά από το κέντρο των πόλεων.
Άρα λοιπόν περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες στο σύνολό τους
ευνοούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας γενικά,
του εμπορίου μέσα από το οποίο προφανώς ωφελούνται και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά το μεγαλύτερο ποσοστό αφού είναι και συντριπτικά περισσότερες σε αριθμό.
Τώρα όσον αφορά το θέμα του ωραρίου νομίζω ότι το θέμα έχει
συζητηθεί σε πολύ μεγάλη έκταση όλο αυτό το διάστημα. Τονίζω ότι
δεν είναι υποχρεωτικό και το λέω αυτό διότι δεν βλέπω ακόμα και σήμερα και στα μέσα ενημέρωσης, 9 με 9 θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.
Βάζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν ο κάθε καταστηματάρ1104

χης και ο κάθε Εμπορικός Σύλλογος να ρυθμίζει το ωράριο που εκείνος επιθυμεί. Δεν μπορεί όπως είπε και ο Υπουργός να απαγορεύει
όμως σε κάποιον άλλο να λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό και τίποτα δεν επιβάλλεται. Επίσης
τα επιχειρήματα ότι οι μικροί δεν αντέχουν καταρρίπτονται από τα ίδια
τα φαινόμενα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα από την επιτυχή εφαρμογή
του μέτρου και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Και βλέπουμε ότι
μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι, τα ζαχαροπλαστεία, τα ανθοπωλεία, τα περίπτερα ακριβώς δεν είναι πολυεθνικές. Είναι προφανές λοιπόν ότι αποτελεί πολλές φορές και συντριπτικό πλεονέκτημα
των μικρών επιχειρήσεων η δυνατότητα του ευρύτερου ωραρίου ακριβώς γιατί είναι ευέλικτες.
Επίσης για τους εργαζόμενους δεν αλλάζει τίποτα μια που οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται 40 ώρες την εβδομάδα ανεξάρτητα από τον χρόνο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Και εδώ θα
ήθελα να πω ότι και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος
σε ανακοινώσεις που έχει κάνει, το λέω αυτό γιατί κάτι άκουσα ότι αντιτίθενται και οι εργαζόμενοι. Καταρχήν το αίτημα για την παράταση
κατά μία ώρα ήταν αίτημα των εμπορικών συλλόγων.
Οι εργαζόμενοι αντίθετα έχουν εκδώσει δελτίο τύπου όπου λένε
ότι οι εργαζόμενοι δεν λένε την ανατροπή του ωραρίου και όλοι συμφωνούν σε ένα ενιαίο ωράριο για όλη την χώρα στα πλαίσια της ΚΥΑ
του ΄97 με δυνατότητα των τοπικών Συλλόγων να ορίζουν για τα μέλη
τους μικρότερο. Αυτό ακριβώς κάνουμε με δυνατότητα στους Συλλόγους. Το λέω αυτό διότι ακούστηκε ότι και οι εργαζόμενοι είναι αντίθετοι με την κατάργηση του νομαρχιακού ωραρίου. Δεν είναι έτσι.
Όπως η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της στις 20 Ιανουαρίου λέει, το
μόνο αποδεκτό ανώτατο πλαίσιο εντός του οποίου οι επιχειρήσεις με
αποφάσεις των Συλλόγων τους μπορούν ελεύθερα να λειτουργούν
είναι οι ΚΥΑ, αυτό κάνουμε με αποφάσεις των Εμπορικών Συλλόγων.
Και επίσης, υπάρχει και μια ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος με ημερομηνία 24/2/03 και θα ήθελα να
την προσέξετε αυτή που λέει επί λέξει, «για τους λόγους αυτούς οι θέσεις της Ο.Υ.Ε. είναι» και γράφει και λέει στο προ τελευταίο σημείο.
«οι αποφάσεις των κατά τόπων νομαρχιακών συμβουλίων για υποχρεωτικά μικρότερα του ανώτατου πλαισίου ωραρίου για τα καταστήματα, δημιουργεί μεγάλα εργασιακά προβλήματα ιδίως στους
εργαζόμενους στα τρόφιμα και των σούπερ μάρκετ», αυτό λέει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που τα νομαρχιακά ωράρια δημιουργούν μεγάλα εργασιακά προβλήματα.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα των κατά
τόπους νομαρχιακών να καθορίζουν σε τοπική βάση το ωράριο των καταστημάτων. Για αυτό απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αυτό λέει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων στις 24/2/03, αυτό κάνουμε και εμείς.
Και το λέω αυτό σε απάντηση εκείνων που με περισσή βιασύνη,
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επιπολαιότητα και λαϊκισμό λένε ποιος σας το ζήτησε, σας το ζήτησαν
ορισμένα συμφέροντα.
Άρα, λοιπόν, πέραν του γενικού συμφέροντος της εθνικής οικονομίας, διότι το καινούριο ωράριο δημιουργεί προϋποθέσεις για περισσότερες θέσεις εργασίας, για περισσότερη ανάπτυξη στο εμπόριο, για
περισσότερο ανταγωνισμό και καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή, διαψεύδονται και όσοι λένε ότι όλοι είναι αντίθετοι σε αυτές τις ρυθμίσεις.

Επίσης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων
ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας επεσήμανε τα εξής:
«η αγορά και ο τρόπος λειτουργίας της θα δείξουν πόσοι θα
είναι ανοιχτοί, πόσοι θα κλείνουν. Εμείς δεν επιβάλλουμε υποχρεωτικά να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Όσοι θέλουν να κλείνουν,
θα κλείνουν αλλά δεν θα τιμωρείται εκείνος ο οποίος μέσα στα
πλαίσια του εθνικού ωραρίου θα θέλει να λειτουργεί».
«Όταν γίνεται ένας κοινωνικός διάλογος με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς εταίρους υπάρχουν εκατέρωθεν προσεγγίσεις. Και οι προσεγγίσεις που έχουν γίνει από όλους τους φορείς,
αυτούς που είπατε, άλλοι εκφράστηκαν θετικά. Αλλά αρκετοί εξέφρασαν επιφυλάξεις. Και ακόμα, επίσης, αρκετοί είχαν την αντίρρησή τους. η Κυβέρνηση οφείλει να συνθέτει απόψεις. Αυτός είναι
ο παραγωγικός τομέας που εξέφρασε αυτές τις απόψεις. η Κυβέρνηση, όμως, πρέπει να λάβει υπόψη της σε ένα νομοθέτημα την
σύνθεση των συνολικών απαιτήσεων της κοινωνίας. Δεν είναι Κυβέρνηση μόνο για τους εμπόρους. Είναι Κυβέρνηση για τον καταναλωτή, είναι Κυβέρνηση για τον νέο άνθρωπο, είναι Κυβέρνηση
για την εργαζόμενη σύζυγο, είναι Κυβέρνηση για τους τουρίστες
που επισκέπτονται την πατρίδα μας. Συνθέτει, λοιπόν, από όλη
αυτή την διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου τις απόψεις και καταθέτει την πρόταση. Αλλιώς θα λειτουργούσε μονομερώς».
«Δεν μιλάει κανείς για απελευθέρωση ωραρίου. Μιλούμε για
διεύρυνση, κύρια των δύο ωρών το Σάββατο. Και βεβαίως βάζουμε ενιαίο κανόνα για ολόκληρη την χώρα. Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα επέκτασης αυτό γίνεται με πρόταση του τοπικού
εμπορικού συλλόγου, γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου και
απόφαση του Νομάρχη για διεύρυνση του ωραρίου. Ο Νομάρχης, από ό,τι γνωρίζετε, είναι αιρετός. Όπως είναι και η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί που έχετε απέναντί σας. Και συνεπώς
σταθμίζει τις τοπικές ανάγκες και θα πάρει μία απόφαση προφανώς από την οποία να ωφελούνται οι πολίτες, η τοπική κοινωνία
και η τοπική οικονομία, όπως παίρνει η Κυβέρνηση με γνώμονα
το γενικό συμφέρον και το γενικό όφελος. Δεν θα λειτουργήσει εν
κενώ για να στραφεί εναντίον όλων αυτών. Επαναλαμβάνω δεν
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πρόκειται για κρατικά διοριζόμενο Νομάρχη, αλλά πρόκειται για
αιρετό Νομάρχη, για αιρετό Νομαρχιακό Συμβούλιο, για αιρετό
εμπορικό σύλλογο που θα κάνει αυτή την πρόταση».
«Το γνωρίζετε άλλωστε όλοι σας, όχι πολύ μακριά, δεν
εννοώ τα νησιά και τις τουριστικές περιοχές, το παράδειγμα το
έχετε δίπλα στην πόρτα σας, το τι συμβαίνει στην Ανατολική Αττική τα τελευταία 40 χρόνια. Μέχρι τη Βούλα τα εμπορικά καταστήματα και μέχρι την Αγία Παρασκευή, τον Σταυρό, λειτουργούν
με το ωράριο που ισχύει σήμερα με βάση την απόφαση του
1997. Σε όλο το άλλο το κομμάτι, Βάρκιζα ή πιο κάτω, ή και εδώ
στην Παλλήνη, στο Μαρκόπουλο, εκεί τα μαγαζιά λειτουργούν
όλες τις ώρες και τις Κυριακές και δεν δημιουργήθηκε απολύτως
κανένα πρόβλημα. Αυτά για τα ζητήματα τα οποία αποφασίζουν
οι τοπικές κοινωνίας και οι Νομάρχες. Πολύ περισσότερο τώρα
που η ευθύνη του αιρετού Νομάρχη να είναι πολύ μεγαλύτερη
από την απόφαση του Νομάρχη που το 1960 ή το 1980 πήρε τις
αποφάσεις αυτές για την συγκεκριμένη περιοχή. Και αναφέρομαι στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής».
«Οι νόμοι που ισχύουν μέχρι σήμερα και προσδιορίζουν
πως η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επιτρέπει διαφορετικά ωράρια
από αυτά τα οποία ισχύουν κατά τόπους στις τουριστικές περιοχές, δεν τις ακουμπάμε. Ότι ισχύει μέχρι σήμερα θα συνεχίσει να
ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις».
«Σε μια δημοκρατία οι πολίτες έχουν το δικαίωμα, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, να αντιδρούν μέσα στα πλαίσια της
νομιμότητας και να καταθέτουν δημόσια και να εκφράζουν την
τυχόν αντίρρηση την οποία έχουν. Και αυτό είναι ένα απόλυτα
σεβαστό δικαίωμα».
«Εμείς βάζουμε ένα πλαίσιο που ισχύει για όλη τη χώρα. Δεν
νοείται μια χώρα να έχει 54 διαφορετικά ωράρια, όσοι είναι οι
νομοί της χώρας. 21:00 τις καθημερινές μπορούν να είναι ανοικτά, 20:00 το Σάββατο μπορούν να είναι ανοικτά. Και μέσα σε
αυτό η κάθε τοπική κοινωνία θα βρει τον ρυθμό της».
«Όλο το κλειδί αυτού του εγχειρήματος που γίνεται και γιατί
αποτελεί διαρθρωτική αλλαγή είναι ότι ο Εμπορικός Σύλλογος
θα αποφασίζει όσα από τα μέλη του συμφωνήσουν να κλείνουν
νωρίτερα τα μαγαζιά θα κλείνουν. Όσοι όμως θέλουν τα μαγαζιά
τους να είναι ανοικτά μέχρι τις 21:00 δεν θα παρεμβαίνει ο Νομάρχης να τους τιμωρεί».
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«Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας
και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου
και της αγοράς - Θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3377
Φ.Ε.Κ. 202Α (19.8.2005)
ΜΕρΟΣ ΠρΩΤΟ
Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 1

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο
ή στάσιμο, νοείται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο,
που δεν χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική στέγη σύμφωνα με τις διατάξεις
του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α΄). Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και περίφραγμα, τα οποία δεν αποτελούν
μόνιμη κατασκευή.
2. Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο νοείται το υπαίθριο εμπόριο που ασκείται
με τη χρήση οποιουδήποτε οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη ή οποιουδήποτε
κινητού μέσου. Aν ο φορέας που σκοπεύει να ασκήσει ή που ασκεί εμπορική
δραστηριότητα χρησιμοποιεί κινητή υποδομή σε συγκεκριμένο σημείο, για
χρόνο περισσότερο από τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες, η δραστηριότητά
του διέπεται από τις διατάξεις για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο. Ως υπαίθριο
πλανόδιο εμπόριο νοείται και το εμπόριο που ασκείται με τη μέθοδο των επισκέψεων από πόρτα σε πόρτα ή με οποιονδήποτε άλλον ανάλογο τρόπο,
από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με νόμιμα οργανωμένη επιχείρηση.
3. Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου απαιτείται η κατοχή
άδειας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.), στην περιφέρεια της οποίας κατοικεί
ή διαμένει συνεχώς, κατά τα δύο τελευταία χρόνια, ο ενδιαφερόμενος. Οι
άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου διακρίνονται: α) σε άδεια
τύπου Α΄, η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη
τη χώρα και β) σε άδεια τύπου Β΄, η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών
προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της οικείας Ν.Α. που τη χορηγεί. Στις ενιαίες
Ν.Α. αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο είναι το νομαρχιακό συμβούλιο του οικείου νομαρχιακού διαμερίσματος.
Η άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δεν επιτρέπεται σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους.
4. Σε κάθε Ν.Α. συγκροτείται, με απόφαση του οικείου νομάρχη, επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Εμπορίου
της οικείας Ν.Α., ως πρόεδρο και από έναν εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων, που ορίζονται από αυτούς: α) του επιμελητηρίου του νομού, β) του εμ1108

πορικού συλλόγου της πρωτεύουσας του νομού, γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών και βιοτεχνών του νομού, δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών του νομού, που καθορίζεται με απόφαση του νομάρχη,
ε) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού και στ) της υπηρεσίας
Τροχαίας του νομού.
Η επιτροπή γνωμοδοτεί μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους για το επόμενο έτος ως προς τον αριθμό των αδειών που χορηγούνται σύμφωνα με την
παράγραφο 3, κατά κατηγορία επαγγελμάτων. Η γνώμη της επιτροπής υποβάλλεται στην οικεία Ν.Α..
Ο νομάρχης, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, καθορίζει, με
απόφασή του που εκδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, τον ανώτατο αριθμό των αδειών που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος.
Η απόφαση του νομάρχη τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο του κεντρικού
καταστήματος της οικείας Ν.Α..
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης πλανόδιου υπαίθριου
εμπορίου υποβάλλουν, μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, αιτήσεις στην
αρμόδια Ν.Α.. Η απόφαση επί των αιτήσεων εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ισχύουν για μία τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. Κατ’ εξαίρεση, οι
κάτοχοι των αδειών μπορούν να αναπληρώνονται στην άσκηση της δραστηριότητάς τους από συγγενικά πρόσωπα, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και
εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου.
5. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο κατά την έννοια της παραγράφου
2. Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας.
Η άδεια χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
ισχύουν για μια τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.
Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο:
α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και
τις κοινότητες, στο χώρο της δικαιοδοσίας τους,
β. σε ιδιωτικούς χώρους.
6. Με αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περίπτωση, που λαμβάνονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν
για το επόμενο έτος, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος και
προσδιορίζονται ισάριθμες, συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των
εκατό (100) μέτρων, σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες
(100.000) κατοίκους και των πενήντα (50) μέτρων, σε πόλεις με μικρότερο
πληθυσμό, σε κωμοπόλεις και χωριά.
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών κα1109

ταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.
Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από
τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη
των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και
σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι
μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
Οι όροι της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.
7. Οι αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τις παραγράφους 5 και 6, εκδίδονται ύστερα από γνώμη: α) του οικείου επιμελητηρίου,
β) του εμπορικού συλλόγου, γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών-βιοτεχνών
της περιοχής, δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της
περιοχής, που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με
ειδικές ανάγκες, στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισμού, όταν πρόκειται για παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και
ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.
8. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την παράγραφο 6, όταν πρόκειται
για δήμους με πληθυσμό πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) κατοίκους
ή για πρωτεύουσες νομών, εκδίδονται ύστερα από γνώμη επιτροπής, που
συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του δήμου, ως πρόεδρο, και από έναν εκπρόσωπο των παρακάτω
φορέων, που ορίζεται από αυτούς: α) του οικείου επιμελητηρίου, β) του εμπορικού συλλόγου, γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών-βιοτεχνών της περιοχής, δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών, που
καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ορίζει, ως εκπρόσωπό του, πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή, ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες,
στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν
πρόκειται για παρακείμενους αρχαιολογι-κούς χώρους και ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.
Η γνώμη της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται μέχρι την
30ή Νοεμβρίου κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο έτος.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα μέχρι
την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων εκδίδονται
μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου.
9. Οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων, που λαμβάνονται κατά
τις παραγράφους 3 και 4, και των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, που
λαμβάνονται κατά τις παραγράφους 5 και 6, κοινοποιούνται: α) στη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, όταν πρόκειται για αποφάσεις οργάνων της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και δήμων και κοινοτήτων που
εμπίπτουν στην περιφέρεια αυτής, β) στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
στις οικείες περιφέρειες, όταν πρόκειται για αποφάσεις οργάνων των υπόλοιπων Ν.Α. και των δήμων και κοινοτήτων της χώρας.
Δικαιούχοι άδειας από το συνολικό αριθμό των αδειών που χορηγούνται
κατά τις παραγράφους 3 και 5 είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα
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των κατωτέρω κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι
άνεργα και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
(α) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα
αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής
περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α΄),
(δ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία πάνω από
πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(στ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες
και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.
και τον Πόντο.
Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό,
το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση.
Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν
αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης
θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως, την ίδια ημέρα. Στις κλήρωσεις που διενεργούνται από τις Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης
παρίσταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης με Βαθμό Α΄ ή ομοιόβαθμος υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας,
στις κληρώσεις που διενεργούνται από τις υπόλοιπες Ν.Α. της χώρας παρίσταται υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας με βαθμό Α΄και στις κληρώσεις
που διενεργούνται από τους δήμους και τις κοινότητες παρίσταται υπάλληλος
της οικείας Ν.Α. με βαθμό Α΄. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση
αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται μόνο με την τήρηση της
διαδικασίας της παραγράφου αυτής, κατά το επόμενο έτος.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του
νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται
δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη
θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια.
10. Με απόφαση των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, ύστερα από
γνώμη των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 ή της επιτροπής
που προβλέπεται στην παράγραφο 8, κατά περίπτωση, καθορίζονται τα προϊόντα που πωλούνται, ως παραδοσιακά, στις περιφέρειες των οικείων δήμων
και κοινοτήτων.
11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης,
ανανέωσης, ανάκλησης και τροποποίησης των αδειών άσκησης υπαίθριου
εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου, οι προϋποθέσεις αναπλήρωσης των κατόχων των αδειών αυτών από συγγενικά πρόσωπα, άσκησης, από τα πρό1111

σωπα αυτά, εμπορικής δραστηριότητας, η διαδικασία διαπίστωσης της συνδρομής των κριτηρίων στα πρόσωπα των κατηγοριών που αναφέρονται στην
παράγραφο 9 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών άσκησης
δραστηριότητας υπαίθριου εμπορίου με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείμενο, οι δικαιούχοι των αδειών αυτών, ο χρόνος ισχύος τους,
η αναπλήρωση των κατόχων τους από συγγενικά πρόσωπα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Για τη χωροθέτηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων, από τα χαρακτηριστικά και το μέγεθος των οποίων επηρεάζεται η λειτουργία, η φυσιογνωμία
και η ταυτότητα της πόλης, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.»
Άρθρο 2

Το άρθρο 2 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2

1. Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις και στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς της άδειας αυτής δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, όταν αφορά σε συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και τις δέκα (10) συναπτές ημέρες, όταν αφορά σε συμμετοχή
σε υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές. Η ισχύς των αδειών για συμμετοχή
σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία
φορά το χρόνο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) συναπτές ημέρες. Οι
άδειες χορηγούνται σε εμπόρους και σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου και εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου, κατά τόπο, δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών
εορτών και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση, που προσδιορίζονται με
την ίδια απόφαση. Κατ’ εξαίρεση, για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και
υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές που τελούνται στα νησιά της χώρας, εκτός
από την Κρήτη και την Εύβοια, οι σχετικές άδειες εκδίδονται με απόφαση του
κατά τόπο αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου, εφόσον τα γεωγραφικά όρια
κάθε νησιού συμπίπτουν με τα διοικητικά όρια αρμοδιότητας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή οι άδειες αφορούν το νησί, όπου εδρεύει η οικεία
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπονται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση,
των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων
που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη σύζυγο και
τα τέκνα των κατόχων των αδειών. Το Δημόσιο, Δήμοι ή Κοινότητες και Εκκλησιαστικές Αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά
χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων ή χριστουγεννιάτικων αγορών σε πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια κατά την παρούσα παράγραφο. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις
εμποροπανηγύρεις και στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές.
2. Το αρμόδιο κατά τόπο νομαρχιακό συμβούλιο, με απόφασή του που
εκδίδεται ύστερα από γνώμη: α) των οικείων επιμελητηρίων, β) του εμπορικού
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συλλόγου και γ) της ομοσπονδίας βιοτεχνών και επαγγελματιών του νομού,
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για τη λειτουργία αγοράς κατά τις Κυριακές (Κυριακάτικη Αγορά), σε
προκαθορισμένους χώρους της περιφέρειας του οικείου νομού. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται και τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στην ανωτέρω αγορά.
Για τη συμμετοχή στην Κυριακάτικη Αγορά απαιτείται η κατοχή άδειας
που χορηγείται με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Οι άδειες
είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπονται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής,
καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο. Το Δημόσιο, Δήμοι ή Κοινότητες και Εκκλησιαστικές Αρχές
δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που
προορίζονται για τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων ή χριστουγεννιάτικων
αγορών σε πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια κατά την παρούσα παράγραφο.
3. Η λειτουργία Κυριακάτικων Αγορών επιτρέπεται με απόφαση του κατά
τόπο αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του οικείου
δημοτικού συμβουλίου, στις πόλεις της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και στις πόλεις των άλλων
Ν.Α., με πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, σύμφωνα
με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.
4. Τα έσοδα που προέρχονται από την έκδοση αδειών για συμμετοχή σε
Κυριακάτικη Αγορά περιέρχονται στον οικείο Δήμο, στην περιφέρεια του
οποίου λειτουργεί η Αγορά.»
Άρθρο 3

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανομικό Κώδικα (ν.δ. 136/1946, ΦΕΚ 298 Α΄) για τις παρακάτω παραβάσεις,
επιβάλλεται μόνο η διοικητική κύρωση του προστίμου, ως εξής:
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,
β) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη
προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας
ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας
και το όνομα του κατόχου της, πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, για καθεμία
από τις ανωτέρω παραβάσεις και
γ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, πρόστιμο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ.
2. Για τις παραβάσεις που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, με απόφαση της αρχής που χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο
από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία βεβαίωσης
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της παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Σε περίπτωση που διαπραχθούν περισσότερες από τρεις παραβάσεις, το πρόστιμο διπλασιάζεται
και η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλεί, προσωρινά ή οριστικά, την άδεια.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται αμέσως, μετά τη βεβαίωση της παράβασης
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του
άρθρου αυτού.»
Άρθρο 4

Το άρθρο 7 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7

1. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση
του Δ.Σ. του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας.
2. Με απόφαση των, κατά τόπους, αρμόδιων νομαρχιακών συμβουλίων
επιτρέπεται να ιδρύονται, να μετακινούνται και να καταργούνται λαϊκές αγορές
στις περιφέρειες των οικείων νομών, ύστερα από γνώμη της επιτροπής που
συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου και αποτελείται: 1) από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρο και 2) από έναν εκπρόσωπο: α) του
οικείου Δήμου, β) του οικείου Επιμελητηρίου, γ)του οικείου Εμπορικού Συλλόγου, δ) της υπηρεσίας Τροχαίας, ε) της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων
του Υπουργείου Πολιτισμού, στ) της υπηρεσίας Πολεοδομίας, ζ) της Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου Επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της οικείας Ν.Α. και η) της Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου παραγωγών πωλητών
λαϊκών αγορών της οικείας Ν.Α..
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ.
του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, καθορίζονται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών και το είδος αυτών,
για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που έχουν προηγουμένως διαγραφεί και τις πραγματικές ανάγκες των λαϊκών αγορών.
Ο αρμόδιος, κατά περίπτωση, Οργανισμός Λαϊκών Αγορών, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης, προκηρύσσει τις προς διάθεση άδειες. Η προκήρυξη του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και τοιχοκολλάται στα καταστήματα του
Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενικής Γραμματείας Εμπορίου), των Οργανισμών
Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και των Ν.Α.
Αθηνών - Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και αναρτάται στην επίσημη
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
4. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο
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του Υπουργού, που ορίζεται ως πρόεδρος, έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης
του Υπουργείου Ανάπτυξης που εποπτεύει τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών
Αθήνας - Πειραιά ή της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και έναν εκπρόσωπο που ορίζεται από το Δ.Σ.
του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών.
Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζονται ο γραμματέας
της και το προσωπικό που επικουρούν το έργο της, από υπαλλήλους του
Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Ν.Α. Θεσσαλονίκης. Τα μέλη της επιτροπής, ο
γραμματέας και το βοηθητικό προσωπικό αμείβονται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των Οργανισμών
Λαϊκών Αγορών. Εντός τριάντα (30) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή συντάσσει πίνακα στον οποίο αναγράφονται, σύμφωνα με το είδος και την κατηγορία των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις τους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις
χορήγησης της αντίστοιχης, κατά την προκήρυξη, άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Ο πίνακας τοιχοκολλάται στο κατάστημα του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών. Κάθε ενδιαφερόμενος που
δεν αναγράφεται στον πίνακα μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης του πίνακα. Η επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία της υποβολής τους.
Αν η ένσταση γίνει δεκτή, ο ενδιαφερόμενος αναγράφεται στον πίνακα.
5. Με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου κάθε Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης εκτός των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου και γνώμη
της οικείας επιτροπής που συγκροτείται κατά την παρούσα παράγραφο, καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, ανάλογα με τον αριθμό των
αδειών που έχουν προηγουμένως διαγραφεί και τις πραγματικές ανάγκες των
λαϊκών αγορών κάθε Ν.Α..
Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης του
προηγούμενου εδαφίου, ο οικείος νομάρχης προκηρύσσει τις υφιστάμενες κενές
ή τις συνιστώμενες νέες θέσεις, κατ’ αντιστοιχία με το είδος των επαγγελματικών
αδειών. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και τοιχοκολλάται στο κεντρικό κατάστημα της οικείας Ν.Α..
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών
αγορών, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται με
απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και αποτελείται από
δύο υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως
πρόεδρος, και έναν υπάλληλο της αρμόδιας Ν.Α..
Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζονται ο γραμματέας
της και το προσωπικό που επικουρούν το έργο αυτής, από υπαλλήλους της
οικείας περιφέρειεας ή Ν.Α.. Εντός τριάντα (30) ημερών από την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή συντάσσει πίνακα στον
οποίο αναγράφονται, σύμφωνα με το είδος και την κατηγορία των προϊόντων,
οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις τους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης, κατά την προκήρυξη, άδειας επαγγελματία
πωλητή λαϊκών αγορών. Ο πίνακας τοιχοκολλάται στο κεντρικό κατάστημα
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της οικείας Ν.Α.. Κάθε ενδιαφερόμενος που δεν αναγράφεται στον πίνακα
μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης του πίνακα. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, ο ενδιαφερόμενος αναγράφεται στον πίνακα.
6. Δικαιούχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, από το συνολικό αριθμό των προς διάθεση αδειών, είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα
πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, εφόσον είναι άνεργα:
α) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα
αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ανάπηροι που μπορούν να
ασκήσουν επάγγελμα, εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε
ασφαλιστικό φορέα,
δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), άτομα απεξαρτημένα από τα
ναρκωτικά και το αλκοόλ,
ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και
ομογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και
τον Πόντο,
στ) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πρόσωπα τα οποία, κατά
τα τρία τελευταία χρόνια εργάστηκαν, αποδεδειγμένα, ως υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών ή είναι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου,
ζ) μέχρι ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), πρόσωπα τα οποία ασκούσαν
εμπορία κατά το κύριο επάγγελμα και αδυνατούν να συνεχίσουν την άσκησή
της, για λόγους νομικούς και οικονομικούς, εφόσον έχουν συμπληρώσει το
εξηκοστό έτος της ηλικίας.
Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με κλήρωση στην οποία μετέχουν όσοι
έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι.
Κλήρωση διενεργείται όταν ο αριθμός των προσώπων τα οποία έχουν
προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς
χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται μόνο ύστερα από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως, την ίδια ημέρα, από τις επιτροπές που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
7. Όσοι παράγουν πρωτογενή προϊόντα γης (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, μπορούν να διαθέτουν αυτά στις
λαϊκές αγορές, εφόσον κατέχουν άδεια παραγωγού. Η άδεια παραγωγού
ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και χορηγείται: (α) με απόφαση
του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης,
κατά περίπτωση, όταν ο παραγωγός κατοικεί ή διαμένει μονίμως στα διοικητικά όρια των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και (β) με
απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, όταν ο παραγωγός κατοικεί
ή διαμένει μονίμως στα διοικητικά όρια των υπόλοιπων Ν.Α..
Άδεια παραγωγού χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία συμβάλλουν,
από κοινού, στην παραγωγή προϊόντων με τον κάτοχο γεωργικής εκμετάλ1116

λευσης και έχουν με αυτόν σχέση συγγένειας, εξ αίματος, μέχρι τρίτου βαθμού
ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου. Η άδεια παραγωγού ισχύει για έξι (6) μήνες
και για όλα τα προϊόντα που πωλούνται στις λαϊκές αγορές και μπορεί να ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο, κάθε φορά.
Όσοι κατέχουν άδεια παραγωγού δεν μπορούν να διαθέτουν στις λαϊκές
αγορές προιόντα τα οποία δεν προέρχονται από την παραγωγή τους, καθώς
και προϊόντα που είναι τοποθετημένα σε αποθήκες και ψυγεία.
8. Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι πωλητές προϊόντων στους χώρους
των λαϊκών αγορών, καθορίζονται σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό των υφιστάμενων θέσεων κατά κατηγορία προϊόντων, τον αριθμό των πωλητών συγκεκριμένου είδους προϊόντων, τα είδη των πωλούμενων προϊόντων και την
ποσότητα αυτών. Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν πρωτογενή
προϊόντα γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και δεν είναι κάτοχοι άδειας παραγωγού, τοποθετούνται στην αρχή
ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους άλλους πωλητές των παραπάνω κατηγοριών. Η τοποθέτηση των πωλητών γίνεται με αποφάσεις του αρμόδιου, κατά περίπτωση,
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, στις λαϊκές
αγορές που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους και με αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων των οικείων Ν.Α. στις υπόλοιπες λαϊκές αγορές.
9. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και ανεξάρτητα από τις
ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα, σε όσους παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας
των λαϊκών αγορών επιβάλλονται, με απόφαση της αρχής που εκδίδει τη συγκεκριμένη άδεια, οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: α) πρόστιμο τριακοσίων
(300) μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη
συχνότητα της παράβασης, β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας.
Αν διαπραχθούν περισσότερες από τρεις (3) παραβάσεις, το πρόστιμο διπλασιάζεται και η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλεί, προσωρινά ή οριστικά,
την άδεια. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο ή ανακαλείται η
άδεια εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
βεβαίωσης της σχετικής παράβασης.
10. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα για τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλονται
μόνο η διοικητική κύρωση του προστίμου, ως εξής:
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,
β) για έλλειψη του τριπλότυπου δελτίου αποστολής, κατά το άρθρο 7α,
καθώς και τιμολογίων, εν γένει, και λοιπών παραστατικών, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ,
γ) για μη τήρηση όρων καθαριότητας, μη τήρηση ωραρίου, αυθαίρετη κατάληψη θέσης ή αλλαγή αγοράς, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων για κάθε
πωλούμενο προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της
προέλευσης αυτού, καθώς και η αναγραφή αναληθούς προέλευσης του προϊόντος, μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό άδειας και το όνομα
του κατόxου αυτής και χρήση βοηθητικού προσώπου, χωρίς την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος, πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, για καθεμία από
τις παραβάσεις αυτές.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται αμέσως μετά τη βεβαίωση της παράβασης
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, που προβλέπονται στην παράγραφο 7
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του άρθρου 5, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α΄) και διατίθενται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β.
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 5 εφαρμόζονται ανάλογα και στα πρόστιμα του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων, καθώς και η αναπροσαρμογή
τους, ανάλογα με τις επικρατούσες, κάθε φορά, οικονομικές συνθήκες.
11. Την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του νόμου αυτού έχουν: α)
στους χώρους των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στην περιφέρεια αρμοδιότητας των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης, οι οργανισμοί αυτοί, τα Κλιμάκια Ελέγχου που προβλέπονται από το
άρθρο 7α και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιά και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση και β) στους χώρους των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στις περιφέρειες των υπόλοιπων Ν.Α., τα Κλιμάκια Ελέγχου που
προβλέπονται από το άρθρο 7α, οι αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Ν.Α., η
Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 159 έως 161 του π.δ.141/1991 (ΦΕΚ 58
Α΄), όταν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η Δημοτική Αστυνομία και κριθεί απαραίτητο από τον αρμόδιο νομάρχη.
12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών
σε όλη τη χώρα και καθορίζονται τα προϊόντα που διατίθενται σε αυτές, τα
είδη των επαγγελματικών αδειών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια
χορήγησης αυτών, η διαδικασία διαπίστωσης της συνδρομής των κριτηρίων
στα πρόσωπα των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 7, η ανανέωση, η προσωρινή και οριστική ανάκληση, η μεταβίβαση και η αναθεώρηση των επαγγελματικών αδειών, η συγκρότηση, γενικώς, επιτροπών και
επιτροπών Ελέγχου της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των παραγωγών
αγροτικών προϊόντων στους τόπους παραγωγής, οι διοικητικές κυρώσεις που
επιβάλλονται με αποφάσεις των Δ.Σ. των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 1470/1938, η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»
Άρθρο 5

Το άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 17

1. Οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στους
χώρους των λαϊκών αγορών υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο δικαίωμα. Το ύψος του δικαιώματος αυτού, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
2. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, το οποίο αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ημέρες κάθε ημερολογιακού
μήνα, ανεξάρτητα από την προσέλευσή τους στις λαϊκές αγορές. Από την
υποχρέωση που καθορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο απαλλάσσονται οι
επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές λόγω
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ανικανότητάς τους προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από ένα (1)
μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
3. Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές,
υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος, μόνον για όσες
ημέρες προσέρχονται σε αυτές.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα ποσοστά του
ημερήσιου δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα οποία περιέρχονται στους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στους Δήμους, όπου
λειτουργούν λαϊκές αγορές. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ποσοστό
επί του συνόλου του ημερήσιου δικαιώματος, το οποίο αποδίδεται στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών
Λαϊκών Αγορών και σε οποιονδήποτε φορέα με όμοιο σκοπό. Το ποσό που
αποδίδεται στις ανωτέρω Ομοσπονδίες μπορεί να διατίθεται για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της λειτουργίας και την προβολή των λαϊκών αγορών,
καθώς και για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών αναγκών των Ομοσπονδιών αυτών. Η διάθεση του ποσού αυτού από τις Ομοσπονδίες για τους ανωτέρω σκοπούς επιτρέπεται ύστερα από έγκριση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Το χρηματικό ποσό που αποδίδεται στις
Ομοσπονδίες κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό, που τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Ταμείου Λαϊκών Αγορών για την
ενίσχυση των Ομοσπονδιών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980». Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης του ποσού που αποδίδεται στις Ομοσπονδίες, καθώς και η
αναπροσαρμογή του ποσού αυτού και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.»
Άρθρο 6

Μετά το άρθρο 7ε του ν. 2323/1995 προστίθεται άρθρο 7στ ως εξής:
«Άρθρο 7στ

Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά

1. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από:
α) τον διευθυντή της Διεύθυνσης Τροφίμων και Ποτών του Υπουργείου
Ανάπτυξης,
β) έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά,
γ) έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ν.Α.
Αθηνών - Πειραιώς,
δ) έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.),
ε) έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών Ελλάδος,
στ) δύο εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών,
ζ) δύο εκπροσώπους της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών,
η) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),
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θ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ι) τρία πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
ια) έναν εκπρόσωπο της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς.
Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από τους οικείους
φορείς.
2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, ως
πρόεδρος του Δ.Σ., ένα από τα πρόσωπα της περίπτωσης ι΄ της προηγούμενης παραγράφου και ως αντιπρόεδρος, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τιμών, Τροφίμων και Ποτών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο Δ.Σ. συμμετέχει
ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά.
Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Αθήνας - Πειραιά που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη σύγκληση,
την απαρτία, την ψηφοφορία, την αναπλήρωση των μελών και γενικά τη λειτουργία αυτού.
3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
α) δίδει τις γενικές κατευθύνσεις και ασκεί έλεγχο επί των εργασιών του
Οργανισμού,
β) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε πρόσφορο μέτρο για την
αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των αγορών,
γ) αποφασίζει για θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του
Οργανισμού,
δ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους πωλητές λαϊκών αγορών, σε
περιπτώσεις παραβάσεων των κείμενων διατάξεων,
ε) αποφασίζει για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και ελέγχου των λαϊκών
αγορών,
στ) αναθέτει στις υπηρεσίες του Οργανισμού την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπου κρίνει τούτο σκόπιμο,
ζ) αποφασίζει για την πραγματοποίηση ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων του,
η) γνωμοδοτεί για τον αριθμό και το είδος των χορηγούμενων αδειών
επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών,
θ) συντάσσει, τροποποιεί και υποβάλλει, για έγκριση, στον Υπουργό Ανάπτυξης τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό,
ι) διαπραγματεύεται με τους, κατά περίπτωση, αρμόδιους Δήμους, τα ετήσια τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων από τους χώρους
όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, ύστερα από πρόταση του προέδρου αυτού, μπορεί να προσλαμβάνονται μέχρι δύο (2) επιστημονικοί συνεργάτες του προέδρου, για χρόνο ίσο με
το χρόνο της θητείας του. Οι αποδοχές των επιστημονικών συνεργατών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
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και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, η οποία υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.
3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), καθορίζεται η αμοιβή του προέδρου, των μελών,
του εισηγητή και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά.
6. Οι πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά αποτελούνται από επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, δάνεια που συνάπτει και δωρεές, χορηγίες,
κληρονομίες και κληροδοσίες που αποδέχεται ο Οργανισμός, τόκους από καταθέσεις, τυχόν επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασμούς του Υπουργείου
Ανάπτυξης, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και έσοδα από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις
του Δ.Σ. του οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και το ημερήσιο
δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α΄).»
Άρθρο 7

Η περίπτωση α΄ του άρθρου 7β του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5, πλην της
παρ. 6 αυτού και το άρθρο 7, καθώς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται από
τη Δημοτική Αστυνομία, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τα έσοδα αυτά διατίθενται: α) για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου που λειτουργούν στη Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, μέσω ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον προϋπολογισμό
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, όταν προέρχονται από πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις οι οποίες τελούνται
στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και β) για την αμοιβή των μελών
των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου, που λειτουργούν στις υπόλοιπες Ν.Α., μέσω ειδικού κωδικού, που εγγράφεται στον
προϋπολογισμό της οικείας Ν.Α., όταν προέρχονται από πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις οι οποίες τελούνται εκτός της περιφέρειας της Ν.Α.
Αθηνών - Πειραιώς. Το ύψος της αμοιβής των μελών των παραπάνω κλιμακίων, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.»
Άρθρο 8

Η παρ. 1 του άρθρου 7γ του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Από τη Διεύθυνση Εμπορίου κάθε Ν.Α. τηρείται Μητρώο, στο οποίο
εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στον οικείο νομό και πωλούν χονδρικώς πρωτογενή προϊόντα γης
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας. Το
Μητρώο Χονδρεμπόρων τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση σε
όλα τα στοιχεία του Μητρώου έχει η οικεία Περιφέρεια και η Γενική Γραμματεία
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
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Από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης τηρείται
Γενικό Μητρώο στο οποίο εγγράφονται, υποχρεωτικά, τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Χονδρεμπόρων όλων των
Ν.Α. της Χώρας. Οι εγγραφές στο Γενικό Μητρώο γίνονται με βάση τα στοιχεία των Μητρώων των Ν.Α. και τα στοιχεία που διαθέτει η Γενική Γραμματεία
Εμπορίου. Η εγγραφή στα ανωτέρω Μητρώα περιλαμβάνει το όνομα και την
επωνυμία, την κατοικία και την έδρα των φυσικών και νομικών προσώπων,
αντίστοιχα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), το συνολικό κύκλο
εργασιών και τον κύκλο εργασιών από την πώληση συγκεκριμένου προϊόντος, την εταιρική μορφή, τους διαχειριστές και τα μέλη του Δ.Σ. των νομικών
προσώπων. Στα Μητρώα αναγράφονται και όσες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με τις χονδρεμπορικές, κατά την έννοια του άρθρου 4στ του ν.
703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄) και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, στην εισαγωγή και στο χονδρικό ή λιανικό εμπόριο πρωτογενών προϊόντων γης (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, όταν επιβάλλεται από τις ανάγκες ευρυθμίας και ελέγχου της αγοράς, να αναζητεί από αρμόδιες αρχές και δημόσιες υπηρεσίες, στοιχεία που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα
χονδρεμπόρων και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, τα οποία διαβιβάζει και
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα της τήρησης των Μητρώων, η επιβολή προστίμων για τη μη παροχή ή τη μη προσήκουσα παροχή στοιχείων από τους εγγραφόμενους στα Μητρώα και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια.»
Άρθρο 9

Η παράγραφος 2 του άρθρου 8α του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α) Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:
(1) έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄κατηγορίας ΠΕ, της Διεύθυνσης Εμπορίου
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Νομάρχη,
(2) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης, που προτείνεται από αυτόν,
(3) έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Πρόεδρό της,
(4) έναν εκπρόσωπο των Παραγωγών Aγροτικών Προϊόντων Πωλητών
Λαϊκών Αγορών, που προτείνεται από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,
(5) δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών
Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας, που ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
(6) δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, που ασκούν
την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
(7) έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών που προτείνεται από το Εθνικό
Συμβούλιο Καταναλωτών Ελλάδος,
(8) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Aγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Νομάρχη,
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(9) τρία πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
(10) έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης,
που ορίζεται από τον Νομάρχη,
(11) έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.),
που ορίζεται από αυτόν.
β) Το Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7στ΄.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης,
ύστερα από πρόταση του προέδρου αυτού, μπορεί να προσλαμβάνονται
μέχρι δύο (2) επιστημονικοί συνεργάτες του προέδρου, για χρόνο ίσο με το
χρόνο της θητείας του. Οι αποδοχές των επιστημονικών συνεργατών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης, η οποία υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.
γ) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως
πρόεδρος του Δ.Σ. ένα από τα πρόσωπα που ορίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εισηγητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο
προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη σύγκληση, την απαρτία, την ψηφοφορία,
την αναπλήρωση των μελών και γενικά τη λειτουργία αυτού.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.
3205/2003, καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή
και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.
δ) Οι πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης αποτελούνται από επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, δάνεια που συνάπτει και δωρεές, χορηγίες,
κληρονομίες και κληροδοσίες που αποδέχεται ο Οργανισμός, τόκους από καταθέσεις, τυχόν επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασμούς του Υπουργείου
Ανάπτυξης, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και έσοδα
από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του Δ.Σ του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και το ημερήσιο
δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν.1023/1980.
Άρθρο 10

Το άρθρο 10 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10

1. Για την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου απαιτείται άδεια, που
χορηγείται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από γνώμη της αντίστοιχης οικονομικής και κοι1123

νωνικής επιτροπής, του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και του
οικείου επιμελητηρίου, όταν η συνολική επιφάνεια του εμπορικού καταστήματος είναι:
α) πάνω από 1.500 τ.μ. στα νησιά Ρόδος και Κέρκυρα, ανεξάρτητα από
την απόσταση του καταστήματος από δήμο ή κοινότητα και στην Κρήτη, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από
το πολεοδομικό κέντρο της πρωτεύουσας κάθε νομού,
β) πάνω από 500 τ.μ. στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Λήμνος, Σάμος,
Σύρος, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά και Λευκάδα,
γ) πάνω από 200 τ.μ. στα υπόλοιπα νησιά της χώρας,
δ) πάνω από 2.500 τ.μ. σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι
είκοσι (20) χιλιόμετρα από το κέντρο των δήμων,
ε) πάνω από 1.500 τ.μ., σε δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες
(20.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από το κέντρο των δήμων.
Το πληθυσμιακό όριο υπολογίζεται σύμφωνα με την τελευταία, κάθε
φορά, απογραφή.
Δεν απαιτείται άδεια της παρούσας παραγράφου για την ίδρυση καταστημάτων, οποιασδήποτε επιφάνειας, στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς, με εξαίρεση τα νησιά της, της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, της
Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου.
2. Στην επιφάνεια του καταστήματος δεν υπολογίζονται οι χώροι στάθμευσης των οχημάτων των πελατών και οι υπαίθριοι χώροι, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται ως χώροι υποβοηθητικοί της εμπορικής δραστηριότητας. Η
μίσθωση ή οποιασδήποτε μορφής παραχώρηση χρήσης χώρου εντός καταστήματος σε άλλη επιχείρηση, δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της συνολικής
επιφάνειας αυτού.
3. Η άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 απαιτείται και για την
ίδρυση δεύτερου ή περισσότερων καταστημάτων λιανικού εμπορίου, μέσα
στα όρια του αυτού δήμου, από την ίδια επιχείρηση ή από επιχειρήσεις που
ελέγχονται από αυτήν, εφόσον τα καταστήματα απέχουν μεταξύ τους λιγότερο
από εκατό (100) μέτρα και το άθροισμα της επιφάνειάς τους υπερβαίνει τα
όρια που, κατά περίπτωση, ορίζονται στην παράγραφο 1.
4. Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει την άδεια που προβλέπεται στην
παράγραφο 1, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή. Η αίτηση συνοδεύεται
από: (α) τοπογραφικό διάγραμμα, που απεικονίζει την ωφέλιμη επιφάνεια και
τους αποθηκευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους του υπό ίδρυση καταστήματος, (β) σχέδιο κάτοψης των κτισμάτων και του περιβάλλοντος
χώρου, καθώς και αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομής και (γ) πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, το περιεχόμενο της οποίας πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των κριτηρίων της επόμενης παραγράφου.
5. Για την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται υπόψη, ιδίως:
α) Οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων,
στην οικονομία της περιοχής, στην απασχόληση και στην επίδραση επί της
λειτουργίας των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.
β) Η ανάγκη διατήρησης της πληθυσμιακής βάσης της περιοχής, η δια1124

σφάλιση του κανονικού εφοδιασμού των καταναλωτών, η προστασία του εισοδήματός τους και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
γ) Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον και, ιδίως, η εναρμόνιση του όγκου και του τύπου της μονάδας
προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, η ύπαρξη οδικού
δικτύου και λοιπών έργων υποδομής και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος
από τις μετακινήσεις.
Η συνδρομή των προϋποθέσεων που θέτουν τα ανωτέρω κριτήρια αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ή μπορεί να συγκεντρώσει η αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τα στοιχεία που προσκομίζει ο
ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της άδειας.
Στοιχεία πέραν των ανωτέρω και των όσων οφείλει να διαθέτει η αρμόδια
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, μπορεί να ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο, εγγράφως, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του.
Για την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, κατά τα λοιπά, τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά και πολεοδομικά σχέδια της περιοχής και τυχόν εγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.
Τα καταστήματα του άρθρου αυτού που ιδρύονται, μετά τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου, πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους χώρους για τη
στάθμευση των οχημάτων των πελατών και την εκφόρτωση των εμπορευμάτων, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.
6. Η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, κατά την παράγραφο 1,
πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και εκδίδεται υποχρεωτικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η
οποία, μετά την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας λογίζεται ότι
γίνεται δεκτή. Η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου υπόκειται σε ειδική
διοικητική προσφυγή που ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης στον
αιτούντα ή από τότε που αυτός έλαβε πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης
απόφασης. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, η προσφυγή
λογίζεται ότι γίνεται δεκτή και ακυρώνεται ή επικυρώνεται αναλόγως η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Αν την προσφυγή ασκεί ο αιτούμενος
την έκδοση της άδειας, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας εκδίδει διαπιστωτική
πράξη για τη χορήγηση της άδειας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η απόφαση
του Γενικού Γραμματέα υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου.
7. Η παραβίαση των όρων της άδειας που χορηγείται κατά την παραγράφο 1 συνεπάγεται τις εξής διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από
την αρχή που εκδίδει την άδεια:
(α) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ,
(β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας, ανάλογα με
τη βαρύτητα και συχνότητα της παράβασης.
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Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελούν πόρο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.»
Άρθρο 11

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, ΦΕΚ 265 Α΄), κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στην
αγορά με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την
απαιτούμενη άδεια πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ
145 Α΄) ή συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν
νόμιμα στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄), κατάσχονται και καταστρέφονται ή διατίθενται σε νομικά πρόσωπα που εκπληρώνουν
κοινωφελείς σκοπούς και σε ευαγή ιδρύματα.
2. Η κατάσχεση των προϊόντων επιβάλλεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου
του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 ή από τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας
ή από τα όργανα της Υπηρεσίας Ειδικού Ελέγχου.
3. Τα ανωτέρω όργανα συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης το οποίο
διαβιβάζεται στην προϊσταμένη τους αρχή και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης τοιχοκολλάται
στο κεντρικό κατάστημα του Δήμου στην περιφέρεια του οποίου επιβάλλεται
η κατάσχεση και στο κατάστημα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
4. Με απόφαση του αρμόδιου δημάρχου συγκροτείται επιτροπή που
αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Εμπορίου της οικείας
Νομαρχίας, έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Δ.Ο.Υ.. Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για την εκτίμηση της αξίας των
κατασχόμενων προϊόντων.
5. Με απόφαση του αρμόδιου δημάρχου επιβάλλεται πολλαπλούν τέλος,
ίσο με το δεκαπλάσιο της αξίας των κατασχόμενων προϊόντων, όπως αυτή
εκτιμάται από την επιτροπή που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η απόφαση αυτή επιδίδεται στα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 1 και στη διεύθυνση που δηλώνουν αυτά κατά την κατάσχεση των
προϊόντων μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έκδοση της απόφασης του δημάρχου. Το πολλαπλούν τέλος αποτελεί πόρο του οικείου Δήμου.
6. Αν το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το παλλαπλούν
τέλος δεν εξοφλήσει την οφειλή του μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση της απόφασης που προβλέπεται στην προηγουμένη παράγραφο, διατάσσεται με απόφαση του αρμόδιου δημάρχου η καταστροφή των
κατασχόμενων προϊόντων ή η διάθεση αυτών στα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 1.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα της διαδικασίας κατάσχεσης των εμπορευμάτων, της καταστροφής ή της διάθεσης
αυτών, η αμοιβή των μελών της επιτροπής που ορίζεται στην παράγραφο 4
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
ΜΕρΟΣ ΔΕΥΤΕρΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥρΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞηΣ
Άρθρο 12
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Το άρθρο 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23

1. Καθιερώνεται, σε εθνική κλίμακα, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας
των καταστημάτων κάθε είδους, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο
άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/ 1994
(ΦΕΚ 34 Α΄). Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές
ημέρες μέχρι την 21.00 ώρα και το Σάββατο μέχρι την 20.00 ώρα.
2. Το πλαίσιο ωραρίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί, ανάλογα
με τις συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής, να παρατείνεται κατά χρόνο σε
όλο το νομό ή σε ορισμένη περιοχή αυτού, με αποφάσεις των οικείων νομαρχιακών συμβουλίων, που δημοσιεύονται στον ημερήσιο και τοπικό τύπο. Οι
αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται ύστερα από γνώμη
όλων των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων οργανώσεων των εργοδοτών και
των εργαζομένων, κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική
πρόσκληση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων εκδίδονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη.
3. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 και τις αποφάσεις που εκδίδονται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 42
του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου 23 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ 114 Α΄).»
Άρθρο 13

Η έναρξη της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων, κατά το άρθρο 12 του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπεται
πριν από την 05.00΄ ώρα, μετά την οποία είναι ελεύθερη.
Άρθρο 14

Το άρθρο 15 του ν. 802/1978 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 15

1. Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές δύο φορές
το χρόνο (τακτικές εκπτώσεις), στις εξής μόνο περιπτώσεις:
α) για διάστημα πέντε (5) εβδομάδων από την 20η Ιανουαρίου κάθε
έτους, εφόσον συμπίπτει με ημέρα Δευτέρα, άλλως από την αρχή της πρώτης
εβδομάδας, μετά την παραπάνω ημερομηνία,
β) για διάστημα έξι (6) εβδομάδων από την 15η Ιουλίου κάθε έτους, εφόσον συμπίπτει με ημέρα Δευτέρα, άλλως από την αρχή της πρώτης εβδομάδας, μετά την ανωτέρω ημερομηνία.
Τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων σύμφωνα με
τις περιπτώσεις α΄και β΄, απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εμπορικών
καταστημάτων να ανακοινώνουν, προς το κοινό, εκπτώσεις ή προσφορές με
οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων. Η αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων
που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου αυτά εκτίθενται. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπόκεινται στις ποινικές
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κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 του Αγορανομικού Κώδικα και,
επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν. Ο όρος επιχείρηση εκλαμβάνεται με την έννοια του άρθρου 4στ΄ του ν. 703/1977. Το πρόστιμο, σε
περίπτωση υποτροπής, μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 3% του ετησίου κύκλου
εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας όπου τελείται η παράβαση,
ύστερα από γνώμη Επιτροπής η οποία συγκροτείται με απόφασή του και
αποτελείται, από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και δύο υπαλλήλους της
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ειδικά, για τις παραβάσεις που τελούνται
στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση,
επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων, με απόφαση του Νομάρχη της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου τελείται η παράβαση, πρόστιμο χιλίων
(1.000) μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και
τη συχνότητα της παράβασης.
3. Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων
ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις
δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και
νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα.
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η
ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών
που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη. Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει στη διεύθυνση
εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Εμπορικό
Σύλλογο, τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μια (1) ημέρα
πριν από την έναρξή τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα
προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς.
4. Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό μείωσης των τιμών των προσφερόμενων προϊόντων ή ως προς την
ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση ή αν παραβιάζονται οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, επιβάλλεται, σε βάρος των υπευθύνων, με απόφαση του Νομάρχη της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου τελείται η παράβαση, πρόστιμο πεντακοσίων (500) μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα
και τη συχνότητα της παράβασης. Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου
επιβάλλεται πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο
31 του Αγορανομικού Κώδικα.
Τα πρόστιμα, που επιβάλλονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., αποτελούν πόρο του
Κρατικού Προϋπολογισμού και ανακοινώνονται στη Γενική Γραμματεία του
Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
επιβολή τους.
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε προσφορές προϊόντων παντοπωλείου.
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6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα χριστουγεννιάτικα είδη μπορούν να προσφέρονται σε
μειωμένη τιμή. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), καθώς και της πώλησης εμπορευμάτων
από τα καταστήματα αυτά.
Άρθρο 15

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ
201 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαγορεύεται η πώληση εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους
αγοράς, όταν αυτή θέτει υπό διακινδύνευση ορισμένη αγορά ή θίγει κατά
τρόπο ουσιώδη τις αρχές του ανταγωνισμού και τα συμφέροντα των καταναλωτών.»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 2941/ 2001 (ΦΕΚ
201 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Ως κόστος αγοράς θεωρείται η τιμή μονάδας του προϊόντος, που αναγράφεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή, αφαιρουμένων των εκπτώσεων που
αναφέρονται στο τιμολόγιο ή αποδεικνύονται με πιστωτικά σημειώματα, ανεξάρτητα αν οι εκπτώσεις είναι βασικές ή εξαρτώνται από τον κύκλο εργασιών
ή αναφέρονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνυπολογιζομένων στο
κόστος του Φ.Π.Α. και των λοιπών δασμών και φόρων, που τυχόν επιβάλλονται, καθώς και των μεταφορικών, εφόσον δεν εμπεριέχονται στην τιμολογιακή τιμή.»
Άρθρο 16

Τιμές προϊόντων σε περιοχές ελεγχόμενης πρόσβασης

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα βασικά είδη
βιοτικής ανάγκης, τα οποία προσφέρονται υποχρεωτικά στα κυλικεία που λειτουργούν σε χώρους, των οποίων την κυριότητα ή εκμετάλλευση έχουν το
Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και το ανώτατο όριο των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων αυτών και το
ποσοστιαίο κέρδος που υπολογίζεται επί των τιμών αυτών. Με απόφαση του
ίδιου Υπουργού, μπορεί να ορίζεται ποσοστιαία, κατ’ έτος, αύξηση στις τιμές
ορισμένων από τα προϊόντα του προηγούμενου εδαφίου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί, με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από αίτηση του αρμόδιου, κατά
περίπτωση, δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, να εξαιρούνται από την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου χώροι που ανήκουν στην κυριότητα
ή εκμετάλλευση των αντίστοιχων δήμων και κοινοτήτων.
2. Αν διενεργείται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, με αντικείμενο τη
μίσθωση χώρου, που ανήκει στην κυριότητα ή εκμετάλλευση των φορέων της
προηγούμενης παραγράφου, για τη λειτουργία εντός του χώρου αυτού, κυλικείου ή την εκμετάλλευση υπάρχοντος κυλικείου, το ανώτατο όριο της τιμής
λιανικής πώλησης των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
καθώς και το ανώτατο όριο της τιμής λιανικής πώλησης άλλων προϊόντων
που προσδιορίζει, κατά την κρίση του, ο φορέας που διεξάγει το διαγωνισμό,
αποτελούν υποχρεωτικό και ουσιώδη όρο της σχετικής προκήρυξης.
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3. Ειδικά, αν διενεργείται δημόσιος πλεοδοτικός διαγωνισμός, με αντικείμενο τη μίσθωση του χώρου που ανήκει στην κυριότητα ή εκμετάλλευση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή νομικών
προσώπων και επιχειρήσεων αυτών, για τη λειτουργία κυλικείου ή την εκμετάλλευση υπάρχοντος κυλικείου εντός του χώρου αυτού, η επιλογή προϊόντων πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1, ο καθορισμός της τιμής
λιανικής πώλησης αυτών και η κατ’ έτος αναπροσαρμογή της τιμής, γίνονται
με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου νομαρχιακού, δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου ή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νομικού
προσώπου ή της επιχείρησης.
4. Οι τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι τιμές λιανικής πώλησης και άλλων προϊόντων, πέραν αυτών
που αναγράφονται σε προκηρύξεις δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών,
είναι δεσμευτικές για όσους μισθώνουν ή εκμεταλλεύονται, με οποιαδήποτε
έννομη σχέση, κυλικεία κατά τις προηγούμενες παραγράφους. Η παραβίαση
των όρων του προηγούμενου εδαφίου δημιουργεί, υπέρ του εκμισθωτή, λόγο
καταγγελίας της μίσθωσης, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή.
5. Η άρνηση διάθεσης και η έλλειψη βασικών ειδών βιοτικής ανάγκης, η
υπέρβαση της οριζόμενης για αυτά ανώτατης τιμής πώλησης, της ποσοστιαίας αύξησης αυτής και του ποσοστιαίου κέρδους επί των τιμών αυτών,
καθώς και η παραπλάνηση του καταναλωτή ως προς την ποιότητα και την
ποσότητα των ειδών αυτών, συνιστούν παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλεται, ανάλογα με την βαρύτητα και τη συχνότητά τους, πρόστιμο από τριακόσια
(300) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο
15 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα (ν.δ. 136/1946), από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα, αμέσως με τη βεβαίωση της σχετικής παράβασης και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων. Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ειδικότερα
το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για κάθε μια από τις παραβάσεις
της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 17

Πωλήσεις βιβλίων

1. Για τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου, σε συγκεκριμένους χώρους, υπαίθριους ή στεγασμένους, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του
αρμόδιου κατά τόπο νομαρχιακού συμβουλίου.
2. Απαγορεύεται η λιανική πώληση βιβλίων κατά τη διάρκεια εκθέσεων
βιβλίου, μέσα στον εκθεσιακό χώρο. Από την εφαρμογή του προηγούμενου
εδαφίου εξαιρούνται οι εκθέσεις βιβλίου, που διοργανώνονται από συνδικαλιστικούς φορείς του τομέα έκδοσης και εμπορίας βιβλίου. Η εξαίρεση ισχύει
για μία μόνο έκθεση βιβλίου, ανά συνδικαλιστικό φορέα κατ’ έτος.
Όταν οι εκθέσεις βιβλίου διοργανώνονται από πανελλήνιες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, η εξαίρεση ισχύει για μία έκθεση, ανά νομό.
Οι εκθέσεις βιβλίου που διοργανώνονται από τους πιο πάνω φορείς στην
περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, απέχουν μεταξύ τους, υποχρεωτικά, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες.
3. Επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις, εφόσον το
αντικείμενό τους είναι συναφές με το περιεχόμενο των βιβλίων. Επίσης, επι1130

τρέπεται η πώληση βιβλίων σε υπαίθριους χώρους, από φορείς εκδοτών ή
βιβλιοπωλών, με την εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια και διατίθενται σε μειωμένες τιμές. Οι διοργανωτές των υπαίθριων πωλήσεων βιβλίου
που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο
νομαρχιακό συμβούλιο που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Η αίτηση περιέχει το χρόνο διάρκειας της έκθεσης, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, τους όρους συμμετοχής των εκδοτών ή βιβλιοπωλών και τα προς
πώληση βιβλία, κατά τίτλο, ποσότητα και τιμή διάθεσης στην έκθεση και πριν
από αυτήν.
4. Στους παραβάτες των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων
επιβάλλεται, με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου,
πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανάλογα
με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται στις
εκθέσεις βιβλίων που διοργανώνονται από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ή το
Υπουργείο Πολιτισμού.
Άρθρο 18

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου ηλεκτρονικώς Επιχειρείν

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συμβούλιο Ηλεκτρονικώς
Επιχειρείν (Ε.Σ.Η.Ε.), το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης για κάθε θέμα που είναι σχετικό με το ηλεκτρονικώς επιχειρείν
και εποπτεύεται από αυτόν.
2. Το Ε.Σ.Η.Ε. συγκροτείται από τριάντα (30) μέλη. Τα μέλη του Ε.Σ.Η.Ε.
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με θητεία δύο (2) ετών, η
οποία μπορεί να ανανεωθεί, μια ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο. Στο
Ε.Σ.Η.Ε. συμμετέχουν υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ένας
εκπρόσωπος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ένας εκπρόσωπος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, ένας εκπρόσωπος
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), ένας εκπρόσωπος της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Ε.), ένας εκπρόπωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), ένας εκπρόσωπος της
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.), ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής Ελλάδος
(Σ.Ε.Π.Ε.), ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών και
ένας εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Οι παραπάνω εκπρόσωποι υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς. Τα υπόλοιπα μέλη του
Ε.Σ.Η.Ε. επιλέγονται από τον ακαδημαϊκό χώρο ή το χώρο του εμπορίου και
της βιομηχανίας και είναι πρόσωπα με ιδιαίτερη δραστηριότητα και διάκριση
σε τομείς συναφείς με το ηλεκτρονικώς επιχειρείν.
3. Το Ε.Σ.Η.Ε. εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης τη λήψη κατάλληλων
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μέτρων για την ανάπτυξη του ηλε-κτρονικώς επιχειρείν και γνωμοδοτεί για
κάθε θέμα που τίθεται σε αυτό από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Ειδικότερα στις
αρμοδιότητες του Ε.Σ.Η.Ε. ανήκουν: α. Η υποβολή προτάσεων (αα) για το
σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής στον τομέα του ηλεκτρονικώς επιχειρείν,
την τεχνολογική ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν
και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, (ββ) για την εμπέδωση πνεύματος
εμπιστοσύνης του καταναλωτή κατά τις συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου, (γγ) για τη δημιουργία και ενημέρωση ενός πλαισίου ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, με τα κριτήρια του
οποίου καθορίζονται αυτές που αποδοκιμάζονται από το δίκαιο και την κοινωνία. β. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εμπορίου της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για την προώθηση από αυτήν των απαιτούμενων εκτελεστικών μέτρων εφαρμογής αυτής. Μέλη του Ε.Σ.Η.Ε. μπορούν
να συμμετέχουν στην εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή
σε διεθνείς οργανισμούς, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζεται Εκτελεστική Επιτροπή από εννέα (9) μέλη του Ε.Σ.Η.Ε., η οποία είναι αρμόδια για το συντονισμό των εργασιών αυτού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και
ο Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Η.Ε.. Το Ε.Σ.Η.Ε. συνεδριάζει σε ολομέλεια και σε
τμήματα, που καθορίζονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στο
Ε.Σ.Η.Ε. και στην Εκτελεστική του Επιτροπή παρέχεται η αναγκαία διοικητική
υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.
5. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Ε. και της Εκτελεστικής Επιτροπής
βαρύνουν τις πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Το Ε.Σ.Η.Ε. μπορεί να επιχορηγείται από φορείς του δημόσιου ή
ιδιωτικού φορέα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταρτίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Ε.. Με όμοια απόφαση καθορίζονται
οι λόγοι έκπτωσης των μελών του Ε.Σ.Η.Ε., ο τόπος συνεδριάσεων αυτού
και της Εκτελεστικής του Επιτροπής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Ε.Σ.Η.Ε. για κάθε συνεδρία στην οποία μετέχουν.
Άρθρο 19

1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Κάθε επέμβαση που προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία στα
δάση, στις δασικές και τις λοιπές εκτάσεις που τελούν υπό τη διαχείριση των
δασικών υπηρεσιών είτε για τη μεταβολή του προορισμού και τη διάθεσή τους
για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων μέσα σε αυτές και τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή την παροχή άλλων εξυπηρετήσεων, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, ενεργείται πάντοτε κατόπιν
καταβολής ανταλλάγματος χρήσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος του
ανταλλάγματος για κάθε κατηγορία επεμβάσεων, η διαδικασία επιβολής και
είσπραξής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το αντάλλαγμα αυτό,
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από την καταβολή του οποίου εξαιρούνται το Δημόσιο και οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 2Β΄ του άρθρου 13 του ν. 1734/1987, κατατίθεται
υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη
και προστασία των δασών. Το αντάλλαγμα χρήσης, που καταβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, οφείλεται και από τους κυρίους σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίοι κατέχουν
έγκριση επέμβασης σε δάση, δασικές και λοιπές εκτάσεις που τελούν υπό τη
διαχείριση των δασικών υπηρεσιών, εφόσον η εν λόγω έγκριση έχει εκδοθεί
μετά την έναρξη εφαρμογής του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄) και κατ΄εξαίρεση
αποτελεί πόρο του Κρατικού Προύπολογισμού. Το πιο πάνω αντάλλαγμα
χρήσης καταβάλλεται σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί στη νόμιμη προθεσμία
το ανωτέρω αντάλλαγμα χρήσης από υπαιτιότητα του κυρίου του σταθμού, η
οικεία δασική αρχή μπορεί να ζητήσει από το Διαχειριστή του Συστήματος ή
του Δικτύου την αποσύνδεση του σταθμού. Η αποσύνδεση, σε περίπτωση
που επέλθει, θα αποκαθίσταται μόνο μετά την καταβολή του οφειλόμενου ανταλλάγματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ή του Δικτύου μπορεί να μην
προβεί στη διακοπή λειτουργίας του σταθμού αν κατά την κρίση του δημιουργούνται προβλήματα τεχνικής φύσεως ή επάρκειας τροφοδοσίας ηλεκτρικής
ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής του Συστήματος ή του Δικτύου παρακρατεί το οφειλόμενο αντάλλαγμα από το ποσό που οφείλει στον
κύριο του σταθμού και αποδίδει αυτό στον Κρατικό Προϋπολογισμό ενημερώνοντας σχετικά την οικεία δασική αρχή.»
2. Tο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 998/1979
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την εκτέλεση έργων υποδομής, την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή υποσταθμών και
εν γένει κάθε τεχνικού έργου, που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έργα σύνδεσης
με το Σύστημα ή το Δίκτυο όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999
(ΦΕΚ 286 Α΄) και των συνοδών έργων, καθώς και των δικτύων μεταφοράς
και διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων μέσα σε δάση ή
δασικές εκτάσεις απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Στην απόφαση έγκρισης μπορεί να τίθενται όροι ως προς τον τρόπο
και τις θέσεις εκτέλεσης των έργων και εγκατάστασης των δικτύων ή ορισμένων γραμμών ή αγωγών των δικτύων αυτών εντός του εδάφους, καθώς και
να επιβάλλεται υποχρέωση συνδυασμού αυτών με υφιστάμενο ή υπό κατασκευή δίκτυο δασικών οδών ή με άλλα τεχνικά έργα. Εγκρίσεις επέμβασης
σε δασικές εκτάσεις ή δάση κατά το άρθρο 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄),
όπως ισχύει, ή παραχωρήσεις δημοσίων δασικών εκτάσεων κατά το άρθρο
13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, που έχουν εκδοθεί από το
Ελληνικό Δημόσιο υπέρ ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παραμένουν έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν δικαστική ή διοικητική αναγνώριση τρίτου προσώπου ως ιδιοκτήτη των εκτάσεων αυτών.
Στην περίπτωση αυτή, ο αναγνωριζόμενος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του Δημοσίου, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
αυτού για το αντάλλαγμα χρήσης ή το τίμημα παραχώρησης.»
3. H παράγραφος 3 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου στα έργα υποδομής της προ1133

ηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής
και τα συνοδά αυτών έργα. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από την
έναρξη εφαρμογής του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄).»
4. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί ασφάλειας των πτήσεων επιτρέπεται εντός δασών, δασικών και λοιπών εκτάσεων που τελούν
υπό τη διαχείριση των δασικών υπηρεσιών, η εγκατάσταση και λειτουργία
εξοπλισμών για τη μέτρηση της ταχύτητας και των άλλων χαρακτηριστικών
του ανέμου, όπως ιστών και παρεμφερών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των τυχόν αναγκαίων έργων οδοποιίας πρόσβασης, ύστερα από έγκριση του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, όπου δεν λειτουργεί
Δασαρχείο, περιλαμβανομένης και της Αττικής. Η έγκριση αυτή χορηγείται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή
του σχετικού αιτήματος. Για τις προαναφερόμενες επεμβάσεις, στις οποίες
περιλαμβάνονται και τα τυχόν αναγκαία έργα οδοποιίας πρόσβασης, δεν
οφείλεται το αντάλλαγμα χρήσης που ορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 45
του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), όπως ισχύει.
5. Για την εγκατάσταση του μετρητικού εξοπλισμού κατά την προηγούμενη
παράγραφο, δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως ισχύει. Η
διαδικασία αυτή απαιτείται για τα τυχόν αναγκαία έργα οδοποιίας πρόσβασης.
6. Αν αποξηλωθούν οι εξοπλισμοί πριν την εγκατάσταση του σταθμού
ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, αποκαθίσταται υποχρεωτικώς ο
χώρος της οικείας επέμβασης για την αποτροπή οποιασδήποτε βλάβης της
δασικής βλάστησης. Ειδικά, στην περίπτωση των έργων οδοποιίας πρόσβασης πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση του χώρου της οικείας επέμβασης, εκτός αν η δασική υπηρεσία κρίνει ότι τα έργα αυτά πρέπει να
διατηρηθούν για λόγους που ανάγονται στην προστασία ή διαχείριση του δασικού περιβάλλοντος.
7. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται
οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 71 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), όπως ισχύει.
8. Η εγκατάσταση και λειτουργία του μετρητικού εξοπλισμού, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν θεμελιώνει εμπράγματο δικαίωμα
ή ενοχική σχέση επί του ακινήτου, ούτε δικαίωμα προτεραιότητας στην εν
γένει αδειοδοτική διαδικασία.
Άρθρο 20

Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, που μετακινήθηκαν
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΥΔ/ΕΠΑΝ) της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα
του ίδιου Υπουργείου, δικαιούνται πέραν του ειδικού επιδόματος της παρ. 7
του άρθρου 7 του ν. 2860/ 2000 (ΦΕΚ 251 Α΄) και το κίνητρο παραγωγικότητας της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α΄), από τη μετακίνησή τους, κατά τα ανωτέρω, μέχρι την 31.1.2004.
Άρθρο 21

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128
Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Στον Πρόεδρο και στους Αντιπροέδρους του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) χορηγείται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της
οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Στα λοιπά μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με την ίδια
απόφαση.»
Άρθρο 22

Ποσά υπερβάλλουσας ρευστότητας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μπορεί, αρχής γενομένης
από τη χρήση του έτους 2004, με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης, να διατίθενται για την κάλυψη υποχρεώσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης είτε μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού είτε
μέσω του λογαριασμού «Εισφορά εξ εγγυήσεων φιαλών υγραερίου».
Άρθρο 23

Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορεί να εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, ένας ή περισσότεροι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας (Π.Π.Κ.) ανά
Περιφέρεια της Χώρας. Ως Π.Π.Κ. νοείται η ένωση φορέων, του ιδιωτικού και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν σκοπό την ενίσχυση των τεχνολογικών και καινοτομικών επιδόσεων των Περιφερειών της Χώρας και την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας.
2. Οι φορείς που συμμετέχουν στους Π.Π.Κ. μπορεί να είναι ερευνητικού
και τεχνολογικού χαρακτήρα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), επιμελητήρια, επιχειρήσεις δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και κάθε φορέας που αναπτύσσει δραστηριότητα
συναφή με τον ανωτέρω σκοπό στην Περιφέρεια. Η σύνθεση των Π.Π.Κ. μπορεί να μεταβάλλεται με τη συμμετοχή σε αυτούς νέων φορέων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
3. Οι Π.Π.Κ. μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις δαπάνες ίδρυσής τους
και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν για την επίτευξη των σκοπών της
παραγράφου 1, στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος περιφερειακού χάρτη
ενισχύσεων και των ειδικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
έρευνα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χρηματοδότησης των Π.Π.Κ. κατά την παράγραφο 3, οι όροι
και η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και ελέγχου των πραγματοποιούμενων επενδύσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 24

1. Η ισχύς της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α΄) στις μονάδες της Δ.Ε.Η. Α.Ε., οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 2773/1999
(ΦΕΚ 286 Α΄), παρατείνεται μέχρι την 31.12.2008.
2. Στις μονάδες της Δ.Ε.Η. Α.Ε., στις οποίες έχουν χορηγηθεί Άδειες Παραγωγής από τις 24.1.2002 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χορηγεί1135

ται μέχρι την 31.12.2008 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της
παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α΄).
3. Στις μονάδες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 1
και 2, περιλαμβάνονται και οι μονάδες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. οι οποίες αναφέρονται
στο Παράρτημα (Πίνακες Α και Β) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
Δ5/ΗΛ/A/23332/27.12.2004 (ΦΕΚ 1940 Β΄).
4. Περαιτέρω παράταση της διάρκειας των αδειών των προηγούμενων
παραγράφων, μπορεί να δοθεί, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Άρθρο 25

Στο άρθρο 26 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄) προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, που ανήκουν στην κατηγορία του τεχνικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια του άρθρου 20, οι οποίοι υπηρετούσαν στα ερευνητικά
κέντρα και ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιστούτα μέχρι την 31.12.2004 και είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, κρίνονται μια μόνο φορά, ύστερα από αίτησή τους, από τις ειδικές επιτροπές κρίσεων των οικείων ερευνητικών κέντρων και ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου, για ένταξή τους σε μια
από τις βαθμίδες Α΄, Β΄, Γ΄ ή Δ΄ των ερευνητών, σε προσωποπαγή θέση. Οι
αιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται μέχρι την
31.12.2005. Σε ερευνητικά κέντρα των οποίων θέση Διευθυντή ινστιτούτου
είναι κενή, εισηγητής της αρμόδιας ειδικής επιτροπής κρίσεων ορίζεται ο Διευθυντής του οικείου ερευνητικού κέντρου. Η δαπάνη που απαιτείται από την
εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό των οικείων ερευνητικών κέντρων και των ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων.»
Άρθρο 26

Στο άρθρο 15 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) προστίθεται πέμπτη παράγραφος ως εξής:
«5. Ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας των υπαλλήλων και του ερευνητικού προσωπικού, που υπηρέτησαν με σχέση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου
ή αορίστου χρόνου, στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.)
λογίζεται ως δημόσια υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό
και τη λήψη του χρονοεπιδόματος, καθώς και για την κατάταξη και εξέλιξη
των ανωτέρω υπαλλήλων και του ερευνητικού προσωπικού στα μισθολογικά
κλιμάκια του άρθρου 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 34 του π.δ. 164/2003 (ΦΕΚ 131 Α΄). Η δαπάνη που απαιτείται
για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου καλύπτεται από τον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).»
Άρθρο 27

Οι παράγραφοι 3, 4,11 και 12 του άρθρου 4 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286
Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«3. Η Ρ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) μέλη τα οποία διακρίνονται για
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την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και
διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
4. Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη που δημοσιεύεται σε τέσσερις, τουλάχιστον, ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώμη της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από τα ανωτέρω
μέλη της Ρ.Α.Ε. επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και διορίζονται με
πράξη του στις θέσεις του Προέδρου και των Α΄και Β΄ Αντιπροέδρων της
Αρχής αυτής. Τα λοιπά μέλη της Ρ.Α.Ε. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και
των μελών της Ρ.Α.Ε. κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διάταξη. Η
δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Ε..
12. Η Ρ.Α.Ε. στις σχέσεις της με τις άλλες Αρχές και τους τρίτους, καθώς
και ενώπιον των δικαστηρίων, εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, από τον Α΄ Αντιπρόεδρο και,
σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, από τον Β΄ Αντιπρόεδρο. Ο
Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε. μπορεί με αποφάσεις του να εξουσιοδοτεί μέλη αυτής ή
μέλη της Γραμματείας να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.»
Άρθρο 28

Το στοιχείο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3279/ 2004 (ΦΕΚ 205 Α΄)
αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«γ) Το ύψος της τυχόν αύξησης των διδάκτρων που καταβάλλονται στα
νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια της ιδιωτικής εκπαίδευσης κατά τα, πέραν του πρώτου, διδακτικά έτη δεν υπερβαίνει το ποσοστό
που προκύπτει σύμφωνα με τον τύπο: 0,35Χ+ 0,65Ψ=Ζ.
Ως Χ ορίζεται η ετήσια μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
του προηγούμενου έτους, σε μέσα επίπεδα, όπως αυτή ανακοινώνεται από
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε.), ως Ψ ορίζεται η μέση αύξηση των
αμοιβών εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων κατά το ημερολογιακό έτος μέσα
στο οποίο αρχίζει το αντίστοιχο διδακτικό έτος και ως Ζ ορίζεται το ανώτατο
ποσοστό αύξησης. Η μέση αύξηση Ψ ορίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος
των ποσοστών αύξησης των αμοιβών που αντιστοιχούν σε κάθε μισθολογικό
κλιμάκιο εκπαιδευτικού με τέσσερα (4) έτη σπουδών.
Για το διδακτικό έτος 2004-2005 ισχύει ότι Χ=3,5% και Ψ=9,77%, ενώ
βάσει του παραπάνω τύπου προκύπτει ότι Ζ=7,58%.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται το αργότερο
μέχρι τον Μάιο κάθε έτους, προσδιορίζεται η μέση αύξηση των αμοιβών των
εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων για το ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο
αρχίζει το αντίστοιχο διδακτικό έτος και ανακοινώνεται το ανώτατο ποσοστό
αύξησης Ζ των διδάκτρων.»
ΜΕρΟΣ ΤρΙΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29

1137

1. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται
στις παραγράφους 11,12 και 13 των άρθρων 1 και 4 αντιστοίχως, του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 12/2005 (ΦΕΚ 10 Α΄) και 58/2005 (ΦΕΚ 87 Α΄) και οι διατάξεις που
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2323/1995, κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η ισχύς των αδειών
υπαίθριου, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, που λήγουν αυτοδικαίως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 3190/ 2003 (ΦΕΚ 249 Α΄) και στο π.δ. 12/2005 (ΦΕΚ 10 Α΄) που εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την
31.3.2006.
Σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που
έχει εκδοθεί μέχρι την 30.6.2005 και ασκούσαν αποδεδειγμένα, κατά κύριο
επάγγελμα, τη σχετική δραστηριότητα στις λαϊκές αγορές, μπορεί να χορηγηθεί άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται: α)
σε καταστήματα λιανικού εμπορίου για τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει χορηγηθεί άδεια από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία
στο όνομα του κυρίου ή του μισθωτή του καταστήματος, εφόσον η αίτηση με
τα αναγκαία δικαιολογητικά είχε υποβληθεί στην ανωτέρω υπηρεσία, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, β) σε καταστήματα λιανικού εμπορίου για τα οποία έχουν καταρτισθεί επαγγελματικές
μισθώσεις με τον όρο της ανέγερσης κτιρίου ή της διενέργειας εκτεταμένων
επισκευών, εφόσον έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια δημόσια οικονομική
υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) οι οικείες συμβάσεις μισθώσεως και έχει υποβληθεί στην
αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία η αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά για
την έκδοση της σχετικής άδειας, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και γ) σε περιπτώσεις αγοράς ακινήτων για
ανέγερση ή λειτουργία καταστήματος λιανικού εμπορίου εφόσον έχουν νομίμως μεταγραφεί τα οικεία συμβόλαια μεταβίβασης και έχει υποβληθεί στην
αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία η αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά για
την έκδοση της σχετικής άδειας, ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3. Τα κάθε μορφής «παζάρια» και εμποροπανηγύρεις, που έχουν ιδρυθεί
από δήμους ή κοινότητες, ή καθιερωθεί εθιμικά ή με διατάγματα, καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και παύουν να ισχύουν οι συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί μεταξύ δήμων ή κοινοτήτων και φυσικών ή
νομικών προσώπων, με αντικείμενο την παραχώρηση δημόσιου χώρου, για
την οργάνωση και λειτουργία «παζαριού». Η λύση των συμβάσεων αυτών γίνεται αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη.
4. Οι πωλητές λευκών ειδών, εφόσον για την εμπορική τους δραστηριότητα χρησιμοποιούσαν, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
όχημα χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ως
κινητό κατάστημα, εξαιρούνται από τον περιορισμό που ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου.
5. Σε όσους παραβαίνουν τις αγορανομικές διατάξεις, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις 1, 2, 2α και 5 του Αγορανομικού Κώδικα, επι1138

βάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα.
Άρθρο 30

Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται μετά
την ισχύ του παρόντος νόμου, κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου μέρους
του παρόντος νόμου απαιτείται η κατάθεση παραβόλου ποσού ίσου με το είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο δεν μπορεί
να υπερβεί το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Άρθρο 31

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, επιτρέπεται η κωδικοποίηση, σε ενιαίο κείμενο, των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας για το υπαίθριο εμπόριο. Κατά την κωδικοποίηση
επιτρέπεται η μεταβολή των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, η
διαγραφή, η σύμπτηξη ή η διεύρυνση του αριθμού των άρθρων, η απόδοση
του κειμένου στη δημοτική, καθώς και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή, χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου.
Άρθρο 32

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) οι διατάξεις των άρθρων 3, 6 και 8 του ν. 1470/1938, β) το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄), γ) η
προτελευταία και τελευταία περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του
ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α΄) και δ) το
άρθρο 4 του ν. 2323/1995.
2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα τα οποία
ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτού.
Άρθρο 33

1. Τα χημικά εργαστήρια της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως ορίζονται από
τις διατάξεις του π.δ. 197/1997 (ΦΕΚ 156 Α΄), μπορούν να παρέχουν σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, ύστερα από αίτησή τους, υπηρεσίες εκτέλεσης οργανοληπτικών και φυσικοχημικών αναλύσεων ελαιολάδου,
πυρηνελαίου και άλλων καταναλώσιμων ελαίων, να χορηγούν πιστοποιητικά
ποιότητας των προαναφερόμενων ελαίων ή να παρέχουν άλλες συναφείς εργασίες. Για τις υπηρεσίες και εργασίες του προηγούμενου εδαφίου, εισπράττονται από τους ενδιαφερομένους συναφή τέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της
Υ.Α. 3002640/1552/6.2.2002 (ΦΕΚ 161 Β΄).
2. Τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τα έσοδα που
προέρχονται από πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 14 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄) αποτελούν έσοδα του Κρατικού
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Προϋπολογισμού, τα οποία διατίθενται μέσω ειδικού κωδικού, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποκλειστικά για:
(α) την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή,
(β) τις αμοιβές των μελών επιτροπών που εξετάζουν τους φακέλους των
υποθέσεων για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις,
(γ) τις αμοιβές των μελών της οργανοληπτικής ομάδας δοκιμαστών ελαιολάδου,
(δ) τις αμοιβές των κλιμακίων που ελέγχουν στην αγορά την εφαρμογή
της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή,
(ε) την αμοιβή που καταβάλλεται για υπηρεσίες που παρέχουν πραγματογνώμονες ή εργαστήρια δοκιμών που ανήκουν σε αναγνωρισμένους φορείς, που αφορούν στον έλεγχο της συμμόρφωσης των καταναλωτικών
προϊόντων και υπηρεσίων με την ισχύουσα συναφή νομοθεσία.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια σχετική με τα ανωτέρω θέματα.
Άρθρο 34

Στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α΄) προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Ως ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται και η εξαγορά των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, που έχουν και επενδυτικό χαρακτήρα και τα οποία
σχηματίζουν αξίες εξαγοράς, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος
νόμου. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστής οφείλει να καταβάλει το ποσό
των αξιών εξαγοράς και το τυχόν προϊόν Υπεραπόδοσης του Μαθηματικού
Αποθέματος, που προβλέπεται στις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄),
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από
τον δικαιούχο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβάλλει πρόστιμο στον ασφαλιστή από τρεις
χιλιάδες (3.000) μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Το πρόστιμο που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται
στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3739.»
Άρθρο 35

Στο άρθρο 15 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού
ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του
υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.»
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Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ιωάννινα, 16 Αυγούστου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Π. ΤΑΤΟΥΛηΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Πλαίσιο ρυθμίσεων
για τη σύσταση και τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3412
Φ.Ε.Κ. 276Α (4.11.2005)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
α) «Κανονισμός»: ο Κανονισμός υπ’ αριθμ. 2157/2001 του Συμβουλίου
της 8ης Οκτωβρίου 2001 (EEK L. 294/1/10.11.2001), «περί του καταστατικού
της ευρωπαϊκής εταιρείας»,
β) «Οδηγία»: η Οδηγία 2001/86/ΕΚ της 8ης Οκτωβρίου 2001 (EEK L.
294/10.11.2001), «για την συμπλήρωση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας, όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων»,
γ) «Εποπτεύουσα Αρχή»: η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.), στην περιφέρεια της οποίας η Ευρωπαϊκή Εταιρεία έχει την
έδρα της ή η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά περίπτωση,
δ) «Εταιρεία»: η Ευρωπαϊκή Εταιρεία, που συνιστάται σύμφωνα με τον
Κανονισμό και τον παρόντα νόμο,
ε) «Μητρώο»: το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, το οποίο τηρείται στην
Εποπτεύουσα Αρχή,
στ) «Προεδρικό Διάταγμα ή Π.Δ.»: το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται
για τη μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.
Άρθρο 2

Φύση και μορφή Εταιρείας

1. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (Societas Europaea, SE, Εταιρεία) είναι νομικό
πρόσωπο που συνιστάται κατά τους όρους και τις διαδικασίες του Κανονισμού και του παρόντος νόμου.
2. H Εταιρεία αποκτά τη νομική προσωπικότητά της από την ημερομηνία
της καταχώρισής της στο Μητρώο. Με την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας,
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν ενεργήσει και υπογράψει ρητώς
στο όνομα της Εταιρείας, κατά το ιδρυτικό της στάδιο και πριν από την καταχώρισή της στο Μητρώο, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές εις ολόκληρον,
εκτός εάν η Εταιρεία, μετά την καταχώρισή της και μέσα σε τρεις μήνες από
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αυτή, υποκατασταθεί στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σχετικής σύμβασης, με δήλωσή της.
3. O ρόλος των εργαζομένων στις υποθέσεις της Εταιρείας με έδρα την
Ελλάδα διέπεται από το προεδρικό διάταγμα, με το οποίο θα μεταφερθεί η
Οδηγία στο εθνικό δίκαιο.
Άρθρο 3

Eταιρεία, που δεν έχει την κεντρική της διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ε.Ε.), μπορεί να συμμετάσχει στη σύσταση μιας Εταιρείας, εφόσον έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους - μέλους, στο οποίο έχει και την καταστατική της έδρα και διατηρεί πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία
κράτους - μέλους.
Άρθρο 4

Εφαρμοστέες διατάξεις

1. Οι εθνικές διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες εφαρμόζονται αναλογικά
και επί της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος
νόμου και του Κανονισμού.
2. Η Εταιρεία, που έχει καταχωρισθεί στην Ελλάδα, διέπεται από:
α) τον Κανονισμό,
β) τον παρόντα νόμο,
γ) την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, για τα θέματα που δεν ρυθμίζουν ή ρυθμίζουν εν μέρει ο Κανονισμός και ο παρών
νόμος,
δ) τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, εφόσον είναι σύμφωνες
με τις διατάξεις του Κανονισμού.
Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες προβλέπουν
καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο υψηλότερο από αυτό που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού, για νομικά πρόσωπα που
ασκούν ορισμένα είδη δραστηριοτήτων, διέπουν και την Εταιρεία που έχει
την καταστατική της έδρα στην ημεδαπή.
2. Οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), που αφορούν την κάλυψη
του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας με δημόσια εγγραφή, εφαρμόζονται αναλογικά.
Άρθρο 6

Έδρα και μεταφορά αυτής

1. Από την καταχώρισή της στην ημεδαπή, η Εταιρεία υποχρεούται να
έχει την κεντρική διοίκηση και την καταστατική της έδρα στον ίδιο τόπο.
2. Το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο της Εταιρείας, όταν αποφασίζει τη
μεταφορά της έδρας της, καταρτίζει Σχέδιο Μεταφοράς, το οποίο δημοσιεύεται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
3. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας Εταιρείας, η οποία έχει καταχω1143

ρισθεί στην Ελλάδα, οι μέτοχοί της, οι οποίοι εναντιώθηκαν στη μεταφορά,
δικαιούνται να απαιτήσουν από την Εταιρεία την εξαγορά των μετοχών τους,
εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Για την εξασφάλιση της καταβολής του
τιμήματος εξαγοράς μπορεί να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα. Για την προστασία των μετόχων που εναντιώθηκαν στη μεταφορά της έδρας Εταιρείας,
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του
κ.ν. 2190/1920.
4. Η Εταιρεία, προκειμένου να λάβει το πιστοποιητικό που προβλέπεται
στην παράγραφο 8 του άρθρου 8 του Κανονισμού, οφείλει να αποδείξει στην
Εποπτεύουσα Αρχή ότι, σε σχέση με τις υποχρεώσεις της, οι οποίες γεννήθηκαν μέχρι τη μεταφορά, τα συμφέροντα όλων των πιστωτών της (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων) προστατεύονται επαρκώς. Για την
προστασία των δικαιωμάτων των ανωτέρω πιστωτών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920.
5. Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο χορηγείται, εφόσον η Εταιρεία προσκομίσει στην Εποπτεύουσα Αρχή πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Οι διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, που αφορούν την ικανοποίηση και την εξασφάλιση των απαιτήσεων δημόσιων φορέων, δεν θίγονται από την εφαρμογή των προηγούμενων
παραγράφων.
6. Αν μεταφερθεί η καταστατική έδρα Εταιρείας από άλλο κράτος - μέλος
στην Ελλάδα, για τη σχετική καταχώριση της Εταιρείας εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 7

Καταχώριση στο Μητρώο

1. Η Εταιρεία, με έδρα στην Ελλάδα, καταχωρίζεται σε χωριστή μερίδα
στο Μητρώο, που τηρείται από την Εποπτεύουσα Αρχή, όπως αυτή ορίζεται
από τις κείμενες διατάξεις.
Η καταχώριση και τα έννομα αποτελέσματα αυτής διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του κ.ν. 2190/1920.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο
5 του άρθρου 28 του παρόντος, ορίζονται οι όροι κατά τους οποίους η Εταιρεία, για την καταχώρισή της στο Μητρώο, αποδεικνύει την τήρηση των διαδικασιών που αφορούν το ρόλο των εργαζομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12 του Κανονισμού.
Άρθρο 8

Δημοσιότητα

1. Οι πράξεις και τα στοιχεία, τα σχετικά με την Εταιρεία, που υπόκεινται
σε διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.
2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του
Κανονισμού διαβιβάζονται από την Εποπτεύουσα Αρχή στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εντός μηνός από τη δημοσίευση κατά την προηγούμενη παράγραφο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΣΥΣΤΑΣη ΕΥρΩΠΑΪΚηΣ ΕΤΑΙρΕΙΑΣ
ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣη
Άρθρο 9

Διατυπώσεις δημοσιότητας

Το διοικητικό συμβούλιο κάθε ελληνικής ανώνυμης εταιρείας, η οποία συμμετέχει στη σύσταση Εταιρείας με συγχώνευση, συντάσσει περίληψη του Σχεδίου Συγχώνευσης, το οποίο περιλαμβάνει και τα στοιχεία που ορίζονται στο
άρθρο 21 του Κανονισμού. Η περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 69 και την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 10

Η σύμβαση συγχώνευσης καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο,
στο οποίο προσαρτάται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(ΦΕΚ 75 Α΄), ότι δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις από τους μετόχους της μειοψηφίας και τους πιστωτές ή ότι οι αντιρρήσεις που προβλήθηκαν επιλύθηκαν.
Άρθρο 11

Αν στη σύσταση της Εταιρείας με τη διαδικασία της συγχώνευσης συμμετέχει εταιρεία που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, η συγχώνευση δεν καθίσταται δυνατή, εφόσον η οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή άλλη αρχή,
που είναι αρμοδία, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δηλώσει, κατά τρόπο αιτιολογημένο, τη συνδρομή νομίμου λόγου, πριν από την
έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
25 του Κανονισμού.
Άρθρο 12

Προστασία των μετόχων της μειοψηφίας

Σε περίπτωση συγχώνευσης ανώνυμης εταιρείας, με σκοπό τη σύσταση
Εταιρείας, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας που ψήφισαν κατά της συγχώνευσης δικαιούνται να απαιτήσουν από την εταιρεία την εξαγορά των μετοχών τους,
εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος και ιδίως αν η σχέση ανταλλαγής είναι ιδιαίτερα
δυσμενής για αυτούς. Για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος εξαγοράς μπορεί να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα. Για την προστασία των μετόχων
που ψήφισαν κατά της συγχώνευσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 13

Έλεγχος νομιμότητας

1. Η Εποπτεύουσα Αρχή ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας της συγχώνευσης, ως προς το τμήμα της διαδικασίας, το οποίο αφορά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης και τη σύσταση της Εταιρείας, με έδρα στην ημεδαπή.
2. Οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες ενεργούν, ύστερα από αίτηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ 102 Α΄), για την αναζήτηση και έκδοση των
πιστοποιητικών που απαιτούνται για την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας στην ημεδαπή.
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Άρθρο 14

Ολοκλήρωση συγχώνευσης

Η πράξη της Εποπτεύουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η συγχώνευση, καθώς και κάθε άλλη πράξη αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η οποία
εγκρίνει τη σύσταση Εταιρείας με συγχώνευση σε άλλο κράτος - μέλος υπόκεινται, για κάθε ελληνική ανώνυμη εταιρεία η οποία συμμετέχει στη σύσταση
Εταιρείας με τον ανωτέρω τρόπο, στις διατυπώσεις δημοσιότητας κατά το
άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 15

Ακυρότητα συγχώνευσης

Αν δεν ασκήθηκε ο έλεγχος νομιμότητας της συγχώνευσης σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να
ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της Εταιρείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την εγγραφή στο Μητρώο της πράξης συγχώνευσης.
Αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η απόφαση του δικαστηρίου
καταχωρείται στο Μητρώο.
Άρθρο 16

Απλοποιημένη διαδικασία συγχώνευσης

1. Οι διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως για τη διαδικασία συγχώνευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 31 του Κανονισμού.
2. Σε περίπτωση συγχώνευσης κατά την οποία η εταιρεία κατέχει τουλάχιστον το 90% αλλά όχι το σύνολο των μετοχών ή άλλων τίτλων, που παρέχουν
δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση άλλης εταιρείας, ως προς τις εκθέσεις
του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου, τις εκθέσεις ενός ή περισσότερων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, καθώς και ως προς τα απαραίτητα για τον έλεγχο
έγγραφα, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, η οποία
διέπει την απορροφούσα εταιρεία ή την εταιρεία που απορροφάται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΣΥΣΤΑΣη ΕΥρΩΠΑΪΚηΣ ΕΤΑΙρΕΙΑΣ
ΧΑρΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Άρθρο 17

Διαδικασία σύστασης

Το Σχέδιο Όρων Ιδρύσεως Εταιρείας χαρτοφυλακίου, της οποίας η σύσταση προωθείται από ελληνική ανώνυμη εταιρεία, δημοσιεύεται σύμφωνα
με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, τουλάχιστον ένα μήνα πριν συνέλθει η
γενική συνέλευση που αποφασίζει σχετικά.
Άρθρο 18

Προστασία μετόχων μειοψηφίας

Σε περίπτωση σύστασης Εταιρείας χαρτοφυλακίου που προωθείται από
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ανώνυμη εταιρεία που είναι καταχωρημένη στην Ελλάδα, οι μέτοχοι της μειοψηφίας της ανώνυμης εταιρείας, εφόσον εναντιώθηκαν στην ανωτέρω σύσταση, δικαιούνται, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος και, ιδίως, αν η σχέση
ανταλλαγής είναι ιδιαίτερα δυσμενής για αυτούς, να απαιτήσουν από την προωθούσα εταιρεία την εξαγορά των μετοχών τους. Για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος εξαγοράς μπο-ρούν να διαταχθούν ασφαλιστικά
μέτρα. Για την προστασία των μετόχων που εναντιώθηκαν στη σύσταση,
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
2 του άρθρου 84 του κ.ν. 2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

METATρΟΠη ΑΝΩΝΥΜηΣ ΕΤΑΙρΕΙΑΣ
ΣΕ ΕΥρΩΠΑΪΚη ΕΤΑΙρΕΙΑ
Άρθρο 19

Το Σχέδιο Μετατροπής ελληνικής ανώνυμης εταιρείας σε Εταιρεία δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, έναν
τουλάχιστον μήνα πριν από τη γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει για τη
μετατροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΜηΜΑ Α΄
ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤηΜΑ
Άρθρο 20

Διευθυντικό όργανο

1. Το καταστατικό Εταιρείας μπορεί να προβλέπει ότι μέλος ή μέλη του διευθυντικού οργάνου διορίζονται και ανακαλούνται από τη γενική συνέλευση,
με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το διορισμό και την ανάκληση των μελών
του διοικητικού συμβουλίου της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να προβλεφθεί και ο απευθείας διορισμός μέλους ή μελών
του διευθυντικού οργάνου εκ μέρους μετόχων, σύμφωνα με τους όρους που
προβλέπονται στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.
2. Αν κενωθεί θέση μέλους του διευθυντικού οργάνου, το εποπτικό όργανο μπορεί να ορίσει ένα από τα μέλη του, για να ασκήσει καθήκοντα μέλους
του διευθυντικού οργάνου, μέχρι τον ορισμό του αντικαταστάτη του, ο οποίος
γίνεται το αργότερο μέχρι την αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Κατά το
χρονικό αυτό διάστημα, αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του προσώπου αυτού, ως μέλους του εποπτικού οργάνου.
3. Ο αριθμός των μελών του διευθυντικού οργάνου και οι κανόνες καθορισμού του ορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας. Τα μέλη του διευθυντικού οργάνου ορίζονται από ένα (1) έως πέντε (5), με τους ειδικότερους
όρους του καταστατικού. Εάν το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τουλάχιστον σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ κατά το χρόνο διορισμού του διευθυντικού οργάνου, αυτό πρέπει να απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον
μέλη, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά.
4. Το διευθυντικό όργανο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας και οι αποφάσεις
του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Για την ευθύνη των μελών του διευθυντικού
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οργάνου της Εταιρείας που εδρεύει στην ημεδαπή εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των άρθρων 22α, 22β και 23 του κ.ν. 2190/1920. Το μοναδικό μέλος
του διευθυντικού οργάνου ή ο πρόεδρος αυτού εκπροσωπούν την Εταιρεία
ενώπιον τρίτων. Αν το διευθυντικό όργανο είναι τριμελές, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει για τα μέλη του οργάνου την εφαρμογή των παραγράφων 2
και 3 των άρθρων 18 και 22 αντίστοιχα του κ.ν. 2190/1920.
5. Σε θέματα που δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό και τον παρόντα
νόμο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 που ρυθμίζουν
ζητήματα συγκρότησης και λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης
εταιρείας, προσαρμοζόμενες στην ιδιαίτερη φύση του διευθυντικού και του
εποπτικού οργάνου.
Άρθρο 21

Εποπτικό όργανο

Ο αριθμός των μελών του εποπτικού οργάνου ορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).
ΤΜηΜΑ Β΄

ΜΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤηΜΑ
Άρθρο 22

Συγκρότηση διοικητικού οργάνου

1. Για τον τρόπο συγκρότησης του διοικητικού οργάνου εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 που αναφέρονται στον τρόπο εκλογής, συγκρότησης και λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας.
2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού οργάνου, ο οποίος δεν μπορεί
να είναι κατώτερος των τριών και οι κανόνες ανάδειξής του, ορίζονται από το
καταστατικό της Εταιρείας.
3. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τον απευθείας διορισμό μέλους
ή μελών του διοικητικού οργάνου εκ μέρους μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 2
και 3 των άρθρων 18 και 22, αντίστοιχα, του κ.ν. 2190/1920 για τη συγκρότηση του διοικητικού οργάνου.
ΤΜηΜΑ Γ΄

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23

Ευθύνη μελών των οργάνων της Εταιρείας

1. Για την ευθύνη του διευθυντού ή των διευθυντών της Εταιρείας, για
την τρέχουσα διαχείριση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων
22α, 22β και 23 του κ.ν. 2190/1920.
2. Τα μέλη του διευθυντικού οργάνου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας,
κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα και είναι υπόχρεα για την καταβολή της προσήκουσας επιμέλειας, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων που τους ανατίθενται.
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3. Τα μέλη του εποπτικού οργάνου και του διοικητικού οργάνου ευθύνονται, έναντι της Εταιρείας, για κάθε πταίσμα, εκτός αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη.
4. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη που προβλέπεται στην προηγούμενη
παράγραφο δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις των μελών των οργάνων αυτών, για τις οποίες ισχύει νόμιμη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή
του εποπτικού συμβουλίου για την απαλλαγή των ανωτέρω οργάνων.
Άρθρο 24

Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

1. Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που, συνολικά, κατέχουν μετοχές οι
οποίες αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν: α) τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και τον καθορισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, β) την
εγγραφή ενός ή περισσοτέρων νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης.
2. Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να προβλέπει τη διαδικασία και
την προθεσμία, εντός της οποίας υποβάλλονται τα αιτήματα κατά την προηγούμενη παράγραφο. Αν το καταστατικό δεν προβλέπει όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 25

Τροποποίηση του Καταστατικού

Το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο της Εταιρείας μπορεί να τροποποιεί
το καταστατικό, χωρίς να απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των
μετόχων, όταν οι διατάξεις του καταστατικού είναι αντίθετες με τη νομοθεσία
που διέπει το ρόλο των εργαζομένων στην Εταιρεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Άρθρο 26

Μεταφορά της κεντρικής διοίκησης

1. Αν η Εταιρεία δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, η Εποπτεύουσα Αρχή καλεί την Εταιρεία,
σε εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, εντός ορισμένης προθεσμίας:
α) είτε να εγκαταστήσει, εκ νέου, την κεντρική της διοίκηση στην Ελλάδα,
β) είτε να μεταφέρει την καταστατική της έδρα, σύμφωνα με τη διαδικασία
των άρθρων 6 του παρόντος νόμου και 8 του Κανονισμού.
2. Αν η Εταιρεία δεν εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωση, ανακαλείται
η σχετική άδειά της, με απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής και τίθεται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48α του
κ.ν. 2190/1920.
3. Η αίτηση ακύρωσης των σχετικών πράξεων της Εποπτεύσουσας
Αρχής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
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Άρθρο 27

Μετατροπή Ευρωπαϊκής Εταιρείας
σε Ανώνυμη Εταιρεία

Πριν από τη γενική συνέλευση, η οποία καλείται να αποφανθεί για τη μετατροπή Εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, που διέπεται από τον κ.ν.
2190/1920, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που ορίζονται
από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας ή νομιμοποιούνται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της Οδηγίας
78/855/ΕΟΚ (L. 295/20.10.1978), βεβαιώνουν ότι η Εταιρεία διαθέτει ενεργητικό, τουλάχιστον αντίστοιχο προς το κεφάλαιό της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
Άρθρο 28

Τελικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος νόμου.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως 63γ του κ.ν. 2190/ 1920 εφαρμόζονται
και στις Εταιρείες, οι οποίες εδρεύουν στην ημεδαπή.
3. Για την Εταιρεία που εισάγει ή κατέχει εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄) για την εταιρική διακυβέρνηση. Αν η
Εταιρεία επιλέξει το Δυαδικό Σύστημα, οι διατάξεις του νόμου αυτού, που αναφέρονται στα μη εκτελεστικά μέλη, εφαρμόζονται και στα μέλη του εποπτικού
οργάνου. Η ιδιότητα των μελών του εποπτικού οργάνου, ως ανεξάρτητων ή
μη, ορίζεται από τη γενική συνέλευση.
4. Η συγχώνευση και η μετατροπή, κατά τον παρόντα νόμο, διέπονται
από τις διατάξεις του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α΄).
5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, εντός προθεσμίας τριών (3)
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, εναρμονίζεται το Ελληνικό Δίκαιο με
τις διατάξεις της Οδηγίας.
Άρθρο 29

Μεταβατικές διατάξεις

Εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα που καταχωρίσθηκαν στην Ελλάδα
πριν από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού και στην εταιρική τους επωνυμία
υπάρχουν τα διακριτικά «SE», δεν υποχρεούνται να τροποποιήσουν την εταιρική τους επωνυμία.
Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, πάντως, όχι πριν από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 28.
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Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2005
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Εισαγωγή των Βιοκαυσίμων
και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων
στην ελληνική αγορά
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, μετά την κατάθεση για ψήφιση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την Απελευθέρωση
της Αγοράς Φυσικού Αερίου και του νομοσχεδίου για την Εισαγωγή των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων
στην Ελληνική Αγορά, έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Η κυβέρνηση, πιστή στις προγραμματικές της δεσμεύσεις, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, δύο πολύ σημαντικά νομοσχέδια. Την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, με κανόνες, και την εισαγωγή των
βιοκαυσίμων στο ενεργειακό μας ισοζύγιο. Στο χώρο του φυσικού αερίου, η περαιτέρω διείσδυση του οποίου στο ενεργειακό μας ισοζύγιο,
αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, απελευθερώνουμε την αγορά και
βάζουμε τους κανόνες για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Απελευθερώνεται άμεσα η αγορά για τους μεγάλους πελάτες, με κατανάλωση
100.000 MWh και άνω και, σταδιακά, για τις άλλες κατηγορίες πελατών.
Επιπλέον, με τη νομοθετική μας πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση
της Κοινοτικής Οδηγίας για τα βιοκαύσιμα, ικανοποιούμε τη δέσμευσή
μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημιουργούμε νέες προοπτικές για
τους Έλληνες αγρότες, καθώς η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών μπορεί να αποτελέσει μια προσοδοφόρο εναλλακτική καλλιέργεια.
Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα καταθέτουμε και το νομοσχέδιο
για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, με κανόνες, ενώ
πριν από το τέλος Νοεμβρίου θα κατατεθεί στη Βουλή ένα ακόμη σημαντικό νομοσχέδιο. Αυτό, με το οποίο συστήνεται το Συμβούλιο
Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής.
Με τις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες μεγάλες διεθνείς δράσεις στα δίκτυα και τους αγωγούς φυσικού αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρισμού και την ίδρυση της
Ενεργειακής Κοινότητας που αναμένεται να οδηγήσει σε επενδύσεις
της τάξης των 21 δις ευρώ στην περιοχή της Nοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουργούμε ένα νέο τοπίο στο χώρο της ενέργειας.
Διεκδικούμε, με σχέδιο και στρατηγική, πρωταγωνιστικό
ρόλο στην ευρύτερη περιοχή με στόχο την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας μας, την προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
και, φυσικά, ένα καλύτερο περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.
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«Εισαγωγή των Βιοκαυσίμων και των Άλλων
Ανανεώσιμων Καυσίμων στην ελληνική αγορά»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3423
Φ.Ε.Κ. 304Α (13.12.2005)
Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πετρελαιοειδή Προϊόντα: Τα πάσης φύσεως προϊόντα της διύλισης
του αργού πετρελαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα
προϊόντα, όπως αυτά κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Ι (Ελαφρά κλάσματα):
Βενζίνες Αυτοκινήτων, Καύσιμα Αεροπλάνων (βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης).
Κατηγορία ΙΙ (Μεσαία κλάσματα):
Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-oil), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (πετρέλαιο κίνησης), Πετρέλαιο Εσωτερικής
Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-oil), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης) και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-oil),
που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από καύσιμο κινητήρων ή θέρμανσης, Φωτιστικό Πετρέλαιο, Καύσιμο Αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης.
Κατηγορία ΙΙΙ (Βαρέα κλάσματα):
Πετρέλαιο Εξωτερικής Καύσης Μαζούτ (fuel-oil), Απασφαλτωμένο Μαζούτ (vacuum gas-oil).
Κατηγορία ΙV:
Άσφαλτος.
Κατηγορία V (Υγραέρια - LPG):
Βουτάνιο, Προπάνιο και μίγμα των δύο.
Κατηγορία VI:
Νάφθα, πετρελαϊκό κωκ.
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού θεωρούνται επίσης πετρελαιοειδή
προϊόντα και τα υγρά και αέρια Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα
που υποκαθιστούν προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου στις αντίστοιχες
κατηγορίες και χρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω είτε αυτούσια είτε σε μίγμα
με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου.»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Διακίνηση: Η μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων από ένα Διυλιστήριο σε άλλο, από ένα Διυλιστήριο προς εγκαταστάσεις Εμπορίας, από ένα
Διυλιστήριο προς εγκαταστάσεις Μεγάλου Τελικού Καταναλωτή, από μία εγκατάσταση κατόχου Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων προς Διυλιστήριο ή εγκαταστάσεις Εμπορίας, από εγκαταστάσεις Εμπορίας σε άλλες όμοιες
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εγκαταστάσεις, από σημείο εγκατάστασης Εισαγωγής προς Διυλιστήριο ή εγκαταστάσεις Εμπορίας ή εγκαταστάσεις κατόχου Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, από εγκαταστάσεις Εμπορίας ή Διυλιστηρίου ή εγκαταστάσεις κατόχου
Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων προς σημεία εγκατάστασης Εξαγωγής, από
εγκαταστάσεις Εμπορίας ή Διυλιστηρίου σε εγκαταστάσεις κατόχου Άδειας
Λιανικής Εμπορίας ή Τελικού Καταναλωτή που έχει ίδιους αποθηκευτικούς
χώρους και από εγκαταστάσεις κατόχων Άδειας Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων προς Τελικούς Καταναλωτές. Η μεταφορά διακρίνεται σε:
α) μεταφορά μέσω αγωγού, β) μεταφορά με πλωτό μέσο, γ) οδική μεταφορά
με βυτιοφόρο και δ) σιδηροδρομική μεταφορά.»
3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εμπορία: Η αποθήκευση και διακίνηση, με σκοπό το κέρδος, αργού
πετρελαίου ή Πετρελαιοειδών Προϊόντων, τα οποία προέρχονται από Διυλιστήριο ή εγκατάσταση κατόχου Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων ή σημείο Εισαγωγής και προορίζονται για σημείο Εξαγωγής ή άλλο Διυλιστήριο, άλλη
εγκατάσταση Εμπορίας ή εγκατάσταση Λιανικής Εμπορίας ή εγκατάσταση Τελικού Καταναλωτή με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.»
4. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) προστίθενται
παράγραφοι 15-22 ως ακολούθως:
«15. Βιομάζα: Το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και
καταλοίπων που προέρχονται από τις γεωργικές, συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών, τις δασοκομικές και τις συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών
αποβλήτων και αστικών λυμάτων και απορριμμάτων.
16. Βιοκαύσιμο: Το υγρό ή αέριο καύσιμο που παράγεται από Βιομάζα,
και ειδικότερα:
α) Βιοντίζελ (πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης): Οι μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (ΜΛΟ - FAME) που παράγονται από φυτικά ή και ζωικά έλαια και
λίπη και είναι ποιότητας πετρελαίου ντίζελ, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.
β) Βιοαιθανόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.
γ) Βιοαέριο: Το καύσιμο αέριο που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, το οποίο
μπορεί να καθαριστεί και αναβαθμιστεί σε ποιότητα φυσικού αερίου, για
χρήση ως Βιοκαύσιμο, ή το ξυλαέριο.
δ) Βιομεθανόλη: Η μεθανόλη που παράγεται από Βιομάζα, για χρήση ως
Βιοκαύσιμο.
ε) Βιοδιμεθυλαιθέρας: Ο διμεθυλαιθέρας που παράγεται από Βιομάζα,
για χρήση ως Βιοκαύσιμο.
στ) Βιο-ΕΤΒΕ: Ο αιθυλο-τριτοταγής-βουτυλαιθέρας (ΕΤΒΕ) που παράγεται από βιοαιθανόλη, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Το κατ’ όγκο ποσοστό του
Βιο-ΕΤΒΕ που υπολογίζεται ως Βιοκαύσιμο είναι 47% επί του συνόλου του.
ζ) Βιο-ΜΤΒΕ: Ο μεθυλο-τριτοταγής-βουτυλαιθέρας (ΜΤΒΕ) που παράγεται από βιομεθανόλη, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Το κατ’ όγκο ποσοστό του
Βιο-ΜΤΒΕ που υπολογίζεται ως Βιοκαύσιμο είναι 36% επί του συνόλου του.
η) Συνθετικά Βιοκαύσιμα: Οι συνθετικοί υδρογονάνθρακες ή τα μίγματα
συνθετικών υδρογονανθράκων που παράγονται από Βιομάζα.
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θ) Βιοϋδρογόνο: Το υδρογόνο που παράγεται από Βιομάζα ή βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.
ι) Καθαρά Φυτικά Έλαια: Τα έλαια που παράγονται από ελαιούχα φυτά
μέσω συμπίεσης, έκθλιψης ή ανάλογων μεθόδων, φυσικά ή εξευγενισμένα
αλλά μη χημικώς τροποποιημένα, όταν είναι συμβατά με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου κινητήρα ή εξοπλισμού και τις αντίστοιχες απαιτήσεις εκπομπών αερίων ρύπων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
17. Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα: Τα Ανανεώσιμα Καύσιμα, εκτός των Βιοκαυσίμων, που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την προαγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕΕΚ L. 283).
18. Παραγωγή Βιοκαυσίμων: Η κατεργασία κατάλληλων πρώτων υλών
που πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας, για την παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων
Καυσίμων.
19. Μονάδα Παραγωγής Βιοκαυσίμων: Οι ειδικές εγκαταστάσεις εντός
της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες πραγματοποιείται η παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αποθηκευτικών χώρων και συστημάτων
διακίνησης.
20. Διάθεση Βιοκαυσίμων: Η παραγωγή ή εισαγωγή ή η εμπορία εντός
της Ελληνικής Επικράτειας, αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων
Καυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 5Α.
21. Ενεργειακή Καλλιέργεια: Η καλλιέργεια φυτικών ειδών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, για την παραγωγή κυρίως προϊόντων που θεωρούνται
Βιοκαύσιμα ή πρώτες ύλες για την παραγωγή Βιοκαυσίμων.
22. Ενεργειακό Περιεχόμενο: Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη ενός καυσίμου.»
Άρθρο 2

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3054/ 2002 (ΦΕΚ 230 Α΄)
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η άσκηση των δραστηριοτήτων Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων
και Εμφιάλωσης υγραερίων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια.
2. Οι Άδειες Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Εμπορίας και Μεταφοράς
με αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγούνται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.»
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η χορήγηση της άδειας άσκησης των δραστηριοτήτων Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό
και Εμφιάλωσης υγραερίων δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία.»
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Άρθρο 3

Μετά το άρθρο 5 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), προστίθεται άρθρο 5Α,
ως ακολούθως:
« Άρθρο 5A

Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων

1. Για την άσκηση της δραστηριότητας της Διάθεσης Βιοκαυσίμων απαιτείται Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Η άδεια αυτή χορηγείται σε ανώνυμες
εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που εδρεύουν σε κράτος-μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.), κάθε βαθμού και Συνεταιριστικές Εταιρείες (Σ.Ε.), κατά το ν.
2810/ 2000 (ΦΕΚ 61 Α΄).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας αυτής είναι η κατοχή άδειας λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) ή η ύπαρξη
ενεργών συμβάσεων αγοράς αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων
Καυσίμων από μονάδες παραγωγής τους, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
2. Ο κάτοχος Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων μπορεί να παράγει ή να εισάγει αυτούσια Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα και να διαθέτει
αυτά εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σε κατόχους Άδειας Διύλισης, Άδειας
Εμπορίας κατηγορίας Α΄ και σε Τελικούς Καταναλωτές. Τα υγρά Βιοκαύσιμα
που προορίζονται για ανάμιξη με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου
διατίθενται μόνο σε κατόχους Άδειας Διύλισης ή Άδειας Εμπορίας κατηγορίας
Α΄.
3. Ο κάτοχος Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων υποχρε-ούται να διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους με όγκο τουλάχιστον 100 κυβικά μέτρα
για την αποθήκευση αυτούσιων Βιοκαυσίμων και Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.»
Άρθρο 4

Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 3054/ 2002, προστίθεται περίπτωση ε΄, ως ακολούθως:
«ε) τα προϊόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ σε μίγμα με
το αντίστοιχο συμβατό Βιοκαύσιμο ή Άλλο Ανανεώσιμο Καύσιμο, καθώς και
τα αυτούσια Βιοκαύσιμα ή Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα.»
Άρθρο 5

Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό και οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές,
των οποίων οι αποθηκευτικοί χώροι μπορεί να προσμετρώνται στην υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) εφαρμόζεται
και για τους κατόχους αδειών που χορη-γούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου αυτού.»
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Άρθρο 6

Μετά το άρθρο 15 του ν. 3054/2002, προστίθεται άρθρο 15Α, ως ακολούθως:
« Άρθρο 15Α

Βιοκαύσιμα και Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

1. Τα Βιοκαύσιμα και τα Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με
αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο δ΄ της
παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 272 Α΄).
2. Η ανάμιξη των αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων με τα αντίστοιχα συμβατά προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου
πραγματοποιείται με ευθύνη των κατόχων Άδειας Διύλισης ή Άδειας Εμπορίας
κατηγορίας Α΄, στις εγκαταστάσεις τους.
Στα σχετικά τελωνειακά παραστατικά και συνοδευτικά διοικητικά έγγραφα
διακίνησης των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αναγράφεται υποχρεωτικά το ποσοστό αυτούσιου Βιοκαυσίμου ή Άλλου Ανανεώσιμου
Καυσίμου στο μίγμα με το αντίστοιχο προϊόν διύλισης του αργού πετρελαίου.
Το ποσοστό που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να καθορίζεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ανάλογα με τις ποσότητες Βιοκαυσίμων που κατανέμονται, σύμφωνα με
τις αποφάσεις που εκδίδονται κατά την παράγραφο 5 και τις ποσότητες των
πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινήθηκαν στην εγχώρια αγορά κατά το
προηγούμενο έτος.
3. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας και Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων υποχρεούνται να αναρτούν ειδική σήμανση στα σημεία πώλησης των:
α) αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων, β) Βιοντίζελ
αναμεμιγμένου με πετρέλαιο κίνησης σε ποσοστό άνω του 5% κατ’ όγκο, γ)
Βιοαιθανόλης αναμεμιγμένης με βενζίνη σε ποσοστό άνω του 5% κατ’ όγκο.
Τα χαρακτηριστικά της ειδικής σήμανσης καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζεται «Πρόγραμμα Κατανομής Ποσοτήτων Βιοκαυσίμων» (στο εξής «Πρόγραμμα»). Η διάρκεια του
Προγράμματος αυτού ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5. Στο ίδιο
Πρόγραμμα καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και η μεθοδολογία κατανομής των ποσοτήτων των αυτούσιων Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των
διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων που αφορούν τα πρόσωπα που
μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο
θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
Για την κατανομή των ποσοτήτων των αυτούσιων Βιοκαυσίμων και των
Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο,
λαμβάνονται απαραιτήτως υπόψη τα ακόλουθα:
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α) η δυναμικότητα των Μονάδων Παραγωγής Βιοκαυσίμων ή οι ποσότητες Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων που εισάγονται από
μονάδες παραγωγής Βιοκαυσίμων εγκατεστημένες σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδεικνύονται από τις σχετικές συμβάσεις,
β) οι ποσότητες Βιοκαυσίμων και Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων που
υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78
του ν. 2960/2001 και διακινήθηκαν από κάθε συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα,
κατά τα προηγούμενα έτη συμμετοχής του σε αυτό,
γ) κατά προτεραιότητα, επικυρωμένες από τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) συμβάσεις προμήθειας των απαιτούμενων πρώτων υλών για Μονάδα Παραγωγής
Βιοκαυσίμων, οι οποίες προέρχονται από ενεργειακές καλλιέργειες, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου 8 του Κανονισμού 1973/2004
της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2004 (ΕΕΕΚ L. 345 της 20ής Νοεμβρίου
2004) και οι ποσότητες Βιοκαυσίμων που παράγονται στο χώρο γεωργικής
εκμετάλλευσης του συμμετέχοντος στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο
25 του ανωτέρω Κανονισμού.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι εγγυήσεις που απαιτούνται για τη
συμμετοχή στο Πρόγραμμα, ανά κατηγορία συμμετέχοντος, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, αν δεν διαθέτουν, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, το σύνολο της
ποσότητας αυτούσιων Βιοκαυσίμων και Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων που
υποχρεούνται να διαθέσουν σύμφωνα με το Πρόγραμμα.
Οι διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται, αν συντρέχουν στο πρόσωπο
του συμμετέχοντος λόγοι ανωτέρας βίας, που αποδεικνύονται από αυτόν.
Στην περίπτωση αυτή, κατά την κατανομή, για τα επόμενα έτη, των ποσοτήτων των αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων που
υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78
του ν. 2960/ 2001, λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες των ανωτέρω προϊόντων που έχουν διακινηθεί από το πρόσωπο αυτό, προσαυξημένες κατά τις
ποσότητες που θα διακινούσε εάν δεν συνέτρεχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κάθε έτος πριν
από την 30ή Απριλίου, εγκρίνεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα και καθορίζεται η κατανομή, ανά συμμετέχοντα, για το επόμενο έτος,
των ποσοτήτων των αυτούσιων Βιοκαυσίμων και Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του
άρθρου 78 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με το Πρόγραμμα.
Για την έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα απαιτούνται:
α) η κατοχή, κατά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, άδειας εγκατάστασης για Μονάδα Παραγωγής Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
οικείες διατάξεις του ν. 3325/2005 ή απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων, όπου και εφόσον απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, σε περίπτωση
εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης ή η προσκόμιση
συμβάσεων αγοράς αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων, για το επόμενο έτος, από μονάδες παραγωγής Βιοκαυσίμων εγκατεστημένες σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
β) η προσκόμιση των απαιτούμενων εγγυήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4.
Ειδικά για τα έτη 2005 και 2006, η κατανομή των ποσοτήτων αυτούσιων
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Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων, που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 2960/ 2001,
καθορίζεται με απόφαση που εκδίδεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση του Προγράμματος που προβλέπεται στην παράγραφο 4. Κατά την έκδοση της απόφασης αυτής λαμβάνονται
υπόψη τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 4. Με την
ίδια απόφαση καθορίζονται οι εγγυήσεις που οφείλουν να προσκομίσουν τα
πρόσωπα στα οποία έγινε η κατανομή και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος τους, αν τα πρόσωπα αυτά δεν διαθέτουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας το σύνολο των ποσοτήτων των αυτούσιων Βιοκαυσίμων
και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων που τους έχουν κατανεμηθεί. Οι κυρώσεις δεν επιβάλλονται αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στα προηγούμενα
εδάφια επικαλούνται και αποδεικνύουν λόγους ανωτέρας βίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατή η υποκατάσταση
του συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα από τρίτο πρόσωπο, μόνο για λόγους
ανωτέρας βίας, εφόσον συντρέχουν για το πρόσωπο αυτό οι προϋποθέσεις
που ορίζονται στις παραγράφους 4 και την παρούσα.
6. Όποιος έχει λάβει έγκριση κατανομής ποσοτήτων αυτούσιων Βιοκαυσίμων και Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, αναλαμβάνει
την υποχρέωση να διαθέτει αυτές εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
7. Οι ποσότητες αυτούσιων υγρών Βιοκαυσίμων που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 2960/2001,
οι οποίες προσφέρονται από Μονάδες Παραγωγής Βιοκαυσίμων και προορίζονται για ανάμειξη με προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου, παραλαμβάνονται υποχρεωτικά και διατίθενται στην Ελληνική Επικράτεια από: α) κατόχους
Άδειας Διύλισης, β) κατόχους Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α΄, εφόσον αυτοί
πραγματοποιούν εισαγωγές έτοιμων προϊόντων διύλισης αργού πετρελαίου.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Με την απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, καθορίζεται ανά υπόχρεο η μεγίστη ποσότητα των αυτούσιων υγρών Βιοκαυσίμων
που υποχρεούνται να παραλαμβάνουν οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης και οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α΄, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο
και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών υποχρεούνται να διαθέτουν τις ποσότητες υγρών Βιοκαυσίμων που παραλαμβάνουν, κατά τα ανωτέρω, σε κατόχους
Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α΄ και Άδειας Λιανικής Εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 3α του άρθρου 7 και σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 7,
οι οποίοι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να διαθέτουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας τις ποσότητες αυτές, εφόσον τους παραδίδονται σε
μείγμα μέχρι 5% κατ΄ όγκο με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις διάθεσης και παραλαβής ισχύουν μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2010.»
Άρθρο 7

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3054/2002
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού, οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης
και Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον
Υπουργό Ανάπτυξης και τη Ρ.Α.Ε. τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται
οι εργοστασιακές (ex factory) τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων.»
2. Στο τέλος του άρθρου 20 του ν. 3054/2002, προστίθεται παράγραφος
6 ως ακολούθως:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να καθορίζονται, σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, ανώτατες
τιμές πώλησης των αυτούσιων Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων
Καυσίμων που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων
του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 και τα οποία διατίθενται, από τους κατόχους
Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, στους κατόχους Άδειας Διύλισης και Άδειας
Εμπορίας κατηγορίας Α΄.»
Άρθρο 8

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Η συμμετοχή των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων στην ελληνική αγορά, έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, καθορίζεται σε ποσοστό 5,75%, το οποίο υπολογίζεται επί του ενεργειακού περιεχομένου του
συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης ντίζελ που διατίθενται προς χρήση στις μεταφορές.
2. Μέχρι τη συμπλήρωση του κανονισμού που προβλέπεται από το
άρθρο 14 του ν. 3054/2002, η δραστηριότητα της Διάθεσης Βιοκαυσίμων
μπορεί να ασκείται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5Α, χωρίς την κατοχή της άδειας αυτής, ύστερα από έγκριση που χορηγείται
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ
1160

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3428
Φ.Ε.Κ. 313Α (27.12.2005)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Οι δραστηριότητες της προμήθειας, της μεταφοράς, της διανομής, της
αποθήκευσης, της υγροποίησης φυσικού αερίου και της αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) εντός της Ελληνικής Επικράτειας ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι δραστηριότητες αυτές είναι
κοινής ωφέλειας και τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις
διατάξεις του έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (Α.Σ.Φ.Α.): Σύστημα Φυσικού
Αερίου το οποίο δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου
(Ε.Σ.Φ.Α.), ανεξαρτήτως διασύνδεσης με το Σύστημα αυτό.
2. Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη (Α.Θ.Δ.): Η ποσότητα θερμότητας που
παράγεται από την πλήρη στοιχειομετρική καύση, με αέρα, ενός (1) κανονικού
κυβικού μέτρου Φυσικού Αερίου σε σταθερή απόλυτη πίεση 1,01325 bar, όταν
η αρχική θερμοκρασία του καυσίμου μίγματος και η τελική θερμοκρασία των
προϊόντων της καύσης θεωρείται ότι είναι μηδέν (0) βαθμοί Κελσίου και το
παραγόμενο, κατά την καύση, νερό βρίσκεται συμπυκνωμένο στην υγρή κατάσταση. Ως κανονικό κυβικό μέτρο νοείται η ποσότητα μάζας φυσικού αερίου
που, υπό συνθήκες απόλυτης πίεσης 1,01325 bar και θερμοκρασίας μηδέν
(0) βαθμών Κελσίου, καταλαμβάνει όγκο ενός (1) κυβικού μέτρου.
3. Απευθείας Γραμμές: Αγωγοί φυσικού αερίου, συμπληρωματικοί του
Ε.Σ.Φ.Α. ή άλλου Α.Σ.Φ.Α., τους οποίους κατασκευάζουν οι Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου για τον εφοδιασμό των Επιλεγόντων Πελατών τους ή οι Επιλέγοντες Πελάτες για τον εφοδιασμό τους από Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου
και οι οποίοι δεν εντάσσονται στο Ε.Σ.Φ.Α. ή σε άλλο Α.Σ.Φ.Α.. Οι Απευθείας
Γραμμές αποτελούν Α.Σ.Φ.Α. και μπορούν να τροφοδοτούνται από το
Ε.Σ.Φ.Α., από άλλο Α.Σ.Φ.Α. ή από Σύστημα Φυσικού Αερίου άλλης χώρας.
4. Βασικές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου: Η παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Διανομής Φυσικού Αερίου, Εγκατάστασης Υ.Φ.Α.
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και Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.
5. Δηλούμενη Διαμετακόμιση: Είναι η μεταφορά Ποσότητας Φυσικού Αερίου, η οποία δεν παράγεται, δεν αποθηκεύεται και δεν καταναλώνεται στην
Ελλάδα, μέσω του Ε.Σ.Φ.Α. ή Α.Σ.Φ.Α. και η οποία διενεργείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 23.
6. Διανομή Φυσικού Αερίου: Η διοχέτευση Φυσικού Αερίου μέσω αγωγών, εκτός των αγωγών πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, με σκοπό την
τροφοδότηση Πελατών, μη συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας.
7. Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α: Ο κάτοχος Άδειας Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α..
8. Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε.): Ο κάτοχος Άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α..
9. Δίκτυο Διανομής: Οι αγωγοί, οι εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης και μετρήσεων, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης που
προορίζονται για Διανομή ή που απαιτούνται για τη διοχέτευση του Φυσικού
Αερίου από Σύστημα Μεταφοράς προς τις εγκαταστάσεις καταναλωτών.
10. Εγκατάσταση Αποθήκευσης: Εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για
την αποθήκευση Φυσικού Αερίου. Ως Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης θεωρούνται και τα τμήματα των Εγκαταστάσεων Υ.Φ.Α. που χρησιμοποιούνται για
αποθήκευση, εξαιρουμένου του μέρους αυτών που χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση, επαναεριοποίηση του Υ.Φ.Α. και έγχυσή του σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Σ.Μ.Φ.Α.). Δεν περιλαμβάνονται
εγκαταστάσεις, τις οποίες χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού
Αερίου αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του.
11. Εγκατάσταση Υ.Φ.Α.: Σταθμός που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή,
εκφόρτωση και αεριοποίηση του Υ.Φ.Α. και για την υγροποίηση Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών υπηρεσιών και της προσωρινής αποθήκευσης, που είναι αναγκαία για την επαναεριοποίησή του και την
έγχυσή του σε Σύστημα Μεταφοράς. Δεν περιλαμβάνονται τα τμήματα της
Εγκατάστασης, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αποθήκευση.
12. Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.): Το Σύστημα Φυσικού
Αερίου που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.
13. Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.): Οι εταιρείες που συνιστώνται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995
(ΦΕΚ 252 Α΄).
14. Επιλέγων Πελάτης: Πελάτης ο οποίος δικαιούται να επιλέγει τρόπο
προμήθειας Φυσικού Αερίου.
15. Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο
ασκεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας, Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης
Φυσικού Αερίου.
16. Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση: Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή
όμιλος επιχειρήσεων, οι αμοιβαίες σχέσεις των οποίων ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/1989 της
21.12.1989 (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σελ. 1), όπως αυτός τροποποιήθηκε
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1310/1997 (ΕΕ L180 της 9.7.1997, σελ. 1), που
ασκούν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Μεταφοράς, Διανομής, Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου και τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Παραγωγής ή Προμήθειας Φυσικού
Αερίου.
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17. Λειτουργός της Ε.Α.Φ.Α., είναι το νομικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο
για την οργάνωση και λειτουργία της Ε.Α.Φ.Α..
18. Μεγάλος Πελάτης: Πελάτης ο οποίος προμηθεύεται εντός χρονικού
διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, ποσότητα τουλάχιστον 100.000 ΜWh
Α.Θ.Δ., ανά θέση κατανάλωσης.
19. Μεταφορά Φυσικού Αερίου: Η διοχέτευση Φυσικού Αερίου μέσω δικτύου αγωγών πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg με σκοπό την παροχή
σε πελάτες, μη συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας.
20. Οικιακός Πελάτης: Πελάτης ο οποίος προμηθεύεται Φυσικό Αέριο
αποκλειστικά για οικιακή κατανάλωση.
21. Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Η επιχείρηση που είναι
κάθετα ή οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση.
22. Οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση: Επιχείρηση που ασκεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας, Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού
Αερίου και τουλάχιστον μία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός του
τομέα του φυσικού αερίου.
23. Πελάτης: Οποιοσδήποτε προμηθεύεται Φυσικό Αέριο για δική του
χρήση ή αγοράζει Φυσικό Αέριο, προκειμένου να το μεταπωλήσει εντός ή
εκτός του Δικτύου στο οποίο είναι εγκατεστημένος, με εξαίρεση τους διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ή Διανομής Φυσικού Αερίου, καθώς και οι
Ε.Π.Α..
24. Ποσότητα Φυσικού Αερίου: Η ποσότητα του Φυσικού Αερίου που μετράται σε μεγαβατώρες (MWh) Α.Θ.Δ., εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά.
25. Προμήθεια: Η πώληση Φυσικού Αερίου σε Πελάτες.
26. Προμηθευτής: Το φυσικό και νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα Προμήθειας Φυσικού Αερίου.
27. Συνδεδεμένη Επιχείρηση: Οι επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ
τους κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920
ή οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από τους ίδιους μετόχους.
28. Σύστημα Μεταφοράς: Οι αγωγοί και οι κλάδοι πίεσης σχεδιασμού
άνω των 19 barg, οι εγκαταστάσεις μετρήσεων, συμπίεσης και αποσυμπίεσης, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης, που απαιτούνται για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από τα σημεία έγχυσης προς άλλο
Σύστημα Φυσικού Αερίου, Δίκτυο Διανομής ή εγκαταστάσεις Πελατών.
29. Σύστημα Φυσικού Αερίου (Σ.Φ.Α.): Τα συστήματα Μεταφοράς, οι Εγκαταστάσεις Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, οι Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης, καθώς και οι εγκαταστάσεις παραλαβής συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου,
περιλαμβανομένου του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων ελέγχου.
30. Φυσικό Αέριο: Το καύσιμο αέριο που εξάγεται από γεωλογικούς σχηματισμούς και αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (τουλάχιστον 75% σε αναλογία γραμμομορίων) και από υδρογονάνθρακες υψηλότερου μοριακού βάρους
και ενδεχομένως από μικρές ποσότητες αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα, οξυγόνου και ίχνη άλλων ενώσεων και στοιχείων, στο οποίο μπορεί να έχουν
προστεθεί και οσμητικές ουσίες. Ως Φυσικό Αέριο νοείται το ανωτέρω μίγμα
σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν περιέλθει, με μεταβολή των φυσικών συνθηκών, όπως συμπίεση, ψύξη ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή, συμπεριλαμβανομένης της υγροποίησης (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο - Υ.Φ.Α.).
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31. Χρήστης: Οποιοσδήποτε δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις για τη
χρήση Συστήματος Φυσικού Αερίου.
Άρθρο 3

Γενικές αρχές - Αρμοδιότητες ρ.Α.Ε.

1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με το νόμο αυτόν και τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, με τρόπο που:
α) Διαφυλάσσεται η τακτική και ασφαλής παροχή του Φυσικού Αερίου,
σύμφωνα με την οικονομικά βέλτιστη από τις διαθέσιμες τεχνολογίες.
β) Προστατεύεται το περιβάλλον από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων
Φυσικού Αερίου, διασφαλίζεται η ενεργειακή αποδοτικότητα, η προστασία του
κλίματος και η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.
γ) Διαφυλάσσεται η ασφάλεια εφοδιασμού και το αδιάλειπτο της τροφοδοσίας σε Φυσικό Αέριο.
δ) Προάγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά Φυσικού Αερίου και
η εύρυθμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.
ε) Προστατεύονται τα συμφέροντα των Πελατών και ιδιαίτερα των ευάλωτων καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές, τους όρους Προμήθειας,
την αξιόπιστη παροχή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ασκείται αποτελεσματικά το δικαίωμά τους να επιλέγουν προμηθευτή.
στ) Προάγεται η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών και οικονομικά αποτελεσματικών μεθόδων και πρακτικών από τους κατόχους αδειών, καθώς και
η ενεργειακά αποδοτική και οικονομικά αποτελεσματική χρήση του Φυσικού
Αερίου που προμηθεύονται οι Πελάτες.
ζ) Λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες, στις οποίες προβαίνουν οι κάτοχοι
αδειών για την έρευνα, ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνικών, μεθόδων και διαδικασιών κατά την άσκηση δραστηριότητας Φυσικού Αερίου.
2. Η Ρ.Α.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς Φυσικού Αερίου, εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει στα
αρμόδια όργανα εκθέσεις, προβαίνει σε συστάσεις και εισηγείται στα αρμόδια
όργανα τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων, για την τήρηση
των κανόνων του ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών και την
εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ρ.Α.Ε. έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α) Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση των αδειών που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου αυτού, διοργανώνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις
διαδικασίες χορήγησης των αδειών και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων
που παρέχονται από αυτές, διασφαλίζοντας την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης.
β) Τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρίζει τις άδειες που χορηγούνται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
γ) Τηρεί το Μητρώο Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α..
δ) Συλλέγει από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται
στην αγορά Φυσικού Αερίου, οργανώνει και επεξεργάζεται τα τεχνικά, τα οικονομικά, τα λογιστικά, τα εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία ή πληροφορίες
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που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, διασφαλίζοντας
τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών.
ε) Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου, για την ασφαλή, αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία των Συστημάτων Φυσικού Αερίου. Για το σκοπό αυτόν εγκρίνει,
μεταξύ άλλων, ετήσιο πρόγραμμα εξισορρόπησης φορτίου.
στ) Καταρτίζει τον Κανονισμό Τιμολόγησης και γνωμοδοτεί για τα τιμολόγια πρόσβασης σε Συστήματα Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 31.
ζ) Παρακολουθεί και ελέγχει την άσκηση των δραστηριοτήτων των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου, για την τήρηση των όρων των
Αδειών τους και μπορεί να επιβάλλει στους Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου την υποχρέωση, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια ή τροποποίηση των όρων και
προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης σε Σύστημα Φυσικού Αερίου, προκειμένου να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.
η) Παρακολουθεί και ελέγχει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των λογαριασμών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες
επιδοτήσεις μεταξύ των Βασικών Δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου, καθώς
και της Προμήθειας Φυσικού Αερίου.
θ) Επιβάλλει στους παραβάτες του νόμου αυτού και των πράξεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36.
ι) Παρακολουθεί την εφαρμογή μηχανισμών διαχείρισης της συμφόρησης
και εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα για την άρση της συμφόρησης ύστερα από
εισήγηση του Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου.
ια) Παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαχείριση και κατανομή του δυναμικού διασύνδεσης και συνεργάζεται, για το σκοπό αυτό, με τις ρυθμιστικές
αρχές των κρατών - μελών με τα οποία υφίσταται διασύνδεση.
ιβ) Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου (Ε.Α.Φ.Α.) κατά το άρθρο 29 και δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά
με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής.
ιγ) Συμβάλλει με, κάθε τρόπο, στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
Φυσικού Αερίου και στην προαγωγή του ελεύθερου ανταγωνισμού σε αυτή,
συνεργαζόμενη με τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών - μελών και άλλες ρυθμιστικές αρχές, ιδίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς
και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ιδ) Εκδίδει μη δεσμευτικές προς τρίτους οδηγίες και κατευθύνσεις, σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της και τον τρόπο
άσκησης αυτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου του νόμου αυτού και η πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.
3. Στη μόνιμη διαιτησία της Ρ.Α.Ε. που οργανώθηκε κατά το άρθρο 24
του Κανονισμού Εσωτερικής Διαχείρισης και Λειτουργίας της Ρ.Α.Ε. (π.δ.
139/2001, ΦΕΚ 121 Α΄) υπάγεται και η επίλυση διαφορών που ανακύπτουν,
λόγω της άσκησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Φυσικό Αέριο, συμπεριλαμβανομένων και διαφορών μεταξύ Πελατών και Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου.
4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ενώπιον της
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Ρ.Α.Ε. καταγγελία κατά του Διαχειριστή του Ε.Σ.Φ.Α., του Διαχειριστή
Α.Σ.Φ.Α., προσώπου που ασκεί δραστηριότητα διαχείρισης Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 22 ή κατά των Ε.Π.Α., για παράβαση των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή της άδειας
που τους χορηγείται. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η Ρ.Α.Ε. εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο (2)
ακόμη μήνες, μετά από αιτιολογημένη πράξη της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται πριν
τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη
συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας επιτρέπεται μόνο μετά από
συναίνεση του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία. Η απόφαση της
Ρ.Α.Ε. είναι δεσμευτική για τα μέρη και προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Άρθρο 4

Παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού

1. Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας σε Φυσικό Αέριο και, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής, λαμβάνοντας υπόψη
στοιχεία που παρέχονται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., τους Πελάτες και τις Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου, εξετάζει και αξιολογεί όλα τα αναγκαία στοιχεία,
όπως την προσφορά και ζήτηση Φυσικού Αερίου, τις υφιστάμενες συμβάσεις,
τις διαθέσιμες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και το προβλεπόμενο πρόσθετο δυναμικό εγκαταστάσεων, εισηγείται τα κατάλληλα μέτρα και διατυπώνει συστάσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού.
2. Η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενη σχετική έκθεση του
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., δημοσιεύει κάθε έτος το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου, έκθεση, στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις της, σχετικά
με την ασφάλεια εφοδιασμού. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στον Υπουργό
Ανάπτυξης και διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 5

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου

Οι Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου οφείλουν να:
α) Τηρούν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των πράξεων που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις άδειές τους.
β) Τηρούν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της μη
διάκρισης των Χρηστών και των Πελατών, ιδίως για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό καθεστώς αποκλειστικών δικαιωμάτων.
γ) Λειτουργούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο ώστε να
προάγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά Φυσικού Αερίου, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που τους
ανατίθενται.
δ) Παρέχουν στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε., εντός τακτής προθεσμίας, τις πληροφορίες που τους ζητούνται στο πλαίσιο της άσκησης των
αρμοδιοτήτων τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤηΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕρΙΟΥ
Άρθρο 6

Ορισμός

1. Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) είναι το Σύστημα Φυσικού
Αερίου το οποίο περιλαμβάνει:
α. Το υφιστάμενο, κατά την έκδοση του νόμου αυτού, Εθνικό Σύστημα
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όπως ορίζεται
στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ
252 Α΄), όπως ισχύει, αποτελούμενο από τον κεντρικό αγωγό και τους κλάδους του, τους προγραμματισμένους μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού προς κατασκευή κλάδους πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, τις εγκαταστάσεις μέτρησης, ρύθμισης, συμπίεσης και αποσυμπίεσης, το σύστημα
ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και τηλεχειρισμού, τα κέντρα λειτουργίας
και συντήρησης, τα κέντρα ελέγχου κατανομής φορτίου και γενικά τις εγκαταστάσεις που αποτελούν στοιχεία της λειτουργίας και της υποστήριξης του Συστήματος Μεταφοράς, καθώς και τα υφιστάμενα σημεία εισόδου του
μετρητικού σταθμού Σιδηροκάστρου και Αγίας Τριάδας Μεγάρων Αττικής και
το προγραμματισμένο προς κατασκευή σημείο εισόδου του μετρητικού σταθμού στους Κήπους Έβρου.
β. Την Εγκατάσταση Υ.Φ.Α. στη νήσο Ρεβυθούσα και την προγραμματισμένη αναβάθμισή της.
γ. Τις εγκαταστάσεις, υποδομές ή χώρους αποθήκευσης και επανεισαγωγής Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς.
2. Στο Ε.Σ.Φ.Α. εντάσσονται τα έργα επέκτασης και ενίσχυσης του Συστήματος Μεταφοράς που υλοποιούνται σύμφωνα με εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.
3. Δεν περιλαμβάνονται στο Ε.Σ.Φ.Α. εγκαταστάσεις συμπίεσης Φυσικού
Αερίου, για τελική χρήση, από κινητήρες οχημάτων.
4. Ως προγραμματισμένες, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού,
επεκτάσεις και ενισχύσεις του Ε.Σ.Φ.Α. νοούνται όσες έχουν εγκριθεί από το
διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών
από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. συντάσσει πλήρη
κατάλογο των προγραμματισμένων επεκτάσεων και ενισχύσεων του
Ε.Σ.Φ.Α., ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 7

Διαχείριση Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, το αργότερο μέχρι την 31.12.2006
συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), η οποία λειτουργεί σύμφωνα
με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του
νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ
144 Α΄), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.
1168

2. Το καταστατικό του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο
2 του κ.ν. 2190/1920 και εγκρίνεται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
3. Στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μεταβιβάζεται, από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., με απόσπαση, ο κλάδος του Ε.Σ.Φ.Α., κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄).
Με τη μεταβίβαση στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. του ανωτέρω κλάδου, αυτός αποκτά
πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση
και ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α.. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει
ή να εκχωρεί σε τρίτον, οποιοδήποτε δικαίωμα έχει στο Ε.Σ.Φ.Α.. Απαγορεύεται η συμμετοχή του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και
στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με
εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ενεργεί ως Αυτοπαραγωγός, κατά τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄).
4. Η απόσπαση του κλάδου ο οποίος εισφέρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1 έως και 5 του ν. 2166/1999,
με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, οι οποίες απεικονίζονται στον
ισολογισμό της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», μπορεί να μεταφέρονται στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
και δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς.
β) Η σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται από τα άρθρα 17 επ. του ν. 1676/1986
(ΦΕΚ 204 Α΄).
γ) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και αυτοκινήτων.
δ) Η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων
για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύσταση
- ίδρυση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών, η
κατάρτιση της σύμβασης απόσπασης και εισφοράς του κλάδου. Τα λοιπά
συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων
από την κείμενη νομοθεσία. Για τις ανωτέρω συμβολαιογραφικές πράξεις δεν
καταβάλλονται φόροι ή τέλη. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών
πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
ε) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα
και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσπασης και του καταστατικού
του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε κανονιστικές ή διοικητικές
εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με
αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Μεταγραφές και λοιπές,
κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται
εντός δύο (2) ετών από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών
της σύμβασης απόσπασης και του καταστατικού του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., χωρίς
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την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων
ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων.
στ) Αποθεματικά κερδών της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., τα οποία μεταφέρονται στο
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της εισφοράς,
εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασμούς του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία
αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και απεικονίζονται στην καθαρή θέση της
Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς και μεταφέρονται στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Η αξία των ακινήτων τα οποία απεικονίζονται στην
καθαρή θέση της μητρικής εταιρίας που αποκτήθηκαν χωρίς καταβολή τιμήματος και αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, δε φορολογείται κατά το χρόνο
της εισφοράς και μεταφοράς των ακινήτων αυτών στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
ζ) Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. υποκαθίσταται σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις
υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.
Με τη σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε
υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου
και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα
ανωτέρω ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Ομοίως απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις,
τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση. Οι
εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., χωρίς να
διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους,
οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους του.
η) Κάθε μορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί στη
Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., σχετικά με τον κλάδο Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου,
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
5. Το μετοχικό κεφάλαιο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό της
αξίας του κλάδου που θα εκτιμηθεί, θα αποσπαστεί και θα εισφερθεί από τη
Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.. Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατά την παράγραφο
1, το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο προσδιορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο
θα ορισθεί ως μετοχικό κεφάλαιο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και θα καλυφθεί από τη
Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., κατά ποσοστό 100%.
Για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε. και ανεξάρτητα από τη μετοχική σύνθεση της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. διορίζονται και ανακαλούνται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Με όμοια απόφαση ορίζονται και ανακαλούνται ο Πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου και ο διευθύνων σύμβουλος του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
Στο διοικητικό συμβούλιο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., ένα μέλος αυτού εκπροσωπεί τους εργαζομένους, όπως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας που
καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
6. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. πρέπει να
είναι ανεξάρτητα και να μη συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
έργου ή εντολής με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της Παραγωγής, Διανομής και Προμήθειας Φυσικού Αερίου, καθώς και στον τομέα της
ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας που καταρτίζεται από
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το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις
του προσωπικού και της διοίκησης του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., για την αποφυγή μεροληπτικής συμπεριφοράς που αφορά την πρόσβαση τρίτων στο
Ε.Σ.Φ.Α., τα μέτρα για την εφαρμογή του ανωτέρω Κώδικα και ο τρόπος και
τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε
έτους, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., όπως ορίζεται
στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας. Με βάση την έκθεση, η
Ρ.Α.Ε. αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και μπορεί
να προτείνει μέτρα για την περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών, που προβλέπεται στο άρθρο 34, εντός τριών
(3) μηνών από την ίδρυση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., χορηγείται σε αυτόν Άδεια
Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., με την οποία καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητάς του. Με βάση την Άδεια
Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. διεκπεραιώνει τη
μεταφορά και την αποθήκευση Φυσικού Αερίου, καθώς και την αεριοποίηση
Υ.Φ.Α. και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, την εξασφάλιση της συντήρησης
και την ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α..
9. Με την Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. καθορίζονται
και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
έναντι της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., με βάση τα εξής κριτήρια:
α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Ε.Σ.Φ.Α. δεν
μπορούν να συμμετέχουν σε διαρθρωτικές δομές της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε..
β) Διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα επαγγελματικά συμφέροντα
των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Ε.Σ.Φ.Α., προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να ενεργούν με ανεξαρτησία έναντι της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε..
γ) Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει
αποφάσεις που αφορούν τους πόρους οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου, χωρίς να αποκλείονται
κατάλληλοι συντονιστικοί μηχανισμοί ώστε να προστατεύονται τα οικονομικά
δικαιώματα και τα δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία διατηρεί η
Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., όσον αφορά την απόδοση των πόρων του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Η
Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή
ισοδύναμο μέσο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα της χρέωσής του. Δεν επιτρέπεται στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. να δίνει εντολές
για την καθημερινή λειτουργία ή τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την κατασκευή ή την αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε
ισοδύναμου μέσου.
10. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ασκεί τη διαχείριση του Ε.Σ.Φ.Α. από τη σύστασή
του και πριν από τη χορήγηση της Άδειας κατά την παράγραφο 9, τηρώντας
τις διατάξεις του νόμου αυτού. Μέχρι τη σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., η
Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. διαχειρίζεται το Ε.Σ.Φ.Α. σύμφωνα με το νόμο.
11. Η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. μετά τη σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., εξαιρείται από
την εφαρμογή των διατάξεων:
α) για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δημόσιων έργων, δημόσιων
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προμηθειών, δημόσιων υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών, περιλαμβανομένων
και των διατάξεων που καθορίζουν τα κατώτατα όρια αμοιβών για μελέτες
έργων,
β) της παραγράφου 7 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύουν
κάθε φορά.
12. Το προσωπικό της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. που υπηρετεί κατά την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
και μεταφέρεται προς ένταξη στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. με τις αντίστοιχες θέσεις
που κατέχει διατηρεί τους ίδιους όρους εργασίας που προβλέπονται στην
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ορίζει τους Όρους Αμοιβής
και Εργασίας του προσωπικού της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., στον Εσωτερικό Κανονισμό
Εργασίας, στην Πολιτική Προσωπικού και τα δικαιώματα που απορρέουν από
την ήδη δημιουργηθείσα πρακτική (επιχειρησιακή συνήθεια) της Δ.Ε.Π.Α.
Α.Ε.. Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω προσωπικό, με τους
ίδιους όρους, τα πρόσθετα ασφαλιστικά προγράμματα, όπως αποταμιευτικό
πρόγραμμα, καθώς και τα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
και ασφάλειας ζωής. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί από τη Δ.Ε.Π.Α.
Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή
και δεν επιτρέπεται βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά και ένταξη
προσωπικού της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
13. Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. που
λαμβάνονται μετά την ίδρυση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.: α) προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και οι ειδικότητες του προσωπικού που προσλαμβάνεται για
τις ανάγκες της και β) μπορεί να προσλαμβάνονται έως δέκα (10) σύμβουλοι
ή ειδικοί συνεργάτες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την κάλυψη ειδικών αναγκών της.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υπόκεινται στην έγκριση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και οι προσλήψεις που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α΄και β΄ στον έλεγχο νομιμότητας του Α.Σ.Ε.Π..
14. Η Δ.Ε.Π.Α Α.Ε., με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου
7, μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και αντιστρόφως, έναντι
εύλογης αμοιβής, χωρίς περιορισμό ως προς τη διάρκεια, τη φύση και το αντικείμενό τους. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών μπορεί να ανατίθεται από
τις ανωτέρω εταιρείες σε τρίτους με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
προηγούμενου εδαφίου. Το προσωπικό που απασχολείται για την παροχή
των ανωτέρω υπηρεσιών δε συνδέεται με οποιαδήποτε έννομη σχέση με την
αναθέτουσα εταιρεία και δεν αποκτά έναντι αυτής οποιοδήποτε δικαίωμα.
Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.

1. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται
και αναπτύσσει το Ε.Σ.Φ.Α. και τις διασυνδέσεις του, προκειμένου το Ε.Σ.Φ.Α.
να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο ασφαλή,
επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό.
2. Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεων ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.:
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α) Παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση στο Ε.Σ.Φ.Α. με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο και για όσο διάστημα επιθυμούν, χωρίς να
θέτει σε κίνδυνο την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α.. Για το σκοπό
αυτό συνάπτει με τους Χρήστες Συμβάσεις Μεταφοράς, Συμβάσεις Χρήσης
Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. και Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης,
σύμφωνα με πρότυπες συμβάσεις, οι οποίες καταρτίζονται και δημοσιεύονται
από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. στην ιστοσελίδα του, μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε.. Ο
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α.
μόνο για λόγους έλλειψης δυναμικότητας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον
Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. ή αν η πρόσβαση στο Σύστημα ενδέχεται
να εμποδίζει το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφελείας που του έχουν ανατεθεί. Η άρνηση παροχής
πρόσβασης αιτιολογείται ειδικά και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος
Χρήστης και η Ρ.Α.Ε.. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται, εφόσον έχει τηρηθεί
η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ και
στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν σοβαρές οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυσχέρειες, λόγω συμβάσεων που περιέχουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής.
β) Προγραμματίζει τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου στο Ε.Σ.Φ.Α. και τις
παραλαβές Φυσικού Αερίου από αυτό, κατανέμει το φορτίο στους Χρήστες
και μεριμνά για την εξασφάλιση της ποιότητας του Φυσικού Αερίου.
γ) Έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., κατά
τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να
συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, με βάση διαδικασίες διαφανείς, που δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται στους κανόνες της αγοράς, συμβάσεις με
Προμηθευτές για την προμήθεια και παράδοση Φυσικού Αερίου. Τις συμβάσεις αυτές συνομολογεί μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εξισορρόπησης φορτίου από τη Ρ.Α.Ε. και επιβάλλει στους Χρήστες χρεώσεις για
την κάλυψη των δαπανών του για την εξισορρόπηση φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α.,
όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. τηρεί
χωριστό λογαριασμό εξισορρόπησης φορτίου.
δ) Εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού από τους Χρήστες και
τηρεί χωριστό λογαριασμό για τις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
ε) Εφαρμόζει μηχανισμούς διαχείρισης της συμφόρησης στα σημεία εισόδου και εξόδου, οι οποίοι βασίζονται, κατά το δυνατόν, σε μηχανισμούς της
αγοράς, σύμφωνα με διαφανή κριτήρια όπως ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., προκειμένου να προάγεται ο ανταγωνισμός, χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών ή κατηγοριών Χρηστών. Δημοσιεύει ιστορικά στοιχεία
και προβλέψεις ροών σε κάθε σημείο εισόδου και εξόδου για τα επόμενα έτη,
προκειμένου να ενημερώνονται οι Χρήστες για την πιθανότητα συμφόρησης.
Ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης
του Ε.Σ.Φ.Α., όταν η ζήτηση για δέσμευση μεταφορικής ικανότητας σε σημείο
εισόδου ή εξόδου δημιουργεί εύλογα πιθανότητα συμφόρησης στο σημείο
αυτό. Τηρεί χωριστό λογαριασμό για τη διαχείριση της συμφόρησης, το πιστωτικό υπόλοιπο του οποίου συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό του τιμολογίου χρήσης του Ε.Σ.Φ.Α., όπως προβλέπεται στον Κανονισμό
Τιμολόγησης.
στ) Μεριμνά για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 14.
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ζ) Συντάσσει κάθε έτος και δημοσιεύει αναλυτική έκθεση για τη λειτουργία
του Ε.Σ.Φ.Α., για τις μεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών του Συστήματος, τη δέσμευση μεταφορικής ικανότητας, την εξισορρόπηση φορτίου, το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησης, τη συμφόρηση και τη διαχείρισή της, τις
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή τους.
η) Τηρεί Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας.
θ) Επιτρέπει τη Δηλούμενη Διαμετακόμιση που προβλέπεται στο άρθρο
23 και ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.
ι) Συνάπτει συμφωνίες με τους Διαχειριστές Α.Σ.Φ.Α., Δικτύων Διανομής,
καθώς και Συστημάτων Φυσικού Αερίου που είναι εγκατεστημένα εκτός της
Ελληνικής Επικράτειας, με σκοπό την ενίσχυση της μεταξύ τους διαλειτουργικότητας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία συνεργασία.
ια) Παρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α.,
όπως διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, των μετόχων τους ή των θυγατρικών εταιρειών τους.
ιβ) Παρέχει στους Διαχειριστές Α.Σ.Φ.Α. ή Δικτύων Διανομής, που συνδέονται με το Ε.Σ.Φ.Α., τις αναγκαίες πληροφορίες, για την ασφαλή, αξιόπιστη
και αποδοτική λειτουργία των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με
τους κανόνες διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού διασύνδεσης.
ιγ) Παρέχει σε κάθε Χρήστη του Ε.Σ.Φ.Α. επαρκείς πληροφορίες για τη
χρήση του Συστήματος και τη δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα, για τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού, την αποτελεσματική πρόσβαση στο
Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και τη μεταφορά Φυσικού Αερίου, κατά τρόπο συμβατό με
την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., με την επιφύλαξη τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών
που περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
Τηρεί και διαχειρίζεται για το σκοπό αυτόν το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Σ.Φ.Α., στο οποίο δημοσιεύει τις παραπάνω πληροφορίες, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.
ιδ) Δημοσιεύει κατάλογο των τιμολογίων χρέωσης των Χρηστών του
Ε.Σ.Φ.Α. για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του τρόπου
θέσπισης των τιμολογίων αυτών.
ιε) Ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε. για κάθε παράβαση που περιέρχεται σε γνώση
του και αφορά διατάξεις του νόμου αυτού ή όρους άδειας, που χορηγείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου.
ιστ) Εγκαθιστά και διαχειρίζεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο καταχωρίζονται οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων
μεταπώλησης Φυσικού Αερίου, οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων εκχώρησης δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, οι δηλώσεις αποδοχής των
προτάσεων αυτών και κάθε άλλο στοιχείο, που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού.
ιζ) Μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε., καταρτίζει τον Κανονισμό Ηλεκτρονικού
Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό αυτόν, ρυθμίζονται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Συστήματος
Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, οι όροι και η διαδικασία υποβολής και καταχώρισης, στο Σύστημα αυτό, των προτάσεων για σύναψη των συμβάσεων με1174

ταπώλησης φυσικού αερίου και των συμβάσεων εκχώρησης δεσμευμένης
μεταφορικής ικανότητας, η καταχώριση των δηλώσεων αποδοχής των προτάσεων αυτών, καθώς και θέματα τεχνικού χαρακτήρα, που αφορούν τη διαμόρφωση, την τήρηση και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος
Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ώστε να παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση
στους ενδιαφερομένους για τη σύναψη των συμβάσεων μεταπώλησης φυσικού αερίου και εκχώρησης δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας και να διευκολύνεται η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων αυτών.
ιη) Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
που του ανατίθενται χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως οι
υπηρεσίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του εφοδιασμού, τακτικής παροχής, ποιότητας και τιμών παροχής, προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του κλίματος και
ενεργειακής αποδοτικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται ειδικότερα οι υποχρεώσεις αυτές που πρέπει να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες και να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των
επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου στους Πελάτες. Για την ανάκτηση δαπανών
του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., που οφείλονται στην εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, εγκρίνονται χωριστά τιμολόγια.
ιθ) Καταρτίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη χορήγηση της
Άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α..
κ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σύμφωνα με το νόμο, την Άδεια που του
χορηγείται και τους ισχύοντες Κανονισμούς και Κώδικες.
3. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 2, δεν επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης
Φυσικού Αερίου από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., καθώς και συμβάσεων πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας, με εξαίρεση την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 επ. του ν. 2773/1999 που αφορούν
τους Αυτοπαραγωγούς.
4. Οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. τις αναγκαίες
πληροφορίες, για να επιτυγχάνεται η ασφαλής, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.
Άρθρο 9

Κώδικας Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α.

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η
συντήρηση και η ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α.. Ο Κώδικας αυτός δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. ρυθμίζονται ιδίως:
α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι ελάχιστες
απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση των Χρηστών
στο Ε.Σ.Φ.Α..
β) Η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί σχετικά με
τη δέσμευση και αποδέσμευση δυναμικότητας του Ε.Σ.Φ.Α. από τους Χρή1175

στες, καθώς και την περαιτέρω εκχώρηση της δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας ή δυναμικότητας, αντίστοιχα, σε άλλους Χρήστες.
γ) Η διαχείριση των σημείων εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο Ε.Σ.Φ.Α..
δ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας, διακοπής και απαγόρευσης
της Δηλούμενης Διαμετακόμισης.
ε) Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και ο καθορισμός των προδιαγραφών ποιότητας και των συνθηκών παράδοσης και παραλαβής Φυσικού
Αερίου.
στ) Η διαδικασία κατανομής στους Χρήστες των μετρούμενων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, στα σημεία εισόδου και εξόδου του Ε.Σ.Φ.Α..
ζ) Ο προγραμματισμός και η συντήρηση του Ε.Σ.Φ.Α. και οι σχετικές
υποχρεώσεις του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και των Χρηστών.
η) Η διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α.
και παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησής του και κάθε λεπτομέρεια,
σχετικά με την ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α..
θ) Οι μηχανισμοί διαχείρισης της συμφόρησης, οι σχετικές υποχρεώσεις
των Χρηστών και του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την
εφαρμογή των μηχανισμών αυτών, προκειμένου η διαχείριση της συμφόρησης στα σημεία εισόδου να διενεργείται κατά τον πλέον πρόσφορο οικονομικά
τρόπο, να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε μηχανισμούς της αγοράς, να διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση του Ε.Σ.Φ.Α. και να κατανέμει την υπάρχουσα
μεταφορική ικανότητα στους Χρήστες που τη χρησιμοποιούν.
ι) Η διαδικασία εξισορρόπησης φορτίου, ιδίως αυτή που αφορά τη σύναψη συμβάσεων και τον προσδιορισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου, ο τρόπος καθορισμού των χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρήστες
για την ανάκτηση από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. του κόστους αυτού, καθώς και η
διαδικασία λήψης άλλων αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή, αξιόπιστη και
οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α.. Οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
ια) Κάθε θέμα σχετικά με τη μεταπώληση Φυσικού Αερίου το οποίο διακινείται μέσω του Ε.Σ.Φ.Α., όπως οι διαδικασίες της υποβολής, της δημοσιοποίησης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου το οποίο
τηρεί ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και της αποδοχής της πρότασης για τη σύναψη σύμβασης μεταπώλησης.
ιβ) Τα κριτήρια, με βάση τα οποία, είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα
διακοπή της τροφοδοσίας καταναλωτών για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού,
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
ιγ) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Χρηστών και του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., που μπορεί να περιλαμβάνει και την υπαγωγή
των διαφορών σε διαιτησία η οποία διεξάγεται από τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 139/2001 (ΦΕΚ 121 Α΄).
ιδ) Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. με τους
Χρήστες και ιδίως οι λογαριασμοί που πρέπει να τηρεί ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. για
τις συναλλαγές αυτές.
ιε) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών που
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 38, καθώς και η διαδικασία
κάλυψης του κόστους προμήθειας ποσοτήτων Υ.Φ.Α. που πωλούνται κατόπιν
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διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του σταθερού και μεταβλητού κόστους
μεταφοράς των σχετικών ποσοτήτων, εφόσον οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς, ανεξαρτήτως παραλαβής μέσω του
λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού που προβλέπεται στο άρθρο 14.
ιστ) Κάθε θέμα σχετικό με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των
Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14, όπως το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής ανταλλάγματος σε πελάτες για την, κατά προτεραιότητα, διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης και, ιδίως, η προϋπόθεση απόδειξης μη συνδρομής πταίσματος του
Προμηθευτή των Πελατών.
ιζ) Κάθε άλλο θέμα συναφές με τη ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α..
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.,
εγκρίνεται ο Κανονισμός Μετρήσεων που καταρτίζεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.. Στον Κανονισμό
αυτόν περιλαμβάνονται οι κανόνες, οι ελάχιστες προδιαγραφές ακρίβειας των
μετρητικών διατάξεων, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια
σχετικά με τη μέτρηση Φυσικού Αερίου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας
εγκρίνεται ο Κανονισμός Πιστοποίησης πλοίων Υ.Φ.Α.. Ο Κανονισμός αυτός
καταρτίζεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. και περιλαμβάνει πληροφορίες για τις αναγκαίες τεχνικές
προδιαγραφές της εκφόρτωσης ή της φόρτωσης πλοίων Υ.Φ.Α. στις Εγκαταστάσεις Υ.Φ.Α. και κάθε τεχνικό ή άλλο χαρακτηριστικό, που αφορά την έγχυση Υ.Φ.Α. στις ή από τις Εγκαταστάσεις αυτού.
4. Με απόφαση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., ύστερα από έγκριση της Ρ.Α.Ε.,
ρυθμίζονται οι μεθοδολογίες, οι υπολογισμοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του
Ε.Σ.Φ.Α..
5. Μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., η διαχείριση
αυτού γίνεται με βάση τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και πρακτικές της
Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόμου
αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
και κατόπιν αναφοράς που υποβάλλεται από Χρήστη, ρυθμίζονται προσωρινώς θέματα διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., για να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση
αυτού διενεργείται με διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και να
επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η αποδοτικότητα του
Ε.Σ.Φ.Α., χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών.
Άρθρο 10

Ανάπτυξη Ε.Σ.Φ.Α.

1. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα
Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. εκπονεί Μελέτη Ανάπτυξης του
Ε.Σ.Φ.Α. για τα επόμενα δέκα (10) έτη, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως προβλέψεις
μελλοντικής ζήτησης Φυσικού Αερίου και τυχόν ανάγκη εξεύρεσης νέων πηγών
προμήθειας Φυσικού Αερίου, επεκτάσεων και ενισχύσεων του Ε.Σ.Φ.Α..
2. Στη Μελέτη Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. περιλαμβάνεται σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α., με το οποίο καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης αυτού, τα οποία πρόκειται να
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κατασκευασθούν εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από τη θέσπιση
του ανωτέρω Προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής
των έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους.
3. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. το οποίο καταρτίζεται από το
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. οριστικοποιείται και υποβάλλεται από αυτόν στον Υπουργό
Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α.. Περίληψη της απόφασης έγκρισης του Προγράμματος
Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. υποχρεούται να εκτελεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης
του Ε.Σ.Φ.Α. με βάση τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Προμηθειών και
Έργων του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., οι οποίοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης. Μέχρι την έκδοση των Κανονισμών αυτών, ισχύουν οι Κανονισμοί Προμηθειών και Έργων της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε..
5. Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α., λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
α) Η ανάγκη κάλυψης της ζήτησης Φυσικού Αερίου, εκπλήρωσης υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και διασφάλισης του εφοδιασμού, κατά τρόπο αξιόπιστο.
β) Η βελτίωση της αποδοτικότητας του Ε.Σ.Φ.Α. και η διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, άρνησης πρόσβασης ή απαγόρευσης διαμετακόμισης.
γ) Η τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο και η διασφάλιση της
δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών.
δ) Η προστασία του περιβάλλοντος.
ε) Η βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, εκτός του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης.
στ) Οι στόχοι περιφερειακής ανάπτυξης.
Άρθρο 11

Τεχνικοί κανόνες

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ
28 Α΄), θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια τεχνικής ασφαλείας και τεχνικοί κανόνες που ορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας, για την κατασκευή και τη σύνδεση με το Ε.Σ.Φ.Α., των
εγκαταστάσεων Υ.Φ.Α., των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, άλλων δικτύων
μεταφοράς και δικτύων διανομής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής
λειτουργία και διαλειτουργικότητα των εγκαταστάσεων αυτών.
Άρθρο 12

Δέσμευση δυναμικότητας Ε.Σ.Φ.Α.

1. Για τη δέσμευση δυναμικότητας του Ε.Σ.Φ.Α. συνάπτονται συμβάσεις
μεταξύ του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και των Χρηστών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Οι συμβάσεις αυτές συνά1178

πτονται μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης του
Χρήστη. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. επεξεργάζεται τις υποβαλλόμενες αιτήσεις, τηρώντας τη σειρά της χρονικής προτεραιότητας της υποβολής τους. Συμβάσεις
επιτρέπεται να συνάπτονται και για δυναμικότητα η οποία πρόκειται να είναι
διαθέσιμη στο μέλλον, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
του Ε.Σ.Φ.Α.. Με τις συμβάσεις αυτές μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση
αποζημίωσης των Χρηστών, εάν η συμβατικά δεσμευμένη δυναμικότητα δεν
είναι διαθέσιμη στο χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση.
2. Συμβάσεις διακοπτόμενης δέσμευσης δυναμικότητας είναι έγκυρες.
Στην περίπτωση αυτή, τα τιμολόγια χρήσης εγκατάστασης, καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, λαμβανομένης υπόψη και της πιθανότητας διακοπής της πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α..
3. Τμήμα της δυναμικότητας του Ε.Σ.Φ.Α., το οποίο καθορίζεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., δεσμεύεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. για τις ανάγκες εξισορρόπησης φορτίου και την
παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
4. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. μπορεί να καθορίζεται το
ανώτατο όριο της δυναμικότητας που επιτρέπεται να δεσμεύεται από τον ίδιο
Χρήστη σε ορισμένο σημείο εισόδου του Ε.Σ.Φ.Α.. Από τον περιορισμό αυτόν
μπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις για την εξυπηρέτηση των μακροχρόνιων
συμβάσεων Προμήθειας Φυσικού Αερίου, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μετά από έγκριση της
Ρ.Α.Ε. μπορεί να αποδεσμεύεται δυναμικότητα που έχει δεσμευθεί και δεν
χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του
Ε.Σ.Φ.Α.. Η αποδέσμευση της δυναμικότητας συνεπάγεται απαλλαγή του
Χρήστη από τις οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., οι
οποίες αντιστοιχούν στη δυναμικότητα που αποδεσμεύεται.
6. Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ Χρηστών επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από σύμβαση δέσμευσης δυναμικότητας, καθώς και η αναδοχή των αντίστοιχων υποχρεώσεων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.. Απαγορεύονται και είναι
απολύτως άκυροι όροι της σύμβασης δέσμευσης δυναμικότητας, με τους
οποίους περιορίζεται ή αποκλείεται η δυνατότητα εκχώρησης και αναδοχής.
Οι συμβάσεις εκχώρησης και αναδοχής συνάπτονται μόνον εγγράφως.
7. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. τηρεί Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Δυναμικότητας, στο οποίο καταχωρίζει τους Χρήστες, υπέρ των οποίων δεσμεύεται δυναμικότητα.
Άρθρο 13

Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α.

1. Δικαίωμα σύναψης, με το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., Συμβάσεων Μεταφοράς και
Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. ή Αποθήκευσης, που εντάσσεται
στο Ε.Σ.Φ.Α., έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α..
2. Στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. εγγράφονται από τη Ρ.Α.Ε., κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης: α) οι Προμηθευτές, β) οι Επιλέγοντες Πελάτες,
για τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται και γ) κάθε πρόσωπο
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που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής
επάρκειας.
3. Η Ρ.Α.Ε. καταρτίζει τον Κανονισμό Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α., ο
οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με τον Κανονισμό
αυτόν ρυθμίζονται κάθε τεχνικό θέμα σχετικά με τη δομή του Μητρώου, οι εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας που πρέπει να
παρέχονται για την εγγραφή σε αυτό, όπου απαιτείται, η διαγραφή από το
Μητρώο, η πρόσβαση σε αυτό, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 14

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

1. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. καταρτίζει Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
και Διαχείρισης Κρίσεων. Το Σχέδιο αυτό εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. λαμβάνει τα αναγκαία
μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α..
2. Μεταξύ του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και των Μεγάλων Πελατών συνάπτεται
σύμβαση για την, έναντι ανταλλάγματος, κατά προτεραιότητα διακοπή της
παροχής Φυσικού Αερίου, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η σύμβαση αυτή
συνάπτεται υποχρεωτικά με τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, με καύσιμο φυσικό αέριο, οι οποίοι, σύμφωνα με τους όρους της
σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να τηρούν αποθέματα εφεδρικού καυσίμου.
3. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., σύμφωνα
με τις συμβάσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. εισπράττει, από όλους τους Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασμού. Το ύψος του μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και
το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, καθορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε..
4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του Ε.Σ.Φ.Α. διακόπτονται, κατά προτεραιότητα, οι παροχές:
α) Των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των λοιπών
Πελατών, με τους οποίους ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. έχει συνάψει σύμβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 2.
β) Άλλων Πελατών, των οποίων η διακοπή παροχής κρίνεται απολύτως
αναγκαία, για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του
Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με Κατάλογο Σειράς Διακοπής, ο οποίος καταρτίζεται από
το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από
γνώμη της Ρ.Α.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΝΕΞΑρΤηΤΑ ΣΥΣΤηΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕρΙΟΥ
Άρθρο 15

Άδεια Α.Σ.Φ.Α.

1. Δικαίωμα κατασκευής και κυριότητας των Α.Σ.Φ.Α. έχουν οι κάτοχοι
Άδειας Α.Σ.Φ.Α.. Η Άδεια Α.Σ.Φ.Α. χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα με
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απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών.
2. Τα κριτήρια για τη χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α., αναφέρονται ιδίως:
α) Στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και ιδίως στην εξυπηρέτηση περιοχών που δεν τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο, στην ενίσχυση
της ασφάλειας εφοδιασμού της Χώρας και στην προστασία του περιβάλλοντος.
β) Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος και ιδίως στην τεχνική και
χρηματοοικονομική δυνατότητά του, που εγγυώνται την άρτια κατασκευή και
την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία του έργου.
γ) Στην ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου και ιδίως στην παροχή πρόσβασης τρίτων στο Α.Σ.Φ.Α., κατά τρόπο
άμεσο και οικονομικό, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρηστών.
δ) Στη ζήτηση, την οποία προβλέπεται να εξυπηρετεί η προτεινόμενη
επένδυση και στην οικονομική αποδοτικότητα, την τεχνική αρτιότητα και αξιοπιστία του Α.Σ.Φ.Α..
3. Προϋπόθεση για τη χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α. για Απευθείας Γραμμές,
αποτελεί η προηγούμενη άρνηση πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α. ή σε άλλο
Α.Σ.Φ.Α..
4. Η Άδεια περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Τα στοιχεία του κατόχου αυτής.
β) Την περιγραφή του Α.Σ.Φ.Α., για το οποίο χορηγείται η Άδεια, με ειδική
αναφορά της θέσης ή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης και των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του έργου.
γ) Το χρονικό διάστημα ισχύος της Άδειας.
δ) Τα δικαιώματα που χορηγούνται με την Άδεια, καθώς και τους όρους
και τους περιορισμούς που διέπουν την άσκησή τους.
5. Η Άδεια Α.Σ.Φ.Α. τροποποιείται σε περίπτωση επέκτασης του Α.Σ.Φ.Α.
ή άλλης μεταβολής, όπως σε περίπτωση μεταβολής των τεχνικών του χαρακτηριστικών, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών. Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη μεταβολή του
κατόχου της Άδειας ή της μετοχικής σύνθεσης αυτού.
6. Η χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α. δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την
υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία, όπως οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
7. Με την Άδεια Α.Σ.Φ.Α., επιτρέπεται να επιβάλλονται στον κάτοχό της,
για ορισμένο χρόνο, ειδικοί όροι και περιορισμοί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αδειών, όπως:
α) Η υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ή η επιβολή ειδικού τέλους στους Χρήστες του Α.Σ.Φ.Α. υπέρ του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.,
εφόσον η χρήση του Α.Σ.Φ.Α. ευνοείται από τα τιμολόγια χρήσης του
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς την οικονομική αποτελεσματικότητα αυτού. Το ύψος του ανταλλάγματος ορίζεται κατά τρόπο ώστε
η δυσμενής επίδραση να αντισταθμίζεται πλήρως.
β) Η υποχρέωση καταβολής ευλόγου ανταλλάγματος από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε. στον κύριο του Α.Σ.Φ.Α., εφόσον το Α.Σ.Φ.Α. συνεισφέρει ουσιωδώς
στην οικονομική αποτελεσματικότητα του Ε.Σ.Φ.Α..
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8. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. τηρεί ειδικό λογαριασμό για τη διαχείριση των πληρωμών και χρεώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 8. Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού λαμβάνεται υπόψη κατά
τον προσδιορισμό των τιμολογίων χρήσης του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης.
Άρθρο 16

Διαγωνισμός χορήγησης Άδειας Α.Σ.Φ.Α.

1. Για τη χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α. μπορεί να διενεργείται δημόσιος διαγωνισμός στις περιπτώσεις που:
α) Η κατασκευή του συγκεκριμένου Α.Σ.Φ.Α. είναι αναγκαία, για λόγους
εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, όπως ασφάλειας του εφοδιασμού,
προστασίας του περιβάλλοντος και ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.
β) Υποβάλλονται περισσότερες αιτήσεις για τη χορήγηση Άδειας
Α.Σ.Φ.Α., που αφορούν την ίδια γεωγραφική θέση ή περιοχή.
γ) Η χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α., για την οποία υποβλήθηκε σχετική αίτηση, κρίνεται ότι στο πλαίσιο του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού,
ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες σε βάρος του δυνητικού ανταγωνισμού,
ιδίως εάν ευνοεί τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ή επιδρά
αποτρεπτικά στην ανάπτυξη, για μακρό χρονικό διάστημα, άλλων παρόμοιων
ανταγωνιστικών επενδύσεων, επειδή καθίστανται οικονομικά μη αποδοτικές
και μη βιώσιμες.
2. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού στις περιπτώσεις που αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ύστερα
από πρόταση της Ρ.Α.Ε.. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το αντικείμενο
του διαγωνισμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές
και προσδιορίζονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια κατακύρωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ότι, για ορισμένο χρονικό διάστημα, δε χορηγείται άλλη Άδεια Α.Σ.Φ.Α. για την ίδια περιοχή ή για εγκατάσταση αντίστοιχη αυτής του διαγωνισμού.
3. Τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που
ορίζεται στην πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών, περίληψη της
ανωτέρω πρόσκλησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε
μια ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, σε
δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του τόπου εγκατάστασης του
Α.Σ.Φ.Α., εφόσον εκδίδονται, στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. και στην επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε., η ανωτέρω προθεσμία
μπορεί να συντέμνεται, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και
για χρόνο όχι βραχύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών.
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο προβλεπόμενο στην πρόσκληση στοιχείο τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την
πρόσκληση υποβολής προσφορών. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιέχει
τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της
Άδειας Α.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.
5. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται και γνωμοδοτεί
στον Υπουργό Ανάπτυξης για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και τη χορήγηση της Άδειας Α.Σ.Φ.Α..
1182

6. Το πρόσωπο που επιλέγεται με τη διαδικασία του διαγωνισμού οφείλει
να συστήσει εταιρεία με τη μορφή που προβλέπει η σχετική προκήρυξη, με
αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή, κυριότητα και διαχείριση Α.Σ.Φ.Α., εντός
τακτής προθεσμίας που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, εντός της οποίας χορηγείται και η σχετική Άδεια Α.Σ.Φ.Α..
Άρθρο 17

Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής
πρόσβασης τρίτων σε Α.Σ.Φ.Α.

1. Αίτημα για την απαλλαγή τμήματος ή του συνόλου του Α.Σ.Φ.Α. από
την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους, υποβάλλεται με την αίτηση
χορήγησης Άδειας Α.Σ.Φ.Α. ή με την αίτηση τροποποίησης της Άδειας αυτής,
λόγω επέκτασης του Α.Σ.Φ.Α. ή με την αίτηση αύξησης της δυναμικότητάς
του.
2. Η απαλλαγή χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά
από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 22
και του άρθρου 28 παρ. 4 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.
3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση Άδειας
Α.Σ.Φ.Α. για Ανεξάρτητη Εγκατάσταση Αποθήκευσης σε υπόγειους φυσικούς
χώρους, για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό αντικαθιστά την
άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Άρθρο 18

Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α.

1. Η διαχείριση και εκμετάλλευση Α.Σ.Φ.Α. επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α..
2. Η Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. χορηγείται, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Με την Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. και
κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατόχου της Άδειας Α.Σ.Φ.Α., μπορεί να επιτρέπεται σε τρίτο πρόσωπο να εκτελεί πράξεις διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α..
3. Η Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. χορηγείται στον κάτοχο της αντίστοιχης
Άδειας Α.Σ.Φ.Α.. Σε περίπτωση αρχικής ή μεταγενέστερης διασύνδεσης με
το Ε.Σ.Φ.Α., Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. χορηγείται στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Στην
περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της Άδειας Α.Σ.Φ.Α. συνάπτει σύμβαση με το
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., με την οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που οφείλει ο
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. στον κάτοχο της Άδειας Α.Σ.Φ.Α. από το συνολικά εισπρακτέο
έσοδο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. με βάση τα δημοσιευόμενα τιμολόγια χρήσης του
Α.Σ.Φ.Α., λόγω της ανάληψης της διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α..
4. Ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. ασκεί νόμιμα τις Βασικές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου που προσδιορίζονται στην Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α..
5. Αν ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή τμήματα της Επιχείρησης αυτής, κατά τη νομική μορφή, οργάνωση και διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν:
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α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α. δεν
επιτρέπεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους κλάδους ή
τμήματα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και να έχουν ίδια συμφέροντα, που παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο
ανεξάρτητο και αντικειμενικό.
β) Ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και
ανάπτυξη του Α.Σ.Φ.Α., ανεξάρτητα από την Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της επιχειρηματικής εποπτείας
της μητρικής εταιρείας, σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων. Η μητρική
εταιρεία μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή άλλο
ισοδύναμο μέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωμα επέμβασης, με οποιονδήποτε
τρόπο, στη διαχείριση, την καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις
που αφορούν την αναβάθμιση του Α.Σ.Φ.Α., εφόσον δε σημειώνεται υπέρβαση του χρηματοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί.
6. Για τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των Χρηστών του
Α.Σ.Φ.Α., ο Διαχειριστής αυτού καταρτίζει Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε.. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται, μεταξύ
άλλων, οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων του Διαχειριστή και τα μέτρα που
λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης. Ο Διαχειριστής
Α.Σ.Φ.Α. υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. ετήσια αναφορά σχετικά με την τήρηση του
Κώδικα Δεοντολογίας, στην οποία καταγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί.
Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Διαχειριστή.
Άρθρο 19

Αρμοδιότητες Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α.

1. Ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. λειτουργεί, συντηρεί, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει ένα τεχνικά άρτιο, οικονομικά αποδοτικό και ολοκληρωμένο Α.Σ.Φ.Α..
2. Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α.:
α) Παρέχει σε άλλο Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α., όταν τα δύο Α.Σ.Φ.Α. διασυνδέονται και σε Χρήστες του Α.Σ.Φ.Α., πρόσβαση σε αυτό με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο και για όσο χρόνο ζητείται. Προς τούτο
συνάπτει με τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Χρηστών Α.Σ.Φ.Α., Σύμβαση
Χρήσης Α.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με σχετική πρότυπη σύμβαση, που καταρτίζεται
και δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α. μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε..
Με τη Σύμβαση Χρήσης Α.Σ.Φ.Α. καθορίζονται ιδίως οι υπηρεσίες που παρέχονται στον αντισυμβαλλόμενο και οι οφειλόμενες χρεώσεις σύμφωνα με
το δημοσιευμένο κατάλογο χρεώσεων. Άρνηση παροχής πρόσβασης στο
Α.Σ.Φ.Α. επιτρέπεται μόνον είτε λόγω έλλειψης δυναμικότητας, σύμφωνα με
τον Κώδικα Διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α. είτε όταν η πρόσβαση στο Σύστημα ενδέχεται να εμποδίζει το Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α. να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας που του έχουν ανατεθεί, εκτός εάν έχει
χορηγηθεί απαλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.
β) Παρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και χωρίς
να εισάγει διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών του Α.Σ.Φ.Α. και, ιδίως, διακρίσεις
υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, των μετόχων ή των θυγατρικών εταιρειών τους.
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γ) Δημοσιεύει κατάλογο όλων των τιμολογίων, με τα οποία χρεώνει τους
Χρήστες για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το Α.Σ.Φ.Α..
δ) Καταρτίζει και δημοσιεύει κάθε έτος πρόγραμμα εργασιών συντήρησης, το οποίο εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε. και συντηρεί το Α.Σ.Φ.Α. με βάση το
πρόγραμμα αυτό.
ε) Τηρεί Μητρώο Χρηστών Α.Σ.Φ.Α., το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.
στ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων εξισορρόπησης φορτίου του
Α.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης αυτού και προβαίνει σε σχετικές χρεώσεις προς τους Χρήστες του Α.Σ.Φ.Α.. Η μεθοδολογία κατάρτισης
των χρεώσεων για την εξισορρόπηση φορτίου του Α.Σ.Φ.Α. εγκρίνεται από
τη Ρ.Α.Ε..
ζ) Παρέχει σε κάθε άλλο Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Δικτύου Διανομής που διασυνδέεται με το Α.Σ.Φ.Α. επαρκείς πληροφορίες για
την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής.
η) Οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αποτρέπει την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με
τις δικές του δραστηριότητες που ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα σε τρίτους, κατά μεροληπτικό τρόπο. Οφείλει, επίσης, να μην καταχράται τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που λαμβάνει από τρίτους, κατά
την παροχή ή τη διαπραγμάτευση για την παροχή πρόσβασης στο Α.Σ.Φ.Α..
θ) Λαμβάνει τα μέτρα ασφάλειας εφοδιασμού που προβλέπονται στον
Κώδικα Διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α. και ενημερώνει σχετικά τη Ρ.Α.Ε. και, εφόσον απαιτείται, το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
ι) Συντάσσει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης
κρίσεων, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη
της Ρ.Α.Ε..
ια) Προγραμματίζει νέες επενδύσεις για την ενίσχυση και επέκταση του
Α.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α..
ιβ) Συντάσσει, κάθε έτος, έκθεση για τη λειτουργία του Α.Σ.Φ.Α., καθώς
και για το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησής του, κατά το προηγούμενο
έτος. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται το υφιστάμενο δυναμικό μεταφοράς
Α.Σ.Φ.Α., καθώς και τυχόν μεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού.
3. Οι Χρήστες του Α.Σ.Φ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν στο Διαχειριστή
αυτού επαρκείς πληροφορίες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής και
αποδοτική λειτουργία του σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.
Άρθρο 20

Κώδικας Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α.

1. Η διαχείριση κάθε Α.Σ.Φ.Α. διενεργείται σύμφωνα με Κώδικα Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α., ο οποίος καταρτίζεται από το Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α., εγκρίνεται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. ρυθμίζονται, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Α.Σ.Φ.Α., ιδίως:
α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι ελάχιστες
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απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση των Χρηστών
στο Α.Σ.Φ.Α..
β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συμβάσεων μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή χρήσης Εγκατάστασης, καθώς και η διαδικασία εκχώρησης των δικαιωμάτων των Χρηστών που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές.
γ) Η διαχείριση των διασυνδέσεων του Α.Σ.Φ.Α., καθώς και η συνεργασία
και η ανταλλαγή πληροφοριών με τους Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού
Αερίου που διασυνδέονται με το Α.Σ.Φ.Α..
δ) Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και ο καθορισμός των προδιαγραφών ποιότητας και συνθηκών παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου.
ε) Η διαδικασία κατανομής στους Χρήστες των μετρούμενων ποσοτήτων
Φυσικού Αερίου στα σημεία εισόδου και εξόδου του Α.Σ.Φ.Α..
στ) Ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της συντήρησης και ανάπτυξης του Α.Σ.Φ.Α..
ζ) Η διαδικασία λήψης αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των
μέτρων εξισορρόπησης φορτίου, για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά
αποτελεσματική λειτουργία του Α.Σ.Φ.Α..
η) Τα κριτήρια με βάση τα οποία είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας καταναλωτών, για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
θ) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Χρηστών και του Διαχειριστή του Α.Σ.Φ.Α., που μπορεί να περιλαμβάνει και την
υπαγωγή των διαφορών σε διαιτησία, η οποία διεξάγεται από τη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 139/2001 (ΦΕΚ 121 Α΄).
ι) Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του Διαχειριστή με τους Χρήστες και ιδίως οι λογαριασμοί που πρέπει να τηρεί ο Διαχειριστής για το
σκοπό αυτόν.
ια) Κάθε άλλο θέμα συναφές με τη ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης του Α.Σ.Φ.Α..
3. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., ύστερα από γνώμη του οικείου Διαχειριστή,
ρυθμίζονται οι μεθοδολογίες, οι υπολογισμοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του
Α.Σ.Φ.Α..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΝΟΜη ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕρΙΟΥ
Άρθρο 21

Εταιρείες Παροχής Αερίου

1. Οι Ε.Π.Α. Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, που έχουν συσταθεί
κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995, ασκούν τις δραστηριότητες διανομής και
προμήθειας φυσικού αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2364/1995, τις διατάξεις των άρθρων 25, 31 και 32 και τους
όρους των αδειών διανομής φυσικού αερίου που τους έχουν χορηγηθεί.
2. Το αργότερο μέχρι την ίδρυση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., οι Εταιρείες Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α.) που έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995
συγχωνεύονται σε μία ενιαία Ε.Δ.Α. ή απορροφώνται από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995.
1186

3. Στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. χορηγούνται, με τις διατάξεις του νόμου αυτού,
άδειες διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου που ισχύουν στα διοικητικά
όρια του Νομού Κορινθίας, καθώς και των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και
Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με
εξαίρεση τις περιοχές που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Ε.Π.Α. που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά
από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται οι όροι, οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις των αδειών διανομής φυσικού αερίου που χορηγούνται στη Δ.Ε.Π.Α.
Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, αφού ληφθεί ιδίως υπόψη τυχόν
παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ. Για το σκοπό αυτόν,
η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. οφείλει να υποβάλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε.
όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τα ανωτέρω δίκτυα διανομής, εντός
προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. H Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. οφείλει να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται
στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 για τη δημιουργία και λειτουργία νέων Ε.Π.Α. στις περιοχές που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, πλην του Νομού Κορινθίας. Με την υπουργική
απόφαση που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4
του ν. 2364/1995 ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων και οι όροι προμήθειας φυσικού
αερίου κάθε υπό σύσταση Ε.Π.Α. και μπορεί να τίθεται προθεσμία εντός της
οποίας προκηρύσσεται ο σχετικός διαγωνισμός. Από τη σύσταση νέας Ε.Π.Α.
σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, παύει η ισχύς της άδειας που χορηγείται
στη Δ.Ε.Π.A. Α.Ε. κατά την παράγραφο 3 για τη συγκεκριμένη περιοχή.
5. Στις Ε.Π.Α. που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, χορηγείται άδεια διανομής φυσικού αερίου κατά τις διατάξεις του ν.
2364/1995, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.
6. Σε περιοχές που ανήκουν σε αρμοδιότητα Ε.Π.Α. είναι δυνατή η χορήγηση Άδειών Α.Σ.Φ.Α. για Απευθείας Γραμμές με πίεση σχεδιασμού ίση ή
χαμηλότερη από 19 barg.
Άρθρο 22

Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου

1. Η κατασκευή, η λειτουργία και η διαχείριση Δικτύου Διανομής, εκτός
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21, διενεργείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μόνον από τους κατόχους Άδειας Διανομής. Η Άδεια Διανομής χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τον
Κανονισμό Αδειών.
2. Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής διενεργείται διαγωνισμός με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. στις περιπτώσεις που: α) για την κατασκευή του Δικτύου Διανομής, χορηγείται επιδότηση
από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, β) για τη χορήγηση Άδειας Διανομής σε
ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από περισσότερους
αιτούντες. Η απόφαση διεξαγωγής διαγωνισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περίληψη αυτής σε δύο ημερήσιες εφημερίδες,
ευρείας κυκλοφορίας, που εκδίδονται στην Αθήνα. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προ1187

τάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης για τη χορήγηση της σχετικής Άδειας ή την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου.
3. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Άδειας Διανομής για ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον έχει ήδη κατασκευασθεί ή προβλέπεται, με βάση
άλλη Άδεια Διανομής, να κατασκευασθεί, στην ίδια περιοχή Δίκτυο Διανομής
και η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη δυναμικότητα του Δικτύου δεν έχει κορεσθεί.
4. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης άλλης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, για τις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21.
5. Όταν ο κάτοχος Άδειας Διανομής μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη
Επιχείρηση, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή τμήματα της
Επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον κατά τη νομική μορφή, την οργάνωση και
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν:
α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου της Άδειας Διανομής δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους
κλάδους ή τμήματα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και να έχουν
ίδια συμφέροντα, που παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους,
κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό.
β) Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για
τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής, ανεξάρτητα από την Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν
αποκλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της
επιχειρηματικής εποπτείας της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης σχετικά
με την απόδοση των επενδύσεων. Η μητρική εταιρεία μπορεί να εγκρίνει ιδίως
το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή άλλο ισοδύναμο μέσο, χωρίς να αποκτά
δικαίωμα επέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση, την καθημερινή
λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις που αφορούν την αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, εφόσον δε σημειώνεται υπέρβαση του χρηματοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί.
γ) Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου καταρτίζει Κώδικα Δεοντολογίας με τον οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και
της διοίκησης αυτού και τα μέτρα που πρέπει λαμβάνονται, προκειμένου να
αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά, τα μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα αυτού και τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι
την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο κάτοχος της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που
έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.
6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν
ο κάτοχος της Άδειας Διανομής εξυπηρετεί λιγότερους από 100.000 συνδεδεμένους Πελάτες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔηΛΟΥΜΕΝη ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣη
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Άρθρο 23

Δηλούμενη Διαμετακόμιση

1. Για την εκτέλεση Δηλούμενης Διαμετακόμισης συνάπτονται, σύμφωνα
με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Φυσικού Αερίου, εντός ευλόγου
χρόνου από την υποβολή σχετικής αίτησης, Συμβάσεις Μεταφοράς ή Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. και Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης
Αποθήκευσης, μεταξύ του Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου και φυσικών ή νομικών προσώπων που εδρεύουν σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες με τις οποίες η
Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας σε θέματα ενέργειας. Κατά την
εξέταση των αιτήσεων ο Διαχειριστής του Συστήματος δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ των αιτούντων και των Χρηστών του Συστήματος.
2. Άρνηση πρόσβασης στο Σύστημα, για Δηλούμενη Διαμετακόμιση, επιτρέπεται μόνον για λόγους έλλειψης δυναμικότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα
Διαχείρισης του Συστήματος Φυσικού Αερίου ή για λόγους ποιότητας του φυσικού αερίου ή εξαιτίας τεχνικών δυσχερειών ως προς τη διασύνδεση, καθώς
και στην περίπτωση που, η πρόσβαση στο Σύστημα Φυσικού Αερίου, εμποδίζει
το Διαχειριστή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφελείας που του έχουν ανατεθεί. Η άρνηση παροχής πρόσβασης αιτιολογείται
με απόφαση του Διαχειριστή και αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στη Ρ.Α.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠρΟΜηΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕρΙΟΥ
Άρθρο 24

Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου

1. Η πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και σε μη Επιλέγοντες Πελάτες διενεργείται από τους κατόχους αντίστοιχης Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Κάθε άλλη δραστηριότητα αγοράς, πώλησης, εισαγωγής και
εξαγωγής φυσικού αερίου ασκείται ελεύθερα.
2. Η Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου χορηγείται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Αδειών.
3. Αν προκύψει έκτακτη ανάγκη, οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας, οι οποίοι
δεν τροφοδοτούν μόνο Μεγάλους Πελάτες, οφείλουν, κατόπιν εντολής του
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., να παρέχουν αδιάλειπτα Φυσικό Αέριο στους Πελάτες που
δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, ο κάτοχος της Άδειας Προμήθειας αποζημιώνεται πλήρως, όπως προβλέπεται
στην Άδειά του.
4. Οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας οφείλουν να ενημερώνουν τη Ρ.Α.Ε. και
το Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου για την εκτιμώμενη συνολική ζήτηση Φυσικού Αερίου των Πελατών τους κατά το επόμενο έτος, τις συναφείς
εύλογες εκτιμήσεις τους κατά τα επόμενα έτη και να παρέχουν κάθε στοιχείο
το οποίο είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη του αντίστοιχου Συστήματος Φυσικού Αερίου.
5. Άδεια Προμήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, που δεν είναι εγκατεστημένοι σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρμοδιότητα των Ε.Π.Α.
οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 ή σε περιοχή για την
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οποία έχει χορηγηθεί άδεια διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου, κατά
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21, χορηγείται μόνο στη Δ.Ε.Π.Α.
Α.Ε., η οποία οφείλει, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη θέσπιση
του Κανονισμού Αδειών, να υποβάλει σχετική αίτηση.
Άρθρο 25

Επιλέγοντες Πελάτες

1. Επιλέγοντες Πελάτες, εκτός από τους αναφερόμενους στο άρθρο 24
του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄), είναι και οι ακόλουθοι:
α) Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οι κάτοχοι άδειας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με καύσιμο Φυσικό Αέριο, εφόσον η ετήσια κατανάλωσή τους, για συμπαραγωγή, υπερβαίνει τις 100.000
MWh Α.Θ.Δ..
β) Από τη 15.11.2008, οι μη οικιακοί πελάτες που είναι εγκατεστημένοι
εκτός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των
Ε.Π.Α. και των περιοχών για τις οποίες θα χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας
2003/55/ΕΚ, καθώς και οι μη οικιακοί πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στις
ανωτέρω περιοχές, εφόσον είναι Μεγάλοι Πελάτες ή προμηθεύονται Φυσικό
Αέριο με σκοπό τη συμπίεσή του για τελική χρήση από κινητήρες οχημάτων.
γ) Από την 15.11.2008, οι Ε.Π.Α. που ορίζονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 21 για την προμήθεια ποσοτήτων φυσικού αερίου, πέραν της ετήσιας
συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την
ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σύμβαση, καθεμιάς
Ε.Π.Α. με τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., και έως τη λήξη κάθε σύμβασης. Από τη λήξη των
συμβάσεων αυτών, οι Ε.Π.Α. που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
21, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες, για κάθε ποσότητα φυσικού αερίου.
δ) Από τη 15.11.2009, οι οικιακοί πελάτες που δεν βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρμοδιότητα των Ε.Π.Α. και σε περιοχές
για τις οποίες θα χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.
ε) Από τη λήξη του χρόνου ισχύος των αδειών που έχουν χορηγηθεί στις
Ε.Π.Α., οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21, οι λοιποί πελάτες των Ε.Π.Α. αυτών.
στ) Οι Ε.Π.Α. που συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού,
από την ίδρυσή τους κατά τους όρους και περιορισμούς που τυχόν ορίζονται
με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 21 και την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995.
2. Από τη 15.11.2008, για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2, η ποσότητα Φυσικού Αερίου που προμηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση
κατανάλωσης, προσδιορίζεται:
α) Από το μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου κατά τα τελευταία δύο
δωδεκάμηνα πριν από τη σύναψη συμβάσεως προμήθειας με κάτοχο Άδειας
Προμήθειας ή την παράταση υφιστάμενης σύμβασης.
β) Προκειμένου για νέες μονάδες, από την ισχύ των εγκαταστάσεών τους.
γ) Προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος υφιστάμενων
μονάδων, από τις ποσότητες που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α΄
και τη νέα εγκατεστημένη ισχύ.
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3. Οι Ε.Π.Α. υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση Προμηθευτών
στα Δίκτυα Διανομής τα οποία διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την
τροφοδότηση πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες σύμφωνα με την παράγραφο 1. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες η πρόσβαση συνεπάγεται παράβαση από τις Ε.Π.Α. των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων της άδειας διανομής φυσικού αερίου ή
θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής. Για την πρόσβαση σε Δίκτυο Διανομής οφείλεται στις Ε.Π.Α. αντάλλαγμα χρήσης του Δικτύου αυτού, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό
Τιμολόγησης, ο οποίος εκδίδεται κατά το άρθρο 31.
4. Τα τιμολόγια πώλησης φυσικού αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες, οι
οποίοι δεν βρίσκονται σε περιοχές δικαιοδοσίας των Ε.Π.Α. και δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες, εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε..
Άρθρο 26

Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς

1. Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς θεωρείται ο Προμηθευτής ο
οποίος καλύπτει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 40% της συνολικής ετήσιας
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες
Πελάτες.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί
να προβλέπονται ειδικές υποχρεώσεις για τους Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς όπως ιδίως: α) Υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης σχεδίου
πρότυπης σύμβασης Προμήθειας, που ισχύει για όλους τους Πελάτες της
ίδιας κατηγορίας. Στο σχέδιο σύμβασης Προμήθειας, που εγκρίνεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι γενικοί όροι που καθορίζονται
με τον Κώδικα Προμήθειας. Τα μέρη μπορούν να συνομολογούν και πρόσθετους όρους, εφόσον οι όροι αυτοί δεν αντίκεινται στους γενικούς όρους. β)
Υποχρέωση δημοσίευσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας, της δομής
των τιμολογίων και των αρχών που εφαρμόζουν για τον υπολογισμό των χρεώσεων που περιέχονται στις συμβάσεις προμήθειας τις οποίες συνάπτουν
με Επιλέγοντες Πελάτες. γ) Ανώτατες τιμές πώλησης στα τιμολόγια Επιλεγόντων Πελατών.
3. Αν οι δύο μεγαλύτεροι Προμηθευτές καλύπτουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 80% της συνολικής Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελάτες, με την απόφαση που εκδίδεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 επιβάλλονται οι ίδιες υποχρεώσεις και στο δεύτερο μεγαλύτερο Προμηθευτή, ακόμη και αν αυτός δεν είναι
Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς.
4. Τα μερίδια της αγοράς που εκφράζονται ως ποσοστά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου αυτού υπολογίζονται από τη Ρ.Α.Ε. με βάση στοιχεία
επί των πωλήσεων, τα οποία υποβάλλουν οι προμηθευτές κάθε έτος ή σε
τακτά χρονικά διαστήματα, όταν εκτιμάται από τη Ρ.Α.Ε. ότι συντρέχει αλλαγή
τους. Για την εξεύρεση του μεριδίου ενός Προμηθευτή συνυπολογίζονται και
τα μερίδια των προμηθευτών που ελέγχονται από αυτόν, κατά την έννοια της
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 703/ 1977 (ΦΕΚ 278 Α΄).
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Άρθρο 27

Μεταπώληση Φυσικού Αερίου

1. Ο Επιλέγων Πελάτης δικαιούται να μεταπωλεί το σύνολο ή μέρος της
Ποσότητας Φυσικού Αερίου το οποίο προμηθεύεται σε άλλον Επιλέγοντα Πελάτη, εφόσον το Φυσικό Αέριο που μεταπωλείται διακινείται μέσω του ιδίου
Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Συστημάτων Φυσικού Αερίου, τα οποία διασυνδέονται. Όροι των συμβάσεων προμήθειας, με τους οποίους περιορίζεται
το δικαίωμα μεταπώλησης, είναι απολύτως άκυροι.
2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης κάθε Συστήματος Φυσικού Αερίου ρυθμίζονται τα επί μέρους θέματα σχετικά με τη μεταπώληση Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 28

Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου
σε Επιλέγοντες Πελάτες

1. Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες.
2. Πριν από την υποβολή της εισήγησης για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες, η Ρ.Α.Ε. διεξάγει δημόσια διαβούλευση, κατά την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις
απόψεις τους.
3. Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες καθορίζονται
ιδίως:
α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παροχής φυσικού αερίου και των υπηρεσιών Προμήθειας και οι γενικοί όροι που θα περιλαμβάνονται στις συμβάσεις προμήθειας.
β. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται να διακόπτεται η Προμήθεια, ιδίως όταν ο πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή ληξιπρόθεσμων τιμημάτων.
γ. Οι λόγοι και οι συνέπειες της καταγγελίας των συμβάσεων Προμήθειας
Φυσικού Αερίου.
δ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε
Επιλέγοντες Πελάτες.
4. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το πέμπτο εδάφια της παραγράφου
3 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 ισχύουν και για τις συμβάσεις προμήθειας
που συνάπτονται μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών και Προμηθευτών.
Άρθρο 29

Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να συσταθεί Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου
(Ε.Α.Φ.Α.), που έχει ως αντικείμενο τις συναλλαγές Φυσικού Αερίου με φυσική
παράδοση, για την προαγωγή του ελεύθερου ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται, ιδίως, ο χρό1192

νος έναρξης λειτουργίας της Ε.Α.Φ.Α., το πλαίσιο διενέργειας, το είδος και η
φύση των συναλλαγών, το οργανωτικό πλαίσιο της Αγοράς, καθώς και ο Λειτουργός Ε.Α.Φ.Α..
2. Ως Λειτουργός της Ε.Α.Φ.Α. μπορεί να ορίζεται ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Λειτουργού Ε.Α.Φ.Α. και γνώμη της Ρ.Α.Ε., εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας
Ε.Α.Φ.Α., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον
Κανονισμό αυτόν ρυθμίζεται κάθε επί μέρους θέμα σχετικά με την οργάνωση
και λειτουργία της Ε.Α.Φ.Α., όπως η διενέργεια και η εκκαθάριση των συναλλαγών, οι εγγυήσεις συμμετοχής, η τήρηση ηλεκτρονικού συστήματος για τη
διευκόλυνση της διενέργειας των συναλλαγών αυτών, το κόστος λειτουργίας
της Αγοράς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Ο Λειτουργός της Ε.Α.Φ.Α. καταχωρίζει στο ειδικό μητρώο που τηρεί
τους Προμηθευτές Φυσικού Αερίου τους Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και
κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς διάκριση, εκτός αν συντρέχει ένας από τους περιοριστικά αναφερόμενους στον Κανονισμό Λειτουργίας λόγους και, ιδίως, η
μη καταβολή της προβλεπόμενης εγγύησης συμμετοχής. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διενεργεί συναλλαγές στην Ε.Α.Φ.Α., από την καταχώρισή του στο ειδικό μητρώο.
5. Κάθε Προμηθευτής Φυσικού Αερίου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο
ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προσφέρει προς πώληση μέσω της Ε.Α.Φ.Α.
ποσότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 5% της Ποσότητας Φυσικού Αερίου την οποία προμήθευσε σε Πελάτες κατά τους προηγούμενους
δώδεκα (12) μήνες.
6. Ο Λειτουργός Ε.Α.Φ.Α. δημοσιεύει, σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις
προσφορές για αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου μέσω της Ε.Α.Φ.Α., χωρίς
να αναφέρει το πρόσωπο που υπέβαλε την προσφορά.
7. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. μπορεί να ορίζονται οι ανώτατες τιμές και οι
όροι για την προσφορά πώλησης Φυσικού Αερίου στην Ε.Α.Φ.Α., για τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.
8. Ο Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου παρέχει προτεραιότητα
στη Μεταφορά των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που αποτελούν αντικείμενο
συναλλαγής με φυσική παράδοση μέσω της Ε.Α.Φ.Α..
Άρθρο 30

Περιορισμός ανώτατου περιθωρίου κέρδους
Προμηθευτών Φυσικού Αερίου

1. Για την αντιμετώπιση της διαμόρφωσης τιμών του φυσικού αερίου σε
επίπεδα που δε δικαιολογούνται, σύμφωνα με τους κανόνες του ελεύθερου
ανταγωνισμού και τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς, επιτρέπεται ο καθορισμός ανώτατου περιθωρίου κέρδους των Προμηθευτών για
όλες ή ορισμένες κατηγορίες Πελατών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της
Ρ.Α.Ε.. Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης διαρκεί για όσο χρόνο επιβάλλεται
από τις συνθήκες και πάντως για διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
τους δύο (2) μήνες. Μετά τη λήξη της ισχύος της ανωτέρω απόφασης οι αρμόδιοι Υπουργοί μπορούν να παρατείνουν την ισχύ αυτής για ίσο χρονικό διάστημα, μετά από επανεξέταση των συνθηκών και εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
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2. Για τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές πώλησης φυσικού αερίου, όπως η μεσοσταθμική τιμή προμήθειας φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου Συστήματος Φυσικού Αερίου, που
διαμορφώνεται βάσει των συμβάσεων προμήθειας τις οποίες έχουν συνάψει
οι Προμηθευτές, το κόστος χρήσης του Συστήματος Φυσικού Αερίου που χρησιμοποιείται για την παράδοση του Φυσικού Αερίου στις επί μέρους κατηγορίες καταναλωτών και η φορολογική επιβάρυνση του φυσικού αερίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠηρΕΣΙΩΝ - ΤηρηΣη ΛΟΓΑρΙΑΣΜΩΝ
Άρθρο 31

Τιμολόγηση Βασικών Δραστηριοτήτων

1. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος καταρτίζεται από τη Ρ.Α.Ε.
και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου και δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση
κάθε Βασικής Δραστηριότητας.
2. Κατά τη ρύθμιση της μεθοδολογίας τιμολόγησης για κάθε Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται:
α) Η σταθερότητα των τιμών προς όφελος των Χρηστών.
β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούμενων, από το Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου, κεφαλαίων.
γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον
τρόπο.
δ) Η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί.
ε) Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου.
στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της
αμεροληψίας.
ζ) Η παροχή κινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το συνετό προγραμματισμό και την ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για την άσκηση της
Βασικής Δραστηριότητας.
η) Η συνεκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε αγοράς,
όπως η τυχόν διαφοροποίηση κόστους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήματος.
θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέους καταναλωτές.
ι) Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήματα Φυσικού Αερίου
για την ασφαλή τροφοδοσία, τη βιωσιμότητά τους και την εξυπηρέτηση της
αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης.
3. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης μπορεί να ορίζεται ότι, μέσω των τιμολογίων για τη Βασική Δραστηριότητα Μεταφοράς του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., καλύπτεται και το σύνολο ή μέρος των δαπανών του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. για την
εξυπηρέτηση κεφαλαίου και τη λειτουργία και συντήρηση της Βασικής Δρα1194

στηριότητας Εγκατάστασης Υ.Φ.Α.. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με κριτήριο
τη συμβολή της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. στην εξισορρόπηση του φορτίου του
Ε.Σ.Φ.Α., στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διευκόλυνση της εισόδου νέων
προμηθευτών στην αγορά Φυσικού Αερίου.
4. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης ρυθμίζονται τα τιμολόγια πρόσβασης
σε Δίκτυο Διανομής, για το σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 25, χωρίς να τροποποιούνται οι σχετικές με την τιμολόγηση διατάξεις
που περιλαμβάνονται στις άδειες διανομής Φυσικού Αερίου, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Μέχρι τη θέσπιση
του Κανονισμού Τιμολόγησης εξακολουθούν να ισχύουν και να εισπράττονται
τα τέλη πρόσβασης στα Δίκτυα Διανομής, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα
με τις συμβάσεις προμήθειας Φυσικού Αερίου που έχουν συναφθεί μεταξύ
της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και των Ε.Π.Α., πριν από την 15.3.2002.
5. Με εξαίρεση τους Διαχειριστές Α.Σ.Φ.Α., στους οποίους χορηγείται
απαλλαγή κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, τα τιμολόγια με βάση τα οποία ο
κάθε Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για Δηλούμενη Διαμετακόμιση, καταρτίζονται από τον εκάστοτε
Διαχειριστή σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και
ισχύουν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Τα τιμολόγια κάθε Βασικής Δραστηριότητας περιλαμβάνουν μία χρέωση, ανά μονάδα δυναμικότητας και μία χρέωση, ανά μονάδα Ποσότητας
Φυσικού Αερίου. Με τη χρέωση ανά μονάδα δυναμικότητας ανακτώνται,
ιδίως, οι σταθερές δαπάνες της Βασικής Δραστηριότητας, στις οποίες εντάσσονται οι αποσβέσεις, το κεφάλαιο κίνησης, το κόστος των απασχολούμενων
κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών κεφαλαίου για νέες επενδύσεις, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης προκειμένου για το Ε.Σ.Φ.Α.
ή τον αντίστοιχο προγραμματισμό νέων επενδύσεων, προκειμένου για
Α.Σ.Φ.Α.. Με τη χρέωση ανά μονάδα Ποσότητας Φυσικού Αερίου ανακτώνται,
ιδίως, μεταβλητές δαπάνες της Βασικής Δραστηριότητας. Δεν ανακτάται με
τα τιμολόγια το κόστος κτήσης παγίων που έχει καταβληθεί από Προμηθευτές
ή Πελάτες.
Άρθρο 32

Τήρηση Λογαριασμών - Λογιστικός Διαχωρισμός

1. Τα νομικά πρόσωπα που ασκούν τις δραστηριότητες Φυσικού Αερίου
που αναφέρονται στο άρθρο 1, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή
τη νομική μορφή τους, καταρτίζουν, υποβάλλουν προς έλεγχο και δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 42α επ. του κ.ν. 2190/ 1920.
2. Τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο
τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και Προμήθειας σε μη Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και για
τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται για την παροχή των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας που τους έχουν επιβληθεί.
3. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου τηρούν χωριστούς
λογαριασμούς για τις δραστηριότητες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Εγκατά1195

στασης Υ.Φ.Α., Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου, Διανομής Φυσικού Αερίου και άλλων Δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου, καθώς και ενιαίο
λογαριασμό για τυχόν άλλες δραστηριότητές τους, εκτός του τομέα φυσικού
αερίου, όπως ακριβώς θα έπρατταν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν
από διαφορετικές επιχειρήσεις, ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Οι χωριστοί λογαριασμοί που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο
περιλαμβάνουν ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης για κάθε
δραστηριότητα.
4. Για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου εφαρμόζουν πάγιους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και του παθητικού και των δαπανών και εσόδων, οι οποίοι
υποβάλλονται στη Ρ.Α.Ε. προς έγκριση. Οι κανόνες αυτοί τροποποιούνται
μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε., εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.
5. Οι ελεγκτές της Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασμούς που τηρούνται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων
παραγράφων, όπως ακριβώς θα έπρατταν αν οι δραστηριότητες αυτές
ασκούνταν από διαφορετικά νομικά πρόσωπα, ελέγχοντας και την ορθή
εφαρμογή των κανόνων κατανομής και υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση της ολοκληρωμένης επιχείρησης και στη Ρ.Α.Ε. το πόρισμα του ελέγχου τους. Η Ρ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα διεξαγωγής, οποτεδήποτε, έκτακτων
ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου αυτού.
6. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου παραθέτουν, στο
προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεών τους, τους εγκεκριμένους και
ισχύοντες κανόνες κατανομής, τις χωριστές οικονομικές καταστάσεις για κάθε
δραστηριότητά τους, τις σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει με
τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ή με επιχειρήσεις στη μετοχική σύνθεση των
οποίων μετέχουν οι ίδιοι μέτοχοι, καθώς και τη σχετική με τους χωριστούς λογαριασμούς έκθεση των ελεγκτών. Το προσάρτημα δημοσιεύεται μαζί με τις
οικονομικές καταστάσεις της ολοκληρωμένης επιχείρησης.
Άρθρο 33

Πρόσβαση στους λογαριασμούς

1. Η Ρ.Α.Ε., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, έχει ελεύθερη πρόσβαση στους λογαριασμούς των κατόχων αδειών, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, προκειμένου να διασφαλίζεται ο
αποτελεσματικός διαχωρισμός των λογαριασμών που αναφέρονται στο
άρθρο 32. Για το σκοπό αυτόν αποστέλλει πρόσκληση στους κατόχους
αδειών, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλλουν τους σχετικούς λογαριασμούς
εντός τακτής προθεσμίας και να παρέχουν κάθε συνδρομή και στοιχεία για
την ταχεία και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων από τη Ρ.Α.Ε..
2. Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. και το προσωπικό της Γραμματείας της έχουν καθήκον εχεμύθειας για τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που περιέρχονται
σε γνώση τους, λόγω της πρόσβασης στους λογαριασμούς και τηρούν την
εμπιστευτικότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ η΄

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
1196

Άρθρο 34

Κανονισμός Αδειών

1. Ο Κανονισμός Αδειών εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Aν στον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της
προστασίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος ή της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ο Κανονισμός Αδειών υπογράφεται
και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
2. Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο
των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με
τις αιτήσεις δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Περαιτέρω καθορίζονται:
α) Ο τρόπος δημοσίευσης των αιτήσεων, καθώς και οι δικαιούχοι και η
διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων επί των οποίων αποφαίνεται ο Υπουργός
Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε..
β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες.
γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών.
δ) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
3. Κριτήρια για τη χορήγηση άδειας, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού,
είναι ιδίως:
α) Η ασφάλεια και η προστασία των Συστημάτων Φυσικού Αερίου, καθώς
και των εγκαταστάσεων και του συνδεδεμένου εξοπλισμού.
β) Τα ιδιαίτερα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του αιτούντος και
ιδίως η φερεγγυότητά του.
γ) Η προστασία των καταναλωτών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών
υψηλού επιπέδου και την επίτευξη των βέλτιστων τιμών.
δ) Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος από τις επιπτώσεις
των δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου και η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης.
ε) Η διασφάλιση και ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά
Φυσικού Αερίου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε., δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλονται υποχρεώσεις παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κατόχους αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί
να επιβάλλονται στους κατόχους αδειών πρόσθετες υποχρεώσεις, εφόσον
συντρέχουν ειδικές συνθήκες και έκτακτες περιστάσεις που ανάγονται, ιδίως,
στην εθνική άμυνα και δημόσια ασφάλεια, καθώς και σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλες αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες.
6. Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που επιβάλλονται στους κατόχους αδειών σύμφωνα με τις παραγράφους 4
και 5 και αποτελούν όρους των Αδειών τους.
7. Πριν από τη χορήγηση ορισμένης Άδειας ή κατηγορίας Αδειών, σύμ1197

φωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Ρ.Α.Ε.
μπορούν να καλούν τους ενδιαφερομένους σε δημόσια διαβούλευση.
8. Η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, δεν απαλλάσσει τον
κάτοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚηΤΙΚΕΣ ΚΥρΩΣΕΙΣ
Άρθρο 35

Ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται
στο άρθρο 1, χωρίς να κατέχει σχετική άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της πράξης.
2. Το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί να επιβάλει τη δήμευση εν όλω ή εν
μέρει των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά
την τέλεση της παράβασης που τιμωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Άρθρο 36

Διοικητικές κυρώσεις

1. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου
αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του
ή τους όρους των Αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την έκταση της δραστηριότητας του
παραβάτη και τη συχνότητα της παράβασης, οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή
προειδοποίηση και κλήση σε συμμόρφωση, εντός τακτής προθεσμίας, η
οποία είναι δυνατόν να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε..
β. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, σε κάθε άλλη περίπτωση.
Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια
παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
Τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και στον τύπο.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα και τα ανώτερα
όρια των προστίμων που ορίζονται στην παράγραφο 1.
2. Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ’ επανάληψη παραβίασης του
νομοθετικού πλαισίου και των όρων, σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται
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οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν Άδειες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά
από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να ανακαλεί τις Άδειες αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα με την επιβολή προστίμου.
3. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται και εκτελούνται παράλληλα και ανεξάρτητα με τις ποινικές κυρώσεις.
Άρθρο 37

Θέματα της ρ.Α.Ε.

1. Για τη στελέχωση της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. συνιστώνται, πέραν των
θέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου
7 του ν. 2773/1999 και της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3175/2003
(ΦΕΚ 207 Α΄), επιπλέον: α) δεκαπέντε (15) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και β) πέντε (5) θέσεις δικηγόρων,
με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σύμβαση έμμισθης εντολής. Οι συνιστώμενες θέσεις προσωπικού κατανέμονται ως εξής:
α) δέκα (10) σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τα προσόντα
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ
50 Α΄) και β) πέντε (5) σε θέσεις διοικητικού προσωπικού, εκ των οποίων
τρεις (3) σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων και
δύο (2) σε θέσεις κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Πληροφορικής (σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών) ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, με τα
προσόντα που καθορίζονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε. (π.δ. 139/2001, ΦΕΚ 121 Α΄). Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του
άρθρου 7 του ν. 2773/1999.
Για την πλήρωση κενών θέσεων δικηγόρων της Ρ.Α.Ε. που συνιστώνται
με τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄).
2. Στη Γραμματεία της Ρ.Α.Ε. για την υποστήριξη του έργου της, συνιστώνται πέντε (5) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.
και για το προσλαμβανόμενο προσωπικό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α΄).
3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των προηγούμενων
διατάξεων βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38

Υφιστάμενες συμβάσεις

1. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μπορεί να προμηθεύεται από την Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.
χωρίς διαγωνισμό Φυσικό Αέριο για την εξισορρόπηση του φορτίου του
Ε.Σ.Φ.Α., εφόσον το αέριο αυτό το έχει προμηθευθεί η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. με βάση
συμβάσεις προμήθειας Υ.Φ.Α. που έχουν συναφθεί έως την 1.7.2004. Η τιμή
προμήθειας του Υ.Φ.Α. εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και καλύπτει το πλήρες κόστος προμήθειας του Υ.Φ.Α., στο
οποίο συμπεριλαμβάνεται το σταθερό και μεταβλητό κόστος της θαλάσσιας
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μεταφοράς, το κόστος χρήσης του Συστήματος Υ.Φ.Α., καθώς και εύλογο κόστος διαχείρισης. Το Υ.Φ.Α. που πωλείται από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. κατά τα προηγούμενα εδάφια μπορεί να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα σε σχέση
με το αέριο που προμηθεύεται ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με την περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8.
2. Μέχρι την 31.12.2008, για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού
και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, κάθε Προμηθευτής και κάθε
Επιλέγων Πελάτης ο οποίος προμηθεύεται Φυσικό Αέριο για ιδία χρήση υποχρεούται να προμηθεύεται κάθε έτος ποσότητα Υ.Φ.Α. (Ελάχιστη Ποσότητα
Υ.Φ.Α.) από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., την οποία η τελευταία προμηθεύεται σύμφωνα
με ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, που αναφέρονται
σε συμβάσεις προμήθειας Υ.Φ.Α., οι οποίες έχουν συναφθεί έως την
1.7.2004, εφόσον οι ποσότητες αυτές δεν διατίθενται με άλλο τρόπο. Η Ελάχιστη Ποσότητα Υ.Φ.Α. για κάθε Προμηθευτή ή Επιλέγοντα Πελάτη υπολογίζεται κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στη συνολική ετήσια κατανάλωση
Φυσικού Αερίου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση
της Δ.Ε.Π.Α. και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., ρυθμίζονται η τιμή διάθεσης της
Ελάχιστης Ποσότητας Υ.Φ.Α., η οποία καλύπτει, ιδίως, το κόστος προμήθειας
Υ.Φ.Α., το σταθερό και μεταβλητό κόστος θαλάσσιας μεταφοράς, το κόστος
χρήσης της Εγκατάστασης Υ.Φ.Α., καθώς και κάθε λεπτομέρεια που αναφέρεται στην εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να παρατείνεται πέραν της 31.12.2008
για δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο.
3. Για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ανάπτυξης
ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μπορεί
να αποφασίζει, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., τη διεξαγωγή διαγωνισμών με
αντικείμενο την πώληση σε Προμηθευτές και Επιλέγοντες Πελάτες ποσοτήτων Υ.Φ.Α., οι οποίες αντιστοιχούν σε μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας
που έχουν συναφθεί και τεθεί σε εφαρμογή έως την 1.7.2004 και μέχρι το
χρόνο λήξης της ισχύος των συμβάσεων αυτών, εφόσον περιλαμβάνουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., τηρουμένων ιδίως των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Οι όροι
διενέργειας των διαγωνισμών αυτών εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Ε..
4. Η μεταβολή με τις διατάξεις του νόμου αυτού, του νομικού πλαισίου
που διέπει τις συμβάσεις προμήθειας Φυσικού Αερίου μεταξύ της Δ.Ε.Π.Α.
Α.Ε. και των πελατών της, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού, δε συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συμβάσεων αυτών. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συμβάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να τροποποιούνται
με συμφωνία των μερών, το αργότερο ένα έτος πριν από το χρονικό σημείο
κατά το οποίο ορισμένος πελάτης καθίσταται Επιλέγων και προκειμένου για
Πελάτες που κατέστησαν Επιλέγοντες την 1.7.2005, εντός έξι (6) μηνών από
τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κώδικα Προμήθειας
σε Πελάτες, του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. και του Κώδικα Τιμολόγησης, εφόσον οι ανωτέρω τροποποιήσεις καθίστανται αναγκαίες από την
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
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Για το σκοπό αυτόν, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλει
σχετική πρόσκληση προς τον αντισυμβαλλόμενό του, θέτοντας εύλογη προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Τα μέρη μπορούν, με
κοινή συμφωνία, να υποβάλουν στη Ρ.Α.Ε. αίτημα για την αναπροσαρμογή
των ανωτέρω συμβάσεων κατά κρίση δικαίου ανδρός, εντός της προθεσμίας
που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.
5. Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση και αναπροσαρμογή των συμβάσεων κατά την προηγούμενη παράγραφο, οποιοδήποτε
από τα μέρη, πριν ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας και προσφύγει στο Δικαστήριο για την αναπροσαρμογή ή τη λύση της σύμβασης, οφείλει να υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. αίτημα για τη διατύπωση από αυτήν πρότασης
αναπροσαρμογής της σύμβασης κατά την κρίση δικαίου ανδρός. Η αναπροσαρμογή της σύμβασης που προτείνεται από τη Ρ.Α.Ε. γίνεται οριστικά αποδεκτή ή απορρίπτεται από τα μέρη εντός εύλογης προθεσμίας που τίθεται,
για το σκοπό αυτόν, από τη Ρ.Α.Ε.. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή,
τεκμαίρεται απόρριψη του αιτήματος.
Άρθρο 39

Η χρήση Συστημάτων Φυσικού Αερίου κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού
επιτρέπεται και για τη διακίνηση βιοαερίου, αερίου που παράγεται από Βιομάζα και άλλων τύπων αερίων, εφόσον αυτή είναι δυνατή, από τεχνική άποψη
και πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις ποιότητας και τα χημικά χαρακτηριστικά των αερίων αυτών.
Άρθρο 40

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 420/1987 (ΦΕΚ
187 Α΄) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να συμπληρώνεται ή τροποποιείται ο
παρακάτω Πίνακας και να διευκρινίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον Πίνακα αυτόν.»
2. Στο άρθρο 5 του π.δ. 420/1987 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, οι
προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την υποβολή και έγκριση της μελέτης αερίων καυσίμων, κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας,
καθώς και τον έλεγχο κατασκευής των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού
αερίου κατά την προηγούμενη παράγραφο.»
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την έκδοση τιμολογίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος νόμου.
4. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Αδειών, η προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, επιτρέπεται
και πριν τη χορήγηση της σχετικής άδειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003. Εντός
τριών (3) μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Αδειών, όσοι ασκούν δραστηριότητα προμήθειας Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση
για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη
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σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, κάθε επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητα
προμήθειας Φυσικού Αερίου οφείλει να ενημερώσει τη Ρ.Α.Ε. για τη σύναψη
της σύμβασης αυτής με πελάτη που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Η
Ρ.Α.Ε. μπορεί να ανακοινώνει την επωνυμία των επιχειρήσεων που ασκούν
την ανωτέρω δραστηριότητα.
Άρθρο 41

Η Ρ.Α.Ε., συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με όργανα που λειτουργούν στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς ή άλλα όργανα που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες, ιδίως για την ίδρυση και
λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο
την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, την προστασία του καταναλωτή,
την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
εντός των ορίων της περιφερειακής αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, κατά το προηγούμενο εδάφιο, η Ρ.Α.Ε.
συμμετέχει σε επιτροπές και ομάδες, συνεδριάσεις και συνόδους συμβουλίων
και οργάνων και καταβάλλει κάθε είδους δαπάνες που καλύπτουν τις σχετικές
υποχρεώσεις της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από τη θέσπιση του Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες καταργείται το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν.
3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄).
2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του.
Άρθρο 43

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

1202

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝηΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
και Εκσυγχρονισμός
της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, κατέθεσε στη
Βουλή το σχέδιο νόμου «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μη.) και
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».
Τα κεντρικά σημεία των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου αυτού είναι
τα ακόλουθα.
1. Γενικό Εμπορικό Μητρώο: Με το σχέδιο νόμου εισάγεται,
για πρώτη φορά στη χώρα μας, ένας σύγχρονος και πρωτοποριακός θεσμός, αυτός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
H απόκτηση του θεσμού αυτού αποτελούσε, επί χρόνια, πάγιο αίτημα
του εμπορικού κόσμου της χώρας.
Με την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ.:
• Ενοποιείται και απλοποιείται το τυπικό πλαίσιο άσκησης
κάθε εμπορικής δραστηριότητας, η οποία καθίσταται περισσότερο παραγωγική και γόνιμη, όπου ασκείται,
• Θεσμοθετείται σύστημα κανόνων και αρχών, το οποίο διέπει
την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας υπό καθεστώς διαφάνειας και εμπεδώνει την ασφάλεια των εν γένει συναλλαγών,
• Εκπληρώνονται οι απαιτήσεις δημοσιότητας της εμπορικής
δραστηριότητας κατά τον πλέον πρόσφορο και επιθυμητό
τρόπο, σε πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες 2003/58 ΕΚ και
1968/51 ΕΟΚ του Συμβουλίου,
• Τίθεται υπό καθεστώς προστασίας και ασφάλειας δικαίου η
νόμιμη εμπορική δραστηριότητα,
• Καταπολεμάται η γραφειοκρατία με την εισαγωγή και χρήση
ηλεκτρονικών μηχανισμών,
• Εξασφαλίζεται, σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις που διέπουν
τα Επιμελητήρια, η δυνατότητα ταχείας εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων με μία στάση,
• Αναβαθμίζεται ο θεσμός των Επιμελητηρίων, με την υποχρεωτική συμμετοχή στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των φορέων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και επιφυλάσσονται στα Επιμελητήρια
δράσεις και πρωτοβουλίες επωφελείς για την εθνική οικονομία,
• Καθιερώνεται απλοποιημένο και ελκυστικό πλαίσιο υποδο1204

χής στην χώρα μας, οργανωμένων εμπορικών δραστηριοτήτων από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες
χώρες, ευνοείται το επιχειρηματικό κλίμα και ενθαρρύνονται
επενδύσεις σε δυναμικούς τομείς της εθνικής οικονομίας.
Το Γ.Ε.ΜΗ. οργανώνεται και τηρείται σε ένα πλαίσιο εποπτείας και
ελέγχου, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, κάθε εμπορική δραστηριότητα και διοικητική δράσης.
Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπονται:
• η οργάνωση και τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τρόπο άρτιο και
ασφαλή,
• καθορίζονται οι υπόχρεοι καταχώρισης, που είναι όλα τα φυσικά
και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, που ασκούν οποιασδήποτε μορφής εμπορική δραστηριότητα στην χώρα μας,
• η διάρθρωση και η εσωτερική οργάνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σε βάσεις
ηλεκτρονικών δεδομένων και με σύστημα ταχείας και ασφαλούς
ενημέρωσης,
• οι μορφές και το περιεχόμενο των καταχωρίσεων,
• η διαδικασία καταχώρισης της εγγραφής, των μεταβολών και της
διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.,
• πλήρες και απλοποιημένο σύστημα της παρεχόμενης έννομης
προστασίας σε κάθε ενδιαφερόμενο,
• οι έννομες συνέπειες και τα αποτελέσματα που συνεπάγεται η καταχώριση των πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως η
έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας του φυσικού προσώπου
και η απόκτηση της νομικής προσωπικότητας υπό σύσταση νομικού προσώπου,
• η εισαγωγή ηλεκτρονικών μηχανισμών που επιτρέπουν την
ασφαλή και ταχεία καταχώριση, τήρηση και διαβίβαση των στοιχείων και πράξεων στον κύκλο των ενδιαφερομένων προσώπων
και των δημοσίων αρχών.

2. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας: Με τις διατάξεις του δευτέρου μέρους του νομοσχεδίου
εκσυγχρονίζεται και βελτιώνεται ο ν. 2081/1992, ενόψει και των
αναγκών που ανέδειξε η πολύχρονη εφαρμογή του.
Ειδικότερα:
• Διευρύνεται και εμπλουτίζεται ο σκοπός των Επιμελητηρίων,
με επέκταση των αρμοδιοτήτων τους σε νέους τομείς, όπως της
δια βίου εκπαίδευσης, της αυτοτελούς διαχείρισης και εφαρμογής
κοινοτικών προγραμμάτων κλπ.,
• Προβλέπονται παρεμβάσεις των Επιμελητηρίων σε τομείς
πολιτιστικής και κοινωνικής δράσης και ενισχύεται ο ρόλος
της περιφερειακής δραστηριότητάς τους (ενθάρρυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενίσχυση των ταμείων των εργαζομένων τους, κ.λπ.),
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•

•
•

•

•

Θεσμοθετούνται παρεμβάσεις των Επιμελητηρίων στο πλαίσιο των στόχων της εθνικής οικονομίας και παρέχεται η δυνατότητα στα Επιμελητήρια να συμμετέχουν με σχήματα μη
κερδοσκοπικών νομικών προσώπων ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, σε δράσεις που προσαρμόζονται σε ειδικούς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και επιμόρφωσης των στελεχών των μελών
τους,
Αναδιαρθρώνονται σε νέα βάση και σύμφωνα με τις σύγχρονες
ανάγκες, τα τμήματα των Επιμελητηρίων και συνιστάται νέο
τμήμα, του τομέα της παροχής υπηρεσιών,
Με σειρά ρυθμίσεων, βελτιώνεται το σύστημα διοίκησης και
εσωτερικής λειτουργίας των Επιμελητηρίων με σκοπό την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους και θεσμοθετούνται οι
αναγκαίοι πόροι που εγγυώνται την αυτοτέλειά τους και την επίτευξη των στόχων τους και
Βελτιώνεται το πλαίσιο της λειτουργίας των αλλοδαπών Επιμελητηρίων στην Ελλάδα και ενισχύεται ο θεσμός των Ελληνικών Επιμελητηρίων στην αλλοδαπή, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη των τομέων της.
Προβλέπεται η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των
οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου 2006. Παράλληλα προβλέπεται η
παράταση της θητείας των λειτουργούντων οργάνων της διοίκησης των Επιμελητηρίων μέχρι την ανάδειξη των νέων,
κατά τα ανωτέρω, υπό καθεστώς ομαλής μετάβασης. Ανάλογες ρυθμίσεις προβλέπονται και για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)
και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.
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«Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3419
Φ.Ε.Κ. 297Α (6.12.2005)
ΜΕρΟΣ ΠρΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟρΙΚΟ ΜηΤρΩΟ
Άρθρο 1

Γενικό Εμπορικό Μητρώο
Υπόχρεοι καταχώρισης

1. Καθιερώνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής
«οι υπόχρεοι»).
α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική
κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρία, εφόσον συστάθηκε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή
κατά μετοχές) εταιρεία, o αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται
ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987
(ΦΕΚ 52 Α΄), οι Ναυτικές Εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979
(ΦΕΚ 192 Α΄) και οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής που συνιστώνται
κατά το ν. 3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α΄).
γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον
Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την
έδρα τους στην ημεδαπή.
δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό
2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν
την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.
ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας
2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν
στην ημεδαπή.
η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή
ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση
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ζ΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
θ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την
κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις ζ΄ και η΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των
οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή.
2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται προαιρετικά:
α. οι κοινοπραξίες,
β. οι αστικές εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ,
γ. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή
προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς
να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών
ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να αποφασισθεί η εγγραφή
στο Γ.Ε.ΜΗ. των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) όλων των
βαθμίδων τους, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61
Α΄), μετά από αίτηση των Α.Σ.Ο. και γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.. Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι τεχνικές λεπτομέρειες της εγγραφής, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 2

Υπηρεσίες Γ.Ε.Μη. και αρμοδιότητες αυτών

1. Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) που προβλέπεται στο
άρθρο 5 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), συνιστάται Κεντρική Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ., η οποία είναι αρμόδια για:
α) την οργάνωση και εποπτεία της βάσης ή των βάσεων δεδομένων που
συναπαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 5,
β) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων,
γ) τη διαπίστευση των νομιμοποιούμενων, προς καταχώριση, προσώπων και τη διαρκή προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων από νομιμοποιούμενα πρόσωπα,
δ) την άμεση και, κατά χρονική ακολουθία, λήψη και την αποθήκευση των
δεδομένων που διαβιβάζονται και
ε) τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και
της ασφάλειας των δεδομένων.
Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, η Κ.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄).
2. Σε κάθε Επιμελητήριο συνιστάται ειδική υπηρεσία («Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.») η οποία, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, είναι αρμόδια
για:
α. την εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα, αρχική καταχώριση (εγγραφή) των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή υφιστάμενων καταχωρίσεων και
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β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των
σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο
νομιμότητας των νομικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των
λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή.
Η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου καθορίζεται
με βάση την κύρια δραστηριότητα και την κύρια επαγγελματική κατοικία ή την
εγκατάσταση του υπόχρεου, αντίστοιχα. Για τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, η καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., καθορίζεται από την κύρια δραστηριότητα και την έδρα του υποκαταστήματος
ή του πρακτορείου, αντίστοιχα.
Κάθε υπόχρεος υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..
3. Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.,
ενιαίο για τις Διευθύνσεις Α.Ε. και Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
και Αναλογιστικής. Οι Διευθύνσεις αυτές διαβιβάζουν στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. όλες
τις πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και αφορούν τις
ανώνυμες εταιρείες, τις ευρωπαϊκές εταιρείες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές
εταιρείες και τα υποκαταστήματά τους στην ημεδαπή, για την εξ αποστάσεως
και με ηλεκτρονικά μέσα αρχική καταχώριση (εγγραφή) των ανωτέρω προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και κάθε μεταγενέστερη καταχώριση, μεταβολή
ή διαγραφή αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.
4. Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων και το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης («υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.») έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να προβαίνουν σε καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ..
5. Στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων μπορεί να συνιστάται, με
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μία (1)
οργανική θέση επιστημονικού συνεργάτη αποκλειστικής απασχόλησης. Η
ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο
που αποδεικνύεται από την κατοχή σχετικού διδακτορικού ή μεταπτυχιακού
διπλώματος. Ο ανωτέρω επιστημονικός συνεργάτης επικουρεί τις υπηρεσίες
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., όταν παρίσταται ανάγκη κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ο δικηγόρος, επιστημονικός
συνεργάτης, προσλαμβάνεται με απόφαση του οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως
ισχύει κάθε φορά.
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, καθορίζονται
ο αριθμός των οργανικών θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και ο
τρόπος στελέχωσης, της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των υπηρεσιών
Γ.Ε.ΜΗ. και του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να αποφασισθεί η εξ αποστάσεως διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με άλλα ειδικά μητρώα και δημόσια αρχεία και να
καθορισθούν οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της διασύνδεσης, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και του εμπορικού απορρήτου.
1209

Άρθρο 3

Εποπτεία

1. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από Κεντρικό Εποπτικό
Συμβούλιο, που εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο απαρτίζεται από ένα συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό με βαθμό τουλάχιστον Εφέτη της πολιτικής ή διοικητικής δικαιοσύνης, ως πρόεδρο, ένα καθηγητή Νομικής Σχολής, με
ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο, ένα καθηγητή Α.Ε.Ι. με ειδίκευση σε θέματα
πληροφορικής, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
με τους αναπληρωτές τους, τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., έναν εκπρόσωπο του
Υπουργείου Ανάπτυξης, έναν εκπρόσωπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, που ορίζονται από τους οικείους φορείς, με τους αναπληρωτές τους. Το Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο συντονίζει
το έργο των συμβουλίων που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους και
μεριμνά για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από
όλα τα Επιμελητήρια της χώρας εκδίδοντας, προς τούτο, κανονισμούς, εγκυκλίους και αποφάσεις. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης με θητεία πέντε (5) ετών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται οι αμοιβές των μελών του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Ε., η δαπάνη των οποίων
βαρύνει τον προϋπολογισμό της.
2. Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. όλων των Επιμελητηρίων κάθε νομού υπόκεινται
σε ενιαία εποπτεία, η οποία ασκείται από Περιφερειακό Εποπτικό Συμβούλιο.
Το Συμβούλιο αυτό απαρτίζεται από έναν συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό με
βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Πρωτοδικών, της πολιτικής ή διοικητικής δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του, από έναν εκπρόσωπο
της Ε.Ν.Α.Ε., τον Πρόεδρο ή τους Προέδρους όλων των Επιμελητηρίων των
νομών της οικείας Περιφέρειας, έναν υπάλληλο της οικείας Περιφέρειας με
βαθμό Α΄ και έναν εκπρόσωπο των Συλλόγων των Υπαλλήλων Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, που ορίζονται από τους οικείους φορείς, με τους αναπληρωτές τους. Το Περιφερειακό Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί έλεγχο
νομιμότητας για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού,
σε επίπεδο υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας με θητεία πέντε (5) ετών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται οι αμοιβές των μελών του Περιφερειακού Εποπτικού
Συμβουλίου, μετά από γνώμη των οικείων Επιμελητηρίων των νομών της οικείας Περιφέρειας, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό τους.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό της δαπάνης που αναλογεί σε
κάθε Επιμελητήριο για τις ανωτέρω αμοιβές.
Κάθε υπόχρεος ή τρίτος που έχει ειδικό έννομο συμφέρον, μπορεί να
ασκήσει ένσταση ενώπιον του Περιφερειακού Εποπτικού Συμβουλίου κατά
των αποφάσεων των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, για θέματα που
αφορούν την εγγραφή, μεταβολή, διαγραφή ή άλλη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..
Η ένσταση ασκείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης ή την πλήρη γνώση του περιεχομένου της.
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Κάθε υπόχρεος ή τρίτος που έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να
ασκήσει ένσταση κατά των αποφάσεων του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ., ενώπιον του
Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου, για θέματα που αφορούν την εγγραφή,
μεταβολή, διαγραφή ή άλλη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο.
3. Στο Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο και στα Περιφερειακά Εποπτικά Συμβούλια παρέχεται διοικητική υποστήριξη από την Κ.Ε.Ε. και το μεγαλύτερο, σε
αριθμό μελών, Επιμελητήριο του νομού της έδρας της Περιφέρειας, αντίστοιχα.
4. Το Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας αυτού και του Περιφερειακού Εποπτικού Συμβουλίου, ο οποίος
εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 4

Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών

1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγουν την αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και των
υπηρεσιών των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), για την έκδοση
διοικητικών πράξεων και την άσκηση εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των
καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες, τις ευρωπαϊκές εταιρείες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, καθώς και τις
αρμοδιότητες των Ειρηνοδικείων σχετικά με τους συνεταιρισμούς που υπάγονται σε αυτά.
Οι διοικητικές πράξεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και των οικείων Ν.Α., καθώς και
οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την
εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή
των υπόχρεων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
2. Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. παράγουν με ευθύνη τους και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ψηφιακά αντίγραφα των αιτήσεων καταχώρισης, των συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών και κάθε άλλου στοιχείου που
υποβάλλεται σε αυτές, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη υποβληθεί σε ηλεκτρονική
μορφή και τα διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά
μέσα, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ν.Α.. Η ανωτέρω υποχρέωση των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ. αναφέρεται και στις οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιρειών, των ευρωπαϊκών εταιρειών και των
ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση
δημοσίευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ευθύς ως οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ν.Α. ασκήσουν την αρμοδιότητά
τους κατά την παράγραφο 1, κοινοποιούν αυθημερόν, με ηλεκτρονικά μέσα,
τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν, στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..
3. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Ν.Α., που είναι αρμόδιες για τις ανώνυμες εταιρείες, τις ευρωπαϊκές εταιρείες, τις ευρωπαϊκές
συνεταιριστικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, κοινοποιούν αυθημερόν, με ηλεκτρονικά μέσα, στις αρμόδιες υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. τις διοικητικές πράξεις που αφορούν συγκεκριμένο
1211

υπόχρεο που υπάγεται σε αυτές και επηρεάζουν τις καταχωρίσεις στο
Γ.Ε.ΜΗ., όπως τις αποφάσεις διαγραφής ή ανάκλησης της άδειας σύστασης
εταιρείας ή υποκαταστήματος.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της σύμπραξης και συνεργασίας του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και των Ν.Α., αντίστοιχα, σε ζητήματα διαβίβασης και
ανταλλαγής στοιχείων και δεδομένων που αφορούν τους υπόχρεους.
5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την αρμοδιότητα των Επιμελητηρίων να τηρούν για τα μέλη τους μητρώα ανεξάρτητα από το Γ.Ε.ΜΗ.,
καθώς και αρχεία ασφαλείας παράλληλα προς το Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 5

Διάρθρωση του Γ.Ε.Μη.

1. Το Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, τη Μερίδα και το Φάκελο.
2. Το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η Μερίδα τηρούνται ηλεκτρονικά
ως αρχεία μίας ή περισσοτέρων βάσεων δεδομένων, προσβάσιμων εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, οι οποίες εξυπηρετούνται από ειδικό λειτουργικό σύστημα που εγκαθίσταται στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..
3. Στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών καταχωρίζονται, κατά αλφαβητική
σειρά, οι εμπορικές ή οι εταιρικές επωνυμίες των υπόχρεων ή, σε περίπτωση
που ο εγγραφόμενος δεν έχει εμπορική ιδιότητα, το ονοματεπώνυμό του,
καθώς και οι διακριτικοί τίτλοι της εκάστοτε επιχείρησης ή καταστήματός του,
εφόσον διαφέρουν, κατά τρόπο ευδιάκριτο από τις ήδη καταχωρισμένες επωνυμίες ή τους διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων που υπάγονται σε Επιμελητήριο του ίδιου νομού.
4. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, κατά χρονική ακολουθία, περιληπτικές
αναφορές των νομικών πράξεων, των δηλώσεων και των εγγράφων του Φακέλου που αφορούν τον υπόχρεο.
5. Στο Φάκελο αρχειοθετούνται και φυλάσσονται οι αιτήσεις, τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του αιτούντος και του
διαβιβάζοντος την αίτηση («νομιμοποιητικά έγγραφα»), τα δικαιολογητικά
κάθε καταχώρισης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και στη Μερίδα («συνοδευτικά έγγραφα») και γενικά όλα τα έγγραφα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
(«δημοσιευτέα έγγραφα»).
6. Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. τηρούν τους Φακέλους των υπόχρεων που υπάγονται στις υπηρεσίες αυτές. Ως προς τις αιτήσεις καταχώρισης και τα δημοσιευτέα έγγραφα που αφορούν εμπορικές
εταιρείες, ενώσεις προσώπων και υποκαταστήματα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις ζ΄, η΄ και θ΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1, ο Φάκελος
τηρείται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο
Φάκελος τηρείται ως αρχείο μίας ή περισσοτέρων βάσεων δεδομένων, προσβάσιμων εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, οι οποίες λειτουργούν υπό
την εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο
1 του άρθρου 2. Αν ο Φάκελος τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, η πρόσβαση
στα έγγραφα αυτού γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της Μερίδας.
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7. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται με την αρχική καταχώριση στο
Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, στη Μερίδα και στο Φάκελο, εφόσον ο Φάκελος τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε μεταγενέστερη μεταβολή ολοκληρώνεται με την καταχώριση της σχετικής πράξης στη Μερίδα και στο Φάκελο,
εφόσον ο Φάκελος τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Αν μεταβάλλεται το αστικό
όνομα ή η επωνυμία, απαιτείται επιπλέον καταχώριση και στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών. Αν ο Φάκελος δεν τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, η αρχειοθέτηση σε αυτόν των νομιμοποιητικών και λοιπών εγγράφων δεν
αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση
αυτή, ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να αρχειοθετήσει στο Φάκελο τα πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα των
νομιμοποιητικών και λοιπών εγγράφων, ευθύς ως ολοκληρωθεί η καταχώριση
στο Γ.Ε.ΜΗ..
Με την αρχική καταχώριση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο Αριθμός
Γ.Ε.ΜΗ. χορηγείται κατά χρονολογική σειρά, είναι μοναδικός για κάθε υπόχρεο και παραμένει ο ίδιος και μετά το μετασχηματισμό ή τη διαγραφή του
υπόχρεου από το Γ.Ε.ΜΗ.. Τα υποκαταστήματα και τα πρακτορεία λαμβάνουν
ιδιαίτερο αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστημάτων που
αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εμπεριέχει και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου που διατηρεί το υποκατάστημα.
Η καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, θεωρείται ότι συντελέσθηκε με
την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις
της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. με τρόπο, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν, εφεξής, να ανακαλούνται αναλλοίωτα από την κεντρική μνήμη του
Γ.Ε.ΜΗ. και να αναγιγνώσκονται με τεχνικά μέσα. Μόλις συντελεστεί η καταχώριση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει αυτομάτως και με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια υπηρεσία
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., αποδεικτικό καταχώρισης, στο οποίο αναγράφεται
η ακριβής ημερομηνία και ώρα καταχώρισης της σχετικής πράξης και ένας,
μοναδικός, για κάθε καταχώριση, κωδικός αριθμός («Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης»). Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται με τον Κωδικό
Αριθμό Καταχώρισης και αναγράφει τον ακριβή χρόνο διενέργειάς της, την
αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που διενήργησε αυτήν. Ο υπάλληλος αυτός ευθύνεται για τον έλεγχο της προσβασιμότητας, της ορθότητας
και της πληρότητας της καταχώρισης, με βάση τη σχετική αίτηση ή τα στοιχεία
που δικαιολογούν την αυτεπάγγελτη καταχώριση ή κάθε μεταγενέστερη
πράξη αυτής. Μετά την καταχώριση, η διόρθωση λαθών είναι επιτρεπτή μόνο
με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9.
8. Η Μερίδα και ο Φάκελος τηρούνται με βάση τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Το
Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών τηρείται με βάση την επωνυμία και τον αριθμό
Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά: α) σε
κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., β) σε κάθε
έγγραφο που εκδίδουν οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και γ) σε κάθε έντυπο που
αφορά τον υπόχρεο.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα που
αφορούν την τήρηση, την οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική
διαχείριση και εν γένει λειτουργία και δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση παρατεταμένης αδυναμίας πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ.
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ή παρατεταμένης αδυναμίας αποθήκευσης δεδομένων σε αυτό, για τεχνικούς
λόγους.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διασύνδεση του
Γ.Ε.ΜΗ. με άλλα δημόσια Μητρώα και την πρόσβαση σε αυτό δημόσιων υπηρεσιών και φορέων. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται η συνεργασία των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. με άλλες υπηρεσίες, αρχές και φορείς
για τη συλλογή, την κοινοποίηση, τον έλεγχο και το συσχετισμό στοιχείων, γεγονότων, ανακοινώσεων και εγγράφων που αφορούν τους υπόχρεους.
Άρθρο 6

Καταχωρίσεις στη Μερίδα

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση
αρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία που
καταχωρίζονται στη Μερίδα και αφορούν την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) των φυσικών προσώπων,
β) των εμπορικών εταιρειών και ενώσεων προσώπων,
γ) των υποκαταστημάτων που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
δ) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
ε) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που αναφέρονται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
2. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το
πρόσωπο του υπόχρεου τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Ο Αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του
πρακτορείου.
β. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή
ή τη μεταγενέστερη καταχώριση και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου.
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθμός
Καταχώρισης.
δ. Τα στοιχεία της απόφασης των αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών οι
οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήματος εφόσον, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, προαπαιτείται η άδεια αυτή για τη σύσταση εταιρείας
ή την έναρξη εργασιών επιτηδευματία.
ε. Οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή τίθεται σε προσωρινή ή οριστική αναγκαστική διαχείριση, σε επιτροπεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 46α του ίδιου νόμου, σε διαδικασίες αφερεγγυότητας, σύμφωνα με
την πρώτη παράγραφο του άρθρου 3 του Κανονισμού 1346/2000/ΕΚ (ΕΕΕΚ
L. 160) και κάθε άλλη διαδικασία εξυγίανσης του υπόχρεου ή συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών του. Επίσης, στη Μερίδα καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η
διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των
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επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου.
στ. Τα στοιχεία των δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες περατώνονται,
αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννομες καταστάσεις, που αναφέρονται
στην προηγούμενη περίπτωση.
ζ. Τα στοιχεία των δικαστικών αποφάσεων που επικυρώνουν τις συμφωνίες οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 1892/1990.
η. Τα στοιχεία των εκκρεμών αιτήσεων πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης και διορισμού επιτρόπου, τα στοιχεία των δηλώσεων
αναστολής πληρωμών και τα στοιχεία της συμφωνίας που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 1892/1990.
θ. Ο αριθμός των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην
ημεδαπή, καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. που αφορά το καθένα από αυτά.
ι. Ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο
θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών.
Άρθρο 7

Διαδικασία καταχώρισης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η εγγραφή και κάθε
περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται, ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. από τον υπόχρεο ή οποιονδήποτε
έχει ειδικό έννομο συμφέρον. Ειδικότερα, οι αιτήσεις καταχώρισης, που αφορούν τους υπόχρεους οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
2, υποβάλλονται απευθείας στη Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια για τον συγκεκριμένο υπόχρεο.
2. Η αίτηση καταχώρισης αναφέρει τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη
Μερίδα, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο και συνοδεύεται, υποχρεωτικά,
από τα δικαιολογητικά, τα συνοδευτικά και τα λοιπά έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5. Η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων δεν απαιτείται, όταν αυτά περιλαμβάνονται ήδη στο Φάκελο του
υπόχρεου, ως πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.
3. Η αίτηση του υπόχρεου και τα έγγραφα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλονται κατ’ επιλογή του αιτούντος, σε έντυπη
ή σε ψηφιακή μορφή. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση, τα δικαιολογητικά
και συνοδευτικά έγγραφα αυτής υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα και με
χρήση ψηφιακής υπογραφής του εκδότη κάθε εγγράφου, η οποία πρέπει να
πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 1 των άρθρων
2 και 3, αντίστοιχα, του π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α΄).
4. Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου, με την παραλαβή
της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, προβαίνει
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πρωτοκόλληση της αίτησης και ελέγχει τα
δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη νομιμότητά τους. Ο έλεγχος, που διενεργείται κατά
το προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνει και την καταβολή κάθε τέλους που
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προβλέπεται από το άρθρο 8 και κάθε φόρου ή εισφοράς που προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία, ως προϋπόθεση για την καταχώριση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρισης, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στις καταχωρίσεις, που
ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5, το αργότερο μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης ή από την ημέρα κατά
την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 κοινοποιήσουν στην προαναφερόμενη υπηρεσία τις πράξεις τους.
Το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., με την παραλαβή της απόφασης καταχώρισης από
την αρμόδια για τον υπόχρεο διεύθυνση κατά την παράγραφο 1, προβαίνει
αυθημερόν και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο στις καταχωρίσεις που ορίζονται από
τις διατάξεις του άρθρου 5.
5. Οι υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση που η αίτηση,
τα προσκομισθέντα έγγραφα και τα λοιπά δικαιολογητικά δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, προσκαλούν τον
υπόχρεο είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις
της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που καταχωρίζονται. Η
χορήγηση της ανωτέρω προθεσμίας παρατείνει κάθε νόμιμη προθεσμία προς
καταχώριση στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν η προθεσμία των πέντε (5) ημερών ή
η προθεσμία που παρατείνεται παρέλθουν άπρακτες ή ο υπόχρεος υποβάλει
τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του
νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η αίτηση καταχώρισης απορρίπτεται
με αιτιολογημένη απόφαση των υπηρεσιών καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και καταπίπτουν, υπέρ αυτών, τα σχετικά τέλη καταχώρισης και η επιμελητηριακή
συνδρομή.
6. Οι υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν να συμμορφώνονται
με διοικητικές πράξεις και εκτελεστές αποφάσεις και διατάξεις των δικαστηρίων ή των δικαστικών λειτουργών που αφορούν την υποβολή αίτησης καταχώρισης, έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου οι οποίες
υπόκεινται σε καταχώριση ή επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία. Αν εκκρεμεί δίκη σχετική με έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, που επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία, η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί, αυτεπαγγέλτως, μετά από στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, να αναστείλει την καταχώριση μέχρι την έκδοση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται η προθεσμία και το
σημείο έναρξης αυτής, για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
με τα νομιμοποιητικά και τα συνοδευτικά τους έγγραφα και δικαιολογητικά και
κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 8

Λοιπές προϋποθέσεις καταχώρισης

Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή από τον υπόχρεο, σχετικού τέλους στην
αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με απόφαση του Υπουργού
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Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε., καθορίζεται το ύψος του τέλους
καταχώρισης, που είναι ενιαίο για όλες τις υπηρεσίες καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και η διαδικασία είσπραξης και
απόδοσης του τέλους καταχώρισης, τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Τα ανωτέρω τέλη αποτελούν έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 9

Διόρθωση - Μεταβολή των καταχωρίσεων

1. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση, εφόσον είναι
εσφαλμένη και σε μεταβολή, εφόσον τα νομικά γεγονότα, οι δηλώσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί ή δικαιολογούν τις καταχωρίσεις έχουν μεταβληθεί.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η διόρθωση και η
μεταβολή, κατά την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιούνται, μετά από
αίτηση του υπόχρεου, η οποία υποβάλλεται στις υπηρεσίες καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ. από τον υπόχρεο, τους καθολικούς διαδόχους του ή οποιονδήποτε
τρίτο που δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον. Οι αιτήσεις διόρθωσης και μεταβολής που αφορούν στους υπόχρεους, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2, υποβάλλονται στη Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης που είναι αρμόδια για τον υπόχρεο.
3. Κάθε διόρθωση και μεταβολή των καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται μετά από έλεγχο νομιμότητας της αίτησης, σύμφωνα με τα στοιχεία
της επελθούσας διόρθωσης ή μεταβολής και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής,
την αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης και τον υπάλληλο που την πραγματοποίησε.
4. Αν επέλθει μεταβολή στο κύριο αντικείμενο της επιχείρησης, στην κατοικία, στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, με συνέπεια τη μεταβολή της καθ’ ύλην ή κατά τόπο αρμοδιότητας της υπηρεσίας καταχώρισης
στο Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρμόδια υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην υπηρεσία που καθίσταται αρμόδια, το Φάκελο του υπόχρεου, εφόσον αυτός δεν
τηρείται ηλεκτρονικά.
5. Αν ανώνυμη εταιρεία, ευρωπαϊκή εταιρεία, ευρωπαϊκή συνεταιριστική
εταιρεία και τα υποκαταστήματα αυτών μεταφερθούν από την αρμοδιότητα
των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. στην αρμοδιότητα του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. ή αντιστρόφως, οι αναγκαίες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιούνται από το
Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 10

Διαγραφή

1. Οι υπόχρεοι διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Με την απώλεια της εμπορικής ιδιότητάς τους, εφόσον η εγγραφή στο
Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιήθηκε με βάση την ιδιότητα αυτή. Η διαγραφή διενεργείται κατόπιν υποβολής στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) είτε από τον υπόχρεο είτε από όποιον έχει ειδικό
έννομο συμφέρον. Ο υποβάλλων τη δήλωση φέρει το βάρος απόδειξης της
απώλειας της εμπορικής ιδιότητας του υπόχρεου.
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β. Μετά από αίτησή τους, όταν πρόκειται για πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η αίτηση υποβάλλεται οποτεδήποτε, εφόσον ο υπόχρεος δεν έχει αποκτήσει την εμπορική
ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, οι συνέπειες της εγγραφής τους παύουν δύο
(2) μήνες μετά τη διαγραφή.
γ. Με το θάνατό τους ή την κήρυξή τους σε αφάνεια. Με την επιφύλαξη
του άρθρου 11, η διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση, από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή της τελεσίδικης απόφασης κήρυξης σε αφάνεια, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό δημοσίευσής της κατά το άρθρο 47 Α.Κ.. Αν οι κληρονόμοι του υπόχρεου συνεχίσουν
την εμπορική δραστηριότητα του θανόντος, καθένας από αυτούς υποχρεούται,
αυτοτελώς, να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. από το χρόνο αποδοχής, εκ μέρους του,
της κληρονομίας ή την πάροδο της προθεσμίας για αποποίησή της.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.
στους κληρονόμους και για τη μεταβολή του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστημάτων του κληρονομουμένου.
δ. Με την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου σε στερητική δικαστική συμπαράσταση, που το καθιστά ανίκανο για την άσκηση εμπορίας. Η
διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση από τον δικαστικό συμπαραστάτη
δικαστικής απόφασης με την οποία ο υπόχρεος υποβάλλεται σε δικαστική
συμπαράσταση και διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης. Ο δικαστικός συμπαραστάτης υποχρεούται, με ποινή έκπτωσης από το λειτούργημά του, να
υποβάλει αίτηση διαγραφής, αν το δικαστήριο δεν του χορήγησε άδεια συνέχισης της εμπορίας.
ε. Με την περάτωση της εκκαθάρισης, αν λυθεί το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή διενεργείται
ύστερα από αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, ενός από τους εταίρους ή τα μέλη της ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου έχει ειδικό έννομο συμφέρον. Ειδικά, οι ανώνυμες εταιρίες διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. και στις
περιπτώσεις που προβλέπεται διαγραφή, σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, μετά από αίτηση της υπόχρεης εταιρείας.
2. Οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. διαγράφονται, εφόσον ήταν από την
αρχή ή κατέστησαν μεταγενέστερα παράνομες, αναληθείς ή ανακριβείς. Η
διαγραφή διενεργείται μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον υπόχρεο
ή τρίτο που έχει ειδικό έννομο συμφέρον, στην αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Στην πράξη διαγραφής κάθε καταχώρισης αναγράφονται η ημερομηνία
και ο υπάλληλος που τη διενήργησε.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται και
άλλες περιπτώσεις διαγραφής καταχωρίσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., πέραν αυτών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Άρθρο 11
Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις,
μεταβολές και διαγραφές

1. Αν υπόχρεος ή τρίτος που έχει ειδικό έννομο συμφέρον, παραλείψουν
να υποβάλουν αίτηση καταχώρισης, η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο
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Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπάγγελτα, μετά από έλεγχο, στην αναγκαία καταχώριση, εφόσον διαπιστώνει με βεβαιότητα την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών
πράξεων, εγγράφων και δηλώσεων που αφορούν τον υπόχρεο, για τα οποία
απαιτείται καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για την ανωτέρω καταχώριση, οι υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, τις δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν την εμπορική ιδιότητα προσώπου, προκειμένου
να διαπιστώσουν αν αυτό κατατάσσεται μεταξύ των υπόχρεων.
2. Αν ο υπόχρεος ή τρίτος που έχει ειδικό έννομο συμφέρον παραλείψουν
να υποβάλουν αίτηση μεταβολής ή διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ., η αρμόδια
υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στη μεταβολή
ή τη διαγραφή των καταχωρίσεων, εφόσον διαπιστώνει με βεβαιότητα ότι τα
νομικά γεγονότα, έγγραφα και δηλώσεις που καταχωρίσθηκαν ήταν από την
αρχή ή κατέστησαν μεταγενέστερα παράνομα, αναληθή ή ανακριβή.
3. Πριν η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβεί αυτεπαγγέλτως στις πράξεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους,
καλεί εγγράφως τον υπόχρεο είτε να υποβάλει σχετική αίτηση εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή. Αν η προθεσμία
αυτή παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην καταχώριση, στη μεταβολή ή τη διαγραφή και επιβάλλει στον
υπόχρεο και στους νόμιμους εκπροσώπους του πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 17.
4. Η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Αν περιέλθουν σε αυτήν, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 4, διοικητικές πράξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου
Ανάπτυξης ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που αφορούν την καταχώριση, τη μεταβολή ή τη διαγραφή των ανωνύμων εταιρειών, των ευρωπαϊκών
εταιρειών, των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών και των υποκαταστημάτων των ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή που υπάγονται στις υπηρεσίες αυτές.
β. Αν περιέλθουν σε αυτήν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου του υπόχρεου
φυσικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου, του οποίου ο θάνατος επηρεάζει τη νομική κατάσταση, τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση υπόχρεου
νομικού προσώπου, ένωσης προσώπων ή υποκαταστήματος.
γ. Αν περιέλθουν σε αυτήν, με οποιονδήποτε τρόπο, δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν, κηρύσσουν, αναγνωρίζουν ή μεταβάλλουν έννομες
καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται κατά νόμο
προς κάθε τρίτο και οι οποίες αφορούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, όπως δικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄,
στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές
πράξεις ή δικαιοπραξίες που επιφέρουν τη λύση του υπόχρεου νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις
ή δικαιοπραξίες που επιφέρουν την είσοδο ή αποχώρηση εταίρων, μελών
υπόχρεων νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων και το διορισμό ή
την παύση εκπροσώπων των υπόχρεων νομικών προσώπων, ενώσεων
προσώπων και υποκαταστημάτων.
δ. Αν περιέλθουν σε αυτήν, με οποιονδήποτε τρόπο, αιτήσεις και δηλώσεις, που αναφέρονται στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6.
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5. Οι γραμματείες των κατά τόπους αρμόδιων δικαστηρίων υποχρεούνται
να διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα, στις
αρμόδιες υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές αποφάσεις, τις
αιτήσεις και τις δηλώσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
6. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου, συμβολαιογράφοι και δημόσιοι λειτουργοί υποχρεούνται να ενημερώνουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις αρμόδιες υπηρεσίες
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., όταν στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητας ή
αρμοδιότητάς τους διαπιστώνουν ότι παραλείφθηκε η εγγραφή υπόχρεου ή
η καταχώριση νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, για τα οποία απαιτείται εγγραφή ή καταχώριση ή συντρέχει περίπτωση
παράνομης, αναληθούς ή ανακριβούς καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής.
Άρθρο 12

Έννομη προστασία

1. Αν η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αρνείται να προβεί
στην αιτούμενη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί, ανεξάρτητα από το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, να ζητήσει από το δικαστήριο να
διατάξει την εγγραφή, μεταβολή, διαγραφή ή άλλη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..
Αρμόδιο να διατάξει την αιτούμενη ενέργεια, σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο, είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν στην ίδια περιφέρεια υφίστανται περισσότερα Πρωτοδικεία, αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο που βρίσκεται
εγγύτερα στην ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία. Αν έχουν ιδρυθεί στην ημεδαπή,
από τον ίδιο υπόχρεο, περισσότερα του ενός υποκαταστήματα, αρμόδιο είναι
το Πρωτοδικείο στο οποίο προσφεύγει, κατ’ επιλογή του, ο υπόχρεος.
2. Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 739
επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στη δίκη κλητεύεται υποχρεωτικά, με επιμέλεια του αιτούντος, ο Πρόεδρος του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Αν
η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο, στη σχετική δίκη κλητεύονται υποχρεωτικά,
με επιμέλεια του αιτούντος, ο υπόχρεος ή η υπό σύσταση εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κλήτευση και οποιουδήποτε τρίτου έχει ειδικό έννομο
συμφέρον. Αν η άρνηση της εγγραφής, καταχώρισης ή μεταβολής οφείλεται σε
κίνδυνο σύγχυσης της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του υπόχρεου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5, κλητεύεται υποχρεωτικά ο δικαιούχος
της προκαταχωρισμένης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου.
3. Η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου καθορίζει επακριβώς το περιεχόμενο της εγγραφής, καταχώρισης ή μεταβολής, καθώς και το αντικείμενο
της διαγραφής. Με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου, η απόφαση
διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία
οφείλει να ενεργήσει αυθημερόν, κατά το διατακτικό της απόφασης. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης καθορίζεται η διαδικασία και οι όροι διαβίβασης των δικαστικών αποφάσεων κατά το προηγούμενο
εδάφιο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
1220

4. Η εγγραφή, μεταβολή, διαγραφή ή άλλη καταχώριση που διενεργείται
σε εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου ή των συμβουλίων που αναφέρονται στο
άρθρο 3 δεν έχουν αναδρομικό αποτέλεσμα.
Άρθρο 13

Δημοσιεύσεις

1. Το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονομάζεται σε Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου,
από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 18.
2. Αν η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή
ή διαγραφή αφορά ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ευρωπαϊκές εταιρείες, ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή, που αναφέρονται στις περιπτώσεις
στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει, αυτεπαγγέλτως, στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με περιληπτική αναφορά του
περιεχομένου της καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής και του χρόνου διενέργειας αυτών. Προϋπόθεση της αποστολής της ανακοίνωσης αποτελεί η
προηγούμενη καταβολή από τον υπόχρεο των τελών δημοσίευσης στο Τεύχος
Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης εγγραφής, καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 11, η υπηρεσία καταχώρισης
στο Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει τη σχετική ανακοίνωση στο Εθνικό Τυπογραφείο και
επιβάλλει τα σχετικά τέλη στον υπόχρεο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζονται
τα θέματα που αφορούν την έκδοση και την κυκλοφορία του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού
Μητρώου και τη διαδικασία δημοσίευσης, σε αυτό, των καταχωρίσεων στο
Γ.Ε.ΜΗ.. Mε την ίδια απόφαση μπορεί να αποφασισθεί η τήρηση του Τεύχους
Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου σε ηλεκτρονική μορφή και να καθορισθούν οι αναγκαίες λεπτομέρειες.
Άρθρο 14

Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις

1. Οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να λάβουν χώρα και σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., μετά από σχετική αίτηση των
υπόχρεων, εφόσον αυτοί προσκομίζουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις
και όλα τα προς καταχώριση έγγραφα σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Αν διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει η καταχώριση στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε τρίτος μπορεί να επικαλεσθεί την ξενόγλωσση καταχώριση, εκτός αν ο
υπόχρεος αποδείξει ότι οι τρίτοι είχαν γνώση της καταχώρισης στην ελληνική
γλώσσα και της διαφοράς της τελευταίας από την ξενόγλωσση.
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Άρθρο 15

Αποτελέσματα της καταχώρισης

1. Από την έναρξη της τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και με την καταχώριση σε
αυτό των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επέρχονται, ως προς τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α. Τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούμενο
εδάφιο αποκτούν νομική προσωπικότητα.
β. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που
ρυθμίζουν τη μετατροπή ή το μετασχηματισμό των εταιρειών, συντελείται η
μετατροπή των υπόχρεων εταιρειών σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, αστικούς συνεταιρισμούς και σε εταιρείες που αναφέρονται
στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού.
δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, με μόνη την εγγραφή και
πριν από τη διαγραφή της εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται.
ε. Επέρχεται η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής
διοικητικής πράξης.
στ. Επέρχεται η αναβίωση.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας,
από την έναρξη της τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και με την καταχώριση σε αυτό των
νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου αυτού, δημιουργείται για τους λοιπούς υπόχρεους,
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1, μαχητό τεκμήριο
εμπορικής ιδιότητας.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 12 επ. του άρθρου 7β του κ.ν.
2190/1920 και του άρθρου 8α του κ.ν. 3190/1955, οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού δεν μπορούν να αντιτάξουν, προς τρίτους, κάθε μορφής γεγονότα και μεταβολές που
καταχωρίζονται υποχρεωτικά, εφόσον αυτά δεν καταχωρίσθηκαν, εκτός αν
αποδεικνύουν ότι οι τρίτοι είχαν λάβει σχετική γνώση ή αν τα γεγονότα και οι
μεταβολές δεν παράγουν έννομες συνέπειες χωρίς προηγούμενη καταχώρισή
τους. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για γεγονότα και μεταβολές
που διαλαμβάνονται σε δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αφορούν σε συλλογικές διαδικασίες ικανοποίησης πιστωτών.
4. Οι εγγραφές και καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. τεκμαίρονται ορθές και σύννομες μέχρι τη διόρθωσή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 9.
Άρθρο 16

Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, με αίτησή του η οποία υποβάλλεται σε
έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή προς την Κ.Ε.Ε. ή στις αρμόδιες υπηρεσίες
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση, να ζητήσει τη χορήγηση εκτυ1222

πωμένων αντιγράφων ή αποσπασμάτων των καταχωρίσεων στη Μερίδα,
καθώς και αντιγράφων των εγγράφων, που τηρούνται στο Φάκελό του, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιευτέων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
και λογιστικών εγγράφων του υπόχρεου. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και για
τη χορήγηση πιστοποιητικών, σχετικά με τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί
στη Μερίδα ή περιέχονται στο Φάκελο.
2. Τα πλήρη αντίγραφα ή τα αποσπάσματα χορηγούνται, κατ’ επιλογή
του αιτούντος, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αν αφορούν καταχωρίσεις
που έλαβαν χώρα μετά την 1.1.2007. Κατ΄ εξαίρεση, οι αρμόδιες υπηρεσίες
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. χορηγούν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα ή αποσπάσματα ήδη καταχωρισμένων πράξεων και στοιχείων, που
αφορούν ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, κατά μετοχές
ετερόρρυθμες εταιρείες και υπόχρεους που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ΄
και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον αυτά καταχωρίσθηκαν στα
προβλεπόμενα, για τον υπόχρεο, Μητρώα και Βιβλία, μετά την 1.1.1997. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με
όμοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής
των αντιγράφων ή αποσπασμάτων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και κάθε
σχετική λεπτομέρεια.
3. Για τη χορήγηση των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια
υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή στην Κ.Ε.Ε. ενιαίο ειδικό τέλος, το οποίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει το διοικητικό κόστος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος του τέλους αυτού, που αποτελεί έσοδο της κατά περίπτωση
αρμόδιας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή της Κ.Ε.Ε., αντίστοιχα.
4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. και η Κ.Ε.Ε. διαβιβάζουν, με κάθε
πρόσφορο μέσο, στους ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν σχετική αίτηση
και αποδεικνύουν ειδικό έννομο συμφέρον, τις πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες στη Μερίδα του συγκεκριμένου υπόχρεου.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου
να αποκτά, κατόπιν αίτησής του και καταβολής αντίστοιχου τέλους προς την
Κ.Ε.Ε., δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του
Γ.Ε.ΜΗ. και αυτοδύναμης ανάκλησης των αποθηκευμένων, σε αυτά, δεδομένων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω τέλους, το
οποίο αποτελεί πόρο της Κ.Ε.Ε., οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το
δικαίωμα αυτό, κατά τρόπο συμβατό με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών και κάθε σχετική
λεπτομέρεια.
Άρθρο 17

Διοικητικές κυρώσεις

Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται, σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων
τους που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των κανονιστικών
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, πρόστιμο από 600 έως
30.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Τα
ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδα της υπηρεσίας καταχώρισης στο
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Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε., καθορίζονται η διαδικασία επιβολής
και είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου.
Άρθρο 18

Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.Μη.

1. Το Γ.Ε.ΜΗ. τίθεται σε λειτουργία το αργότερο την 1.1.2007. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία που
ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο. Με όμοια απόφαση μπορεί, οι αρμοδιότητες της Κ.Ε.Ε. που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, να ανατίθενται, μετά
από γνώμη της Κ.Ε.Ε., προσωρινά σε Επιμελητήριο που έχει την αναγκαία
υποδομή και τις δυνατότητες για την προσωρινή άσκηση των αρμοδιοτήτων
της Κ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, του λογισμικού
και η ανάθεση εκτέλεσης των συναφών, με τη λειτουργία του δικτύου, υπηρεσιών, οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
αφορούν το Γ.Ε.ΜΗ., μπορεί να διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του
νόμου αυτού.
3. Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο
1, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών»,
«ΜΑΕ», «Κεντρικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΚΜΑΕ», «Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», «ΜΕΠΕ», «Βιβλία ή Βιβλίο Εταιριών», νοείται
στο εξής το Γ.Ε.ΜΗ.. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε «Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» ή «ΤΑΕΠΕ»,
νοείται στο εξής το «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου».
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του
περιεχομένου των ειδικών και νομαρχιακών Μητρώων Ανωνύμων Εταιρειών,
του Κεντρικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, των Μητρώων ή Βιβλίων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Μητρώων Αστικών Συνεταιρισμών και
των Μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού. Σε κάθε περίπτωση, οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι κατά
μετοχές ετερόρρυθμες εταιρείες και οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 μπορούν με αίτησή τους,
η οποία υποβάλλεται κατά το άρθρο 7, να ζητήσουν την ατομική μεταφορά
των υφιστάμενων καταχωρίσεων από τα δημόσια Μητρώα και Βιβλία του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, στο Γ.Ε.ΜΗ.. Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς αυτής, κάθε καταχώριση στα Βιβλία και Μητρώα που
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο θεωρείται ως καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ.. Οι υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να ελέγχουν τα
στοιχεία που μεταφέρονται και να καλούν τους υπόχρεους να προβαίνουν
στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς κατά το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, ορίζεται η παύση της αρμοδιότητας
κάθε άλλου φορέα, για την τήρηση των Βιβλίων και Μητρώων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
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ΜΕρΟΣ ΔΕΥΤΕρΟ

ΕΚΣΥΓΧρΟΝΙΣΜΟΣ ΤηΣ ΕΠΙΜΕΛηΤηρΙΑΚηΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 19

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα Επιμελητήρια αποτελούν υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, επί των οποίων ο Υπουργός Ανάπτυξης ασκεί κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία, ως προς τη νομιμότητα των πράξεών τους. Ο
Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να μεταβιβάζει στους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας την αρμοδιότητα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της περιφέρειάς τους,
είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών,
σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την
ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής. Η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών
εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών
νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς
τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα.»
3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποκαταστήματα ημεδαπών τραπεζών, τα υποκαταστήματα
ή τα πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον είναι εγκατεστημένα στην
περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου, καθώς και οι παραγωγικές μονάδες
των ανωτέρω επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστημένες εκτός της περιφέρειας
του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους. Η υποχρέωση
εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο αρχίζει στην περίπτωση των φυσικών
προσώπων από την έναρξη της εμπορικής τους δραστηριότητας και στην περίπτωση των νομικών προσώπων από τη σύστασή τους.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου, τα οποία μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού, είναι και οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές αυτών του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του
Εμπορικού Συλλόγου, άλλων Επιμελητηρίων, που προβλέπονται στο νόμο
αυτόν και εδρεύουν στην ίδια περιφέρεια, οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι συναφείς με το εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι
αναπληρωτές τους του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, καθώς και ο διευθυντής ή ο νόμιμος αναπλη1225

ρωτής του της Τράπεζας της Ελλάδος και των τριών μεγαλύτερων ελληνικών
τραπεζών, που διατηρούν υποκαταστήματα στην περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου. Μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, είναι και
όσοι διετέλεσαν πρόεδροι του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου και τα επίτιμα μέλη αυτού ή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων,
καθώς και μέχρι τέσσερα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο,
στον οποίο ανήκει το οικείο Επιμελητήριο, που έχουν αποδεδειγμένα επιτυχή
επίδοση στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία ή τις υπηρεσίες, τα οποία
ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια (μέλη εκ του νόμου) δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.»
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Σε κάθε νομό λειτουργεί ένα Επιμελητήριο. Διαχωρισμός των Επιμελητηρίων σε αυτοτελή εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιτρέπεται να γίνεται σε νομούς που έχουν τουλάχιστον 250.000 κατοίκους και
σε παραμεθόριες ή ακριτικές, κατά γεωγραφική έννοια, περιοχές, μετά από
γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων του Διοικητικού Συμβουλίου
του Επιμελητηρίου και των επαγγελματικών οργανώσεων του νομού και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.»
6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου,
μπορεί να ιδρύονται γραφεία του Επιμελητηρίου και σε άλλες πόλεις του
νομού. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα διάρθρωσης και
στελέχωσης των γραφείων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
Άρθρο 20

Το άρθρο 2 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 2

Αρμοδιότητες

1. Τα Επιμελητήρια ασκούν κάθε αρμοδιότητα σχετική με το σκοπό τους,
όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1. Οι αρμοδιότητες
των Επιμελητηρίων ασκούνται κατά τρόπο που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του σκοπού τους.
2. Τα Επιμελητήρια έχουν ιδίως και τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Υποβάλλουν προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, για θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και του
τομέα των υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία. Συμμετέχουν σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνούν, με κάθε
μέσο, για την ανάπτυξη του εξαγωγικού κυρίως εμπορίου, της μεταποίησης,
του τομέα των υπηρεσιών και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της
παραγωγικότητας.
β. Χορηγούν στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, βεβαιώνουν τη γνησιότητα της υπογραφής αυτών, καταγράφουν συ1226

στηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχουν πληροφορίες στα
μέλη τους και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές
εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα. Ενημερώνουν τα μέλη τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Μελετούν τις
τάσεις και εξελίξεις στην εθνική οικονομία και υποβάλλουν σχετικές προτάσεις
με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας.
γ. Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ασκώντας τις σχετικές αρμοδιότητες και μπορεί να τηρούν
το Εμπορικό Μητρώο των μελών που εδρεύουν στην περιφέρειά τους και χορηγούν βεβαιώσεις ή ταυτότητες.
δ. Αναλαμβάνουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, μετά από
πρόταση του διοικητικού τους συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τη διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων,
αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.
ε. Επιτρέπεται να συνιστούν εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε αυτοτελώς είτε με άλλους
φορείς, με αυτοτελή διαχείριση των πόρων τους, ιδίως των κοινοτικών κονδυλίων ή των εσόδων από άλλους διεθνείς οργανισμούς και με σκοπούς την
ανάπτυξη της πληροφορικής, τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών τους ή και τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α΄), την εφαρμογή
κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε
άλλου επιμελητηριακού σκοπού. Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου
οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορούν να συνιστούν κεφαλαιουχικές εταιρείες ή να συμμετέχουν σε αυτές, η δραστηριότητα
των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δημόσιου συμφέροντος. Οι δαπάνες που
προκαλούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου υπόκεινται στον
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μπορούν να διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες και να επιλύουν, με διαιτησία, εμπορικές διαφορές
με βάση κατάλογο, που συντάσσεται κάθε δύο (2) χρόνια και ισχύει και για τις
δικαστικές και διοικητικές αρχές. Οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν
στις εργασίες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καθορίζονται με
απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής. Αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν κατ’
εξουσιοδότηση των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας και κάθε άλλο έργο συναφές με το σκοπό τους, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
στ. Διεξάγουν σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και χορηγούν πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3369/2005, οργανώνουν συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, με ανάθεση της εκτέλεσης
αυτών απευθείας σε εξειδικευμένα πρόσωπα, και χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις, επιχορηγούν τα στελέχη τους και παρέχουν ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία οποιασδήποτε μορφής, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
Μπορούν να συνιστούν επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη τους, υπαλλήλους τους ή τρίτους, καθώς και να αναθέτουν σε εξειδικευμένα πρόσωπα
την εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών, που έχουν σχέση με τους σκοπούς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να εκδίδουν περιοδικά ή
βιβλία ή να επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, οικονομικού κυρίως περιεχομένου.
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ζ. Μπορούν να επιχορηγούν, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
τους, πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, πολιτιστικές, κοινωνικές
και εθνικές εκδηλώσεις, να απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις
για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να ενισχύουν οικονομικά συλλόγους και εργοδοτικές οργανώσεις. Μπορούν να ενισχύουν οικονομικά τα Ασφαλιστικά Ταμεία των υπαλλήλων τους και να καλύπτουν ή να
δανειοδοτούν το σύνολο ή μέρος των ελλειμμάτων του Ταμείου Προνοίας των
υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, καθώς και να ενισχύουν οικονομικά τις αναγνωρισμένες υπαλληλικές οργανώσεις των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων.
η. Αναλαμβάνουν, ύστερα από αίτηση μέλους ή υποψήφιου μέλους τους,
να υποβάλουν ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτήματα και δικαιολογητικά
για λογαριασμό των μελών ή υποψήφιων μελών τους, να συγκεντρώνουν και
παραδίδουν σε αυτά κάθε πιστοποιητικό και έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού ή από δικαστικές αρχές, εφόσον τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά
αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα του μέλους ή του υποψήφιου μέλους το οποίο υπέβαλε τη σχετική αίτηση. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται
έναντι ανταποδοτικού τέλους το οποίο καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος του ανταποδοτικού τέλους, η διαδικασία
είσπραξης και απόδοσης αυτού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
θ. Ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που αποδεδειγμένα συμβάλλει
στην εξυπηρέτηση των σκοπών τους και στην εθνική οικονομική ανάπτυξη.»
Άρθρο 21

Το άρθρο 3 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 3

Οργάνωση Επιμελητηρίων

1. Τα Επιμελητήρια διακρίνονται σε αμιγή και μεικτά.
2. Αμιγή Επιμελητήρια είναι τα Βιοτεχνικά που διαθέτουν μόνο Τμήματα
Βιοτεχνών και τα Επαγγελματικά που διαθέτουν μόνο Τμήματα Επαγγελματιών
και Υπηρεσιών. Τα μεικτά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους υποχρεωτικά
στα εξής τμήματα: α) εμπορικό, β) υπηρεσιών και γ) μεταποιητικό. Με απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να ιδρύονται και
άλλα Τμήματα. Τα Τμήματα δεν έχουν αυτοτέλεια, προεδρεύονται από τον αιρετό πρόεδρό τους ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και εισηγούνται προς τη διοίκηση του οικείου Επιμελητηρίου, για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους. Για
τη δημιουργία Τμήματος σε Επιμελητήρια τα οποία εδρεύουν στους Δήμους
Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης απαιτούνται τουλάχιστον διακόσιες (200)
επιχειρήσεις και για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της Χώρας απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι (20) επιχειρήσεις. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που απαιτείται
κατά το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να μειώνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, καθορίζονται τα κριτήρια της ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων
και της κατάταξης αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων.
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Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους στο οικείο Επιμελητήριο, επιλαμβάνεται
τριμελής επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
για τα Επιμελητήρια του Νομού Αττικής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της Χώρας και
αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Περιφέρειας
αντίστοιχα, ως Πρόεδρο, και από έναν εκπρόσωπο καθενός από τα δύο Επιμελητήρια. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους σε Τμήμα του οικείου Επιμελητηρίου, επιλαμβάνεται τριμελής επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια του Νομού Αττικής και του αρμόδιου κατά περίπτωση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της Χώρας και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου
Ανάπτυξης ή της Περιφέρειας αντίστοιχα, ως Πρόεδρο, ένα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου και τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο
του Τμήματος Μητρώου ή αν ελλείπει, από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος ενός από τα Επιμελητήρια, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον πρόεδρο της Επιτροπής.»
Άρθρο 22

Μετά το άρθρο 3 του ν. 2081/1992, προστίθενται άρθρα 3α, 3β, 3γ, 3δ,
3ε, 3στ, 3ζ, 3η και 3θ, ως εξής:
«Άρθρο 3α
Όργανα διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων είναι το διοικητικό συμβούλιο
και η διοικητική επιτροπή.
Άρθρο 3β
Διοικητικό συμβούλιο

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Επιμελητηρίου με εκλογές που διεξάγονται κάθε τέταρτο έτος,
σε ημερομηνία που ορίζεται μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου. Η διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής για την ανάδειξη του διοικητικού
συμβουλίου προβλέπεται στο άρθρο 3γ.
2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων
καθορίζεται ως εξής:
α. Για εγγεγραμμένα μέλη μέχρι 15.000, 21 μέλη.
β. Για εγγεγραμμένα μέλη από 15.001, 31 μέλη. Ειδικά στα διοικητικά
συμβούλια των Επιμελητηρίων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Κυκλάδων
και Δωδεκανήσου, εκλέγονται 61 μέλη. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του
κάθε Τμήματος στο διοικητικό συμβούλιο καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, με βάση
αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο αριθμός των μελών του κάθε Τμήματος, η συνεισφορά αυτών στην τοπική και εθνική οικονομία και οι θέσεις εργασίας που
καλύπτονται από τη δραστηριότητά τους.
3. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι εκλεγόμενοι. Η ανάληψη των καθηκόντων κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν εμποδίζεται από την υποβολή
ενστάσεων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών ή της εκλογής συγκεκριμένου
μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
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4. Το διοικητικό συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που
σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό, καταργεί τη διοικητική επιτροπή ή μέλος της με απόφαση της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και αποφασίζει για κάθε
θέμα, που έχει σχέση με την επιμελητηριακή δραστηριότητα.
5. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, στις οποίες προεδρεύει
ο πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής, διεξάγονται δημόσια και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις χωρίς δημοσιότητα, τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτός από
το μήνα Αύγουστο, έκτακτα δε εφόσον ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) των
μελών του. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, από την ανάληψη των
καθηκόντων του, μεριμνά για την πρόοδο της εθνικής οικονομίας και όχι μόνο
για τα συμφέροντα της τάξης ή της κατηγορίας, από την οποία προέρχεται.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, εγκρίνεται ο ενιαίος κανονισμός
αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων
του στη Διοικητική Επιτροπή. Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.
7. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρόντα το ήμισυ
πλέον του ενός των αιρετών μελών του και αν διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση, με την παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των αιρετών μελών, οι δε
αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Στις
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουν, πέραν από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1, ο διοικητικός προϊστάμενος, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και εκπρόσωπος του συλλόγου
των εργαζομένων στο Επιμελητήριο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 3γ
Εκλογές

1. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα
τα τμήματα του Επιμελητηρίου και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι κατωτέρω, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει και έχει
παρέλθει ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, το οποίο
ασκείται ως ακολούθως:
α. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο μία ψήφο.
β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο ψήφους των ομόρρυθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
γ. Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την
εταιρεία.
δ. Κάθε ανώνυμη εταιρεία τρεις ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή
ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
ε. Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο του διευθυντή του ή του αναπληρωτή
αυτού.
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στ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μία ψήφο του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου
της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
ζ. Κάθε συνεταιρισμός δύο ψήφους του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους.
2. Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπληρώσει
τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τα Επιμελητήρια ή έχουν διακανονίσει
αυτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4.
3. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώματος
ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία,
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία,
τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών και εφόσον οι σχετικές ποινές
είναι καταχωρισμένες στο απόσπασμα του ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το
άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση
εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 936/1979
(ΦΕΚ 144 Α΄) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους,
όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.
4. Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν
μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως
μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι
υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι
όσοι είναι συνταξιούχοι. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία της εκλογής, τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων και τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής, την εκλογή του προέδρου των Τμημάτων των
Επιμελητηρίων και του αναπληρωτή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την προπαρασκευή, τη διεξαγωγή των εκλογών και την
επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτών.
5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία εκλογής των μελών
της Διοικητικής Επιτροπής από τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη συγκρότηση και τη σύνθεσή της.
Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να ορίζεται η δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογών μέσω διαδικτύου,
καθώς και η οργάνωση και η διαδικασία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.
Άρθρο 3δ
Πρόεδρος Επιμελητηρίου

Πρόεδρος του οικείου Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του
συνδυασμού, ο οποίος συγκεντρώνει το ήμισυ πλέον μιας των εδρών. Για τον
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επικεφαλής κάθε συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Αν κανένας από τους συνδυασμούς δεν συγκεντρώνει το ποσοστό που αναφέρεται
στο προηγούμενο εδάφιο, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται από το
διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση της απερχόμενης διοικητικής
επιτροπής ή, αν αυτή παραληφθεί, ύστερα από πρόσκληση του διοικητικού
προϊσταμένου.
Άρθρο 3ε
Διοικητική Επιτροπή

1. Η διοικητική επιτροπή κάθε Επιμελητηρίου αποτελείται από τον πρόεδρο, τους α΄ και β΄ αντιπροέδρους, τον γενικό γραμματέα και τον οικονομικό
επόπτη. Πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου.
2. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή του προέδρου του Επιμελητηρίου και με πρόσκληση αυτού, συνέρχεται το διοικητικό
συμβούλιο του Επιμελητηρίου και εκλέγει τα υπόλοιπα μέλη της διοικητικής
επιτροπής αυτού. Η παράδοση της απερχόμενης διοικητικής επιτροπής γίνεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της νέας διοικητικής επιτροπής.
3. Ο πρόεδρος που αναπληρώνεται από τους αντιπροέδρους, κατά τη
σειρά τους, προσδιορίζει επακριβώς τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου
στα πλαίσια των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες της διοικητικής επιτροπής, επιλύει κάθε επείγον ζήτημα,
ενημερώνοντας τη διοικητική επιτροπή του Επιμελητηρίου, εκπροσωπεί αυτό
ενώπιον των αρχών και υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου. Ο γενικός
γραμματέας, που αναπληρώνεται από τον οικονομικό επόπτη, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων του Επιμελητηρίου. Ο οικονομικός επόπτης επιμελείται γενικά όλων των διαχειριστικών πράξεων του Επιμελητηρίου.
4. Η διοικητική επιτροπή ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας της, που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση
προς το σκοπό αυτόν, συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο και εκτελεί τις αποφάσεις αυτού. Είναι αρμόδια, σε συμφωνία με τον διοικητικό προϊστάμενο ή
τον γενικό διευθυντή, κατά περίπτωση, για τις μετακινήσεις και τοποθετήσεις
του προσωπικού. Είναι αρμόδια για την εκπροσώπηση του επιμελητηρίου σε
επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής, τη χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων βεβαιώσεων, για πραγματογνωμοσύνες, δειγματοληψίες
και διαιτησίες, συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας, αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την έκδοση περιοδικών και βιβλίων, επιχορηγεί τις συναφείς
εκδόσεις και διενεργεί τις δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 4. Η διοικητική επιτροπή επιμελείται για τη σύνταξη και
εκτέλεση του προϋπολογισμού.
5. Η διοικητική επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτής ή ύστερα
από αίτημα δύο τουλάχιστον από τα μέλη της και συνεδριάζει νόμιμα με την
παρουσία τριών τουλάχιστον μελών της, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
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Άρθρο 3στ

Αναπλήρωση και έκπτωση μελών διοικητικού
συμβουλίου και διοικητικής επιτροπής

1. Θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου που κενώθηκε συμπληρώνεται από τον πίνακα επιλαχόντων του ίδιου συνδυασμού. Θέση μέλους της
διοικητικής επιτροπής που κενώθηκε συμπληρώνεται από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, ο
Υπουργός Ανάπτυξης διορίζει τα ελλείποντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, επιλέγοντάς τα, μεταξύ πέντε έως δέκα προσώπων, τα οποία υποδεικνύει το διοικητικό συμβούλιο από τον κατάλογο του οικείου συνδυασμού.
2. Αν ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου μειωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, κάτω από το μισό, διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη
νέου διοικητικού συμβουλίου.
3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της δοικητικής επιτροπής
εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του ή το αξίωμά του, εφόσον απουσιάσει
αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή απολέσει
την ιδιότητα του εκλογέα, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3γ.
Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά την πρώτη
συνεδρίασή του μετά τη συνδρομή του λόγου έκπτωσης και αν δεν εκδοθεί η
πράξη αυτή από το διοικητικό συμβούλιο, τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
4. Τα μέλη που απώλεσαν την ιδιότητα του εκλογέα ή εξέπεσαν από το
αξίωμά τους για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να επανεκλεγούν στις αμέσως επόμενες εκλογές.
Άρθρο 3ζ
Προσωπικό Επιμελητηρίων

1. Το προσωπικό των Επιμελητηρίων αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, από υπαλλήλους με θητεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου και από προσωπικό με έμμισθη εντολή. Ο οργανισμός του κάθε Επιμελητηρίου που ορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις
και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια συντάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο
και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης.
2. Τα Επιμελητήρια μπορούν, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου,
να προσλαμβάνουν ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και ειδικούς
συμβούλους και να καθορίζουν τους όρους εργασίας και αμοιβής τους. Η θητεία των ειδικών επιστημονικών συνεργατών και των ειδικών συμβούλων
λήγει με τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου που τους προσέλαβε. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων κατά το προηγούμενο εδάφιο ειδικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο
για τα Επιμελητήρια με προσωπικό μέχρι σαράντα υπαλλήλους και το 5%
του συνόλου των υπαλλήλων για όλα τα υπόλοιπα Επιμελητήρια. Η σχετική
διαδικασία πρόσληψης κατά το προηγούμενο εδάφιο καθορίζεται και ολοκληρώνεται από το οικείο Επιμελητήριο, το οποίο ορίζει και τα κριτήρια επιλογής,
το δε αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, και μόνον, υπόκειται σε έλεγχο
νομιμότητας που ασκεί το Α.Σ.Ε.Π..
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Άρθρο 3η

Διοικητικός προϊστάμενος

1. Διοικητικός προϊστάμενος ορίζεται μόνο στα Επιμελητήρια όπου δεν
υπάρχει γενικός διευθυντής. Ο διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού
του Επιμελητηρίου είναι μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου αυτού, διοικητικός προϊστάμενος ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ή ΔΕ.
2. Ο διοικητικός προϊστάμενος ορίζεται ή αντικαθίσταται με απόφαση της
διοικητικής επιτροπής με τον αναπληρωτή του, ο οποίος επιλέγεται μεταξύ
των προϊσταμένων των διευθύνσεων.
3. Ο διοικητικός προϊστάμενος εκτελεί τις αποφάσεις της διοικητικής επιτροπής, παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της, εισηγείται
στη διοικητική επιτροπή κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης, υπογράφει κάθε έγγραφο υπηρεσιακού χαρακτήρα, χορηγεί στους υπαλλήλους τις κανονικές και
αναρρωτικές άδειες και εκτελεί τις αποφάσεις μετακινήσεων και τοποθετήσεων του προσωπικού μετά από σύμφωνη γνώμη της διοικητικής επιτροπής.
Άρθρο 3θ

Γραφεία εξωτερικού

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να ιδρύει γραφεία στο εξωτερικό που στελεχώνονται με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, η
μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της. H Kεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, καταρτίζοντας σχετική σύμβαση. Ειδικά, το βοηθητικό προσωπικό προσλαμβάνεται επί τόπου, και πρέπει να έχει ελληνική ιθαγένεια ή
ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ε.Ε. και τόπο διαμονής την περιφέρεια όπου
εδρεύει το γραφείο.»
Άρθρο 23

Το άρθρο 4 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 4

Οικονομικά θέματα

1. Πόροι των Επιμελητηρίων είναι:
α. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών τους, που καταβάλλονται μέσα στο
έτος στο οποίο αναφέρονται. Η αξίωση του Επιμελητηρίου για την είσπραξη
των συνδρομών παραγράφεται με την πάροδο δέκα (10) ετών από το τέλος
του έτους εντός του οποίου έπρεπε να καταβληθούν. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν
θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, αν
η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων δεν συνοδεύεται από τη βεβαίωση του
οικείου Επιμελητηρίου για την καταβολή ή το διακανονισμό των ετήσιων εισφορών προς αυτό. Η ανωτέρω βεβαίωση ισχύει μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο εκδόθηκε.
Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών
των Επιμελητηρίων, πλην των μελών των βιομηχανικών τμημάτων, διατίθεται
για την ενίσχυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών,
Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.).
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Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών
των βιομηχανικών τμημάτων Επιμελητηρίων διατίθεται για την ενίσχυση των
Συνδέσμων Βιομηχανιών και Εξαγωγέων.
Ο τρόπος κατανομής του ποσοστού που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, τα αποδεικτικά στοιχεία για την αριθμητική δύναμη των δικαιούχων και
κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης
μετά γνώμη της Ε.Σ.Ε.Ε., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
Ποσοστό τουλάχιστον 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές
των μελών των Επιμελητηρίων διατίθεται με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των Επιμελητηρίων, σε Ομοσπονδίες και Σωματεία που είναι μέλη
της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Συνδέσμων Βιομηχανιών και Εξαγωγέων ή άλλων επαγγελματικών οργανώσεων.
Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που
αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν
προσκομίσουν απόδειξη από τράπεζα, που αποδεικνύεται η κατάθεση των
ανωτέρω ποσών για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση.
β. Τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών, καθώς και τα τέλη
ελέγχου και θεώρησης του δικαιώματος χρήσης των επωνυμιών και των διακριτικών τίτλων.
γ. Τα δικαιώματα εγγραφής και μεταβολών των μελών στο Εμπορικό Μητρώο και άλλα έσοδα από δραστηριότητες προσώπων που εγγράφονται στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο ή άλλο Μητρώο που τυχόν τηρεί το οικείο Επιμελητήριο.
δ. Τα δικαιώματα που εισπράττονται για την έκδοση κάθε μορφής πιστοποιητικών, αδειών ή άλλων εγγράφων, καθώς και τα δικαιώματα από τη διεξαγωγή διαιτησίας και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και δειγματοληψίας.
ε. Οι επιχορηγήσεις, οι ενισχύσεις κάθε μορφής, όπως αυτές που καταβάλλονται για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων
άλλων διεθνών οργανισμών, οι δωρεές, οι κληρονομιές και οι κληροδοσίες.
Τα Επιμελητήρια δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
για λειτουργικές δαπάνες.
στ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία τους ή από την άσκηση δραστηριότητάς τους κάθε μορφής.
ζ. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
2. Συνδρομές: Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου καθορίζεται το ύψος των ετήσιων συνδρομών των μελών, καθώς
και το ύψος των λοιπών δικαιωμάτων και τελών. Με απόφαση της διοικητικής
επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να διακανονίζεται σε δόσεις η
καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών, βεβαιωμένων ή μη, από παρελθούσες χρήσεις.
3. Είσπραξη συνδρομών: Κάθε Επιμελητήριο μπορεί, με απόφαση της
διοικητικής επιτροπής, να αναθέτει την είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτό
συνδρομών σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με σύμβαση μίσθωσης
έργου ή αμοιβή που καθορίζεται σε ποσοστό. Η είσπραξη των συνδρομών
μπορεί να γίνει και μέσω πιστωτικών καρτών. Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες
καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Παροχή υπηρεσιών: Τα Επιμελητήρια οφείλουν να μην παρέχουν τις
υπηρεσίες τους στα μέλη τους, που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους
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υποχρεώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους κληρονόμους των μελών τους και
για κάθε τρίτο, που αποκτά δικαιώματα από μέλος του Επιμελητηρίου.
5. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση: Τα οδοιπορικά έξοδα και
η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων μελών του διοικητικού συμβουλίου και της διοικούσας επιτροπής ή των μελών των Επιμελητηρίων καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου,
κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου καθορίζονται τα έξοδα παράστασης του
προέδρου και των μελών της διοικητικής επιτροπής αυτού. Οι αμοιβές των
μελών του διοικητικού συμβουλίου, των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθορίζονται με
απόφαση της διοικητικής επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου. Οι αποφάσεις
που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικείου Επιμελητηρίου. Κατ΄ εξαίρεση
στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν μόνιμη κατοικία σε νησιωτικές
περιοχές, εκτός της έδρας του Επιμελητηρίου, καταβάλλονται οδοιπορικά
έξοδα για τις μετακινήσεις τους στην έδρα του Επιμελητηρίου, προκειμένου
να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
6. Αποζημίωση, προκαταβολές και ειδικά επιδόματα: Στο μόνιμο προσωπικό των Επιμελητηρίων, που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το σύνολο των τακτικών
αποδοχών τριών (3) μηνών, εφόσον ο συνταξιοδοτούμενος έχει συμπληρώσει συνολική υπηρεσία δέκα (10) ετών σε Επιμελητήρια. Για κάθε πρόσθετη
πενταετή υπηρεσία, στην οποία περιλαμβάνεται και η υπηρεσία που διανύθηκε στο Δημόσιο ή σε άλλο ν.π.δ.δ. καταβάλλεται επιπλέον ένας μηνιαίος
μισθός. Ως πρόσθετη υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου, λογίζεται και η
υπηρεσία που υπερβαίνει το ήμισυ της πενταετίας. Η αποζημίωση που προβλέπεται στα προηγούμενα εδάφια καταβάλλεται και σε όσους απολύονται
λόγω κατάργησης θέσης ή πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας και στην
περίπτωση που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης. Αν αποβιώσει ο δικαιούχος, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ΄ ισομοιρία στον ή στη σύζυγο
που επιζεί και στα τέκνα του μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου
(25ου) έτους της ηλικίας τους και πέρα από το έτος αυτό, εφόσον είναι ανίκανα για εργασία λόγω αναπηρίας. Αν ελλείπουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, η αποζημίωση καταβάλλεται κατ΄ ισομοιρία
στους γονείς, εφόσον αυτοί αποτελούσαν προστατευόμενα μέλη του θανόντος. Στο προσωπικό των Επιμελητηρίων μπορεί να χορηγούνται, με απόφαση
της οικείας διοικητικής επιτροπής, προκαταβολές μέχρι έξι μηνιαίων μισθών,
οι οποίες αποδίδονται μέχρι και σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, προσαυξημένες με επιτόκιο που ισχύει κάθε φορά για καταθέσεις ταμιευτηρίου. Στο
πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό, όπως οδηγοί, κλητήρες, φύλακες και
καθαρίστριες, μπορεί να χορηγείται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής
κάθε χρόνο στολή υπηρεσίας. Αποσπάσεις υπαλλήλων των Επιμελητηρίων
σε δημόσιες υπηρεσίες και ν.π.δ.δ. γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη
του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου.
7. Οικονομικές και άλλες διατάξεις: Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Ο
προϋπολογισμός συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή κάθε Οκτώβριο,
εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση,
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στον Υπουργό Ανάπτυξης το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Κάθε Απρίλιο συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή ο απολογισμός και υποβάλλεται στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης εντός μηνός από την έγκρισή
του από το διοικητικό συμβούλιο. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για
κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού.
8. Προμήθειες: Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, υπηρεσιών και ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών των Επιμελητηρίων διενεργούνται σύμφωνα με ενιαίο κανονισμό. Η διαδικασία
πραγματοποίησης των δαπανών που συνεπάγεται η εκτέλεση των ανωτέρω
συμβάσεων διέπεται από τις παραδεδεγμένες νομικές και οικονομικές αρχές,
όπως της δημοσιότητας, της διασφάλισης του συμφέροντος του Επιμελητηρίου, της ταχείας ενέργειας και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Ο ενιαίος
κανονισμός θεσπίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Κατ’ εξαίρεση, για δαπάνες που προκαλούνται από την εκτέλεση
των συμβάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ποσού κατώτερου των
σαράντα χιλιάδων ευρώ δεν απαιτείται η διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού.
Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται, κάθε διετία, με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, όταν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι και σε ποσοστό μέχρι 10% κάθε φορά.
9. Συνδρομή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου: Το ύψος της ετήσιας
συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε..»
Άρθρο 24

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων» (Κ.Ε.Ε.) με έδρα την Αθήνα. Η Κ.Ε.Ε.
τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και έχει ως μέλη της όλα
τα Επιμελητήρια της χώρας. Σκοπός της Κ.Ε.Ε. είναι η εκπροσώπηση των
Ελληνικών Επιμελητηρίων στο εξωτερικό, η μελέτη θεμάτων ανάπτυξης της
εθνικής οικονομίας και η παροχή προς τις δημόσιες αρχές γνωμοδοτήσεων
για κάθε θέμα που είναι σχετικό με τους σκοπούς των Επιμελητηρίων. Μέλη
της Κ.Ε.Ε., χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί να είναι, με απόφαση αυτής, και
τα Ελληνόφωνα Επιμελητήρια της χώρας, ύστερα από σχετική αίτησή τους.
Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2
ασκούνται κατ’ αναλογία και από την Κ.Ε.Ε. σε πανελλήνιο επίπεδο.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η γενική συνέλευση της Κ.Ε.Ε. αποτελείται από τον πρόεδρο κάθε
Επιμελητηρίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από ένα μέλος του διοικητικού του συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από
αυτό. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον είναι παρόντα τα μισά
πλέον ενός του συνόλου των μελών της, ή σε επαναληπτική συνεδρίαση,
εφόσον είναι παρόν το ένα τρίτο των μελών. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει
στην έδρα της ή σε άλλον τόπο και συνέρχεται το πρώτο και τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους και εκτάκτως, όταν συγκαλείται με απόφαση της διοικητικής
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επιτροπής κατά την κρίση αυτής και του προέδρου της Κ.Ε.Ε.. Η γενική συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό, τα πεπραγμένα και τον προϋπολογισμό
της Κ.Ε.Ε..»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Η διοικητική επιτροπή: Η διοικητική επιτροπή αποτελείται από τον
πρόεδρο και οκτώ μέλη, τα οποία πρέπει να είναι εν ενεργεία πρόεδροι Επιμελητηρίων και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση που συνέρχεται το
πρώτο τρίμηνο κάθε τέταρτου έτους. Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής εκλέγουν, μεταξύ των μελών της, τους Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ αντιπροέδρους, που
προέρχονται ανά ένας, αντίστοιχα, από τα αμιγή βιοτεχνικά, επαγγελματικά,
από τα εμποροβιομηχανικά, από τα μεικτά Επιμελητήρια και περιφερειακά
Επιμελητήρια, τον οικονομικό επόπτη, τον γενικό γραμματέα και ένα μέλος
της που προέρχεται από Επιμελητήριο της περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει
εκλόγιμος υποψήφιος προερχόμενος από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω Επιμελητήρια, ως αντιπρόεδρος εκλέγεται μέλος προερχόμενο από τα υπόλοιπα
Επιμελητήρια. Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής έχουν θητεία ίση με τη θητεία των οργάνων του Επιμελητηρίου. Η διοικητική επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία πέντε μελών της, συνέρχεται μία φορά κάθε μήνα ή
και νωρίτερα, κατά την κρίση του προέδρου της, και αποφασίζει για κάθε θέμα
για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη γενική συνέλευση ή όταν υπάρχει
ανάγκη λήψης άμεσης απόφασης, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Κ.Ε.Ε..
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε., ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εκλογής των μελών της διοικητικής επιτροπής της Κ.Ε.Ε., το εκλογικό
σύστημα, την υποβολή υποψηφιοτήτων, την υποβολή ενστάσεων και την επίλυσή τους, την εκλογή των αντιπροέδρων, του οικονομικού επόπτη και του
αναπληρωτή του, του γενικού γραμματέα και του αναπληρωτή αυτού, τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Ανάπτυξης, καθορίζονται τα θέματα της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης
της Κ.Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της
Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε., καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδρομών
των Επιμελητηρίων, το οποίο περιέρχεται στην Κ.Ε.Ε.. Από τον πόρο αυτόν
η Κ.Ε.Ε. μπορεί να επιχορηγεί τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Επιμελητήρια
στην αλλοδαπή. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης. Εφόσον στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζεται
διαφορετικά, οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τα Επιμελητήρια εφαρμόζονται αναλογικά και για την Κ.Ε.Ε.. Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων,
εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους,
δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από τράπεζα, με την
οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω
ποσοστό για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση.»
Άρθρο 25

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης, επιτρέπεται να ιδρύονται, να λειτουργούν και να καταργούνται στην Ελλάδα με τον όρο της αμοιβαιότητας, αμιγή αλλοδαπά Επιμελητήρια, εφόσον συμμετέχουν σε αυτά είκοσι τουλάχιστον αλλοδαποί,
υπήκοοι της ενδιαφερόμενης χώρας ή χωρών, που είναι εγκατεστημένοι
επαγγελματικά στην Ελλάδα, δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από την ίδρυση
του Επιμελητηρίου και έχουν την εμπορική ιδιότητα.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2081/1992 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Χρήση όρου «Επιμελητήριο»: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται
μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, επιτρέπεται η χρήση της λέξης
«Επιμελητήριο» ή η απαγόρευση της συνέχισης της χρήσης αυτής από σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των εμπορικών
συναλλαγών των χωρών των μελών τους. Κάθε άλλη χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» απαγορεύεται απολύτως.»
ΜΕρΟΣ ΤρΙΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26

Τροποποιήσεις διατάξεων

1. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.
2323/1995, όπως ισχύει, η φράση «εμποροπανηγύρεων ή χριστουγεννιάτικων αγορών» αντικαθίσταται από τη φράση «Κυριακάτικων Αγορών».
β) To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του οικείου νομαρχιακού
συμβουλίου κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκτός των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας επιτροπής η οποία συγκροτείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού,
καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, ανάλογα με τον αριθμό των
αδειών που έχουν προηγουμένως διαγραφεί και τις πραγματικές ανάγκες των
λαϊκών αγορών κάθε Ν.Α..»
γ) Στην παράγραφο 12 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ο αριθμός «7» που περιέχεται στη φράση «που αναφέρονται
στην παράγραφο 7» από τον αριθμό «6».
δ) Στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως
εξής:
«6. Αν κατά τον έλεγχο που διενεργούν τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου διαπιστώνεται ότι, με την Πράξη Βεβαίωσης
Παράβασης, επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα καθ’ υπέρβαση αρμοδιότητας
ή δεν αξιολογήθηκαν προηγουμένως στοιχεία και έγγραφα του ελεγχομένου
τα οποία κρίνονται επαρκή για τη διαπίστωση της μη τέλεσης παράβασης, ο
ελεγχόμενος μπορεί, με αίτησή του προς την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή που
ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, να ζητήσει τον επανέλεγχο
της υπόθεσής του και τη μη βεβαίωση του προστίμου από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ.. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης ενώ1239

πιον της ανωτέρω Επιτροπής. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και σε κάθε Περιφέρεια της χώρας συγκροτούνται, με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και των Γενικών Γραμματέων των οικείων
Περιφερειών, αντίστοιχα, Τριμελείς Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από
υπαλλήλους με βαθμό Α΄ των ανωτέρω υπηρεσιών. Οι Επιτροπές αυτές αποφαίνονται επί των υποβαλλόμενων αιτήσεων το αργότερο εντός δέκα (10)
ημερών από την υποβολή τους.»
ε) Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 7β
του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίοδος ως εξής:
«Στον ίδιο ειδικό κωδικό μπορεί να μεταφέρονται κονδύλια και από άλλους κωδικούς της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας για την αμοιβή των μελών
των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς.»
στ) Από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.
2323/1995, όπως ισχύει, διαγράφεται η λέξη «Λήμνος».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331 Α΄), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα ασφάλιση συνάπτεται από ασφαλιστές οι οποίοι ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης
από αυτοκίνητα.»
3. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 11 του π.δ. 23/2005 (ΦΕΚ 31 Α΄) και μετά
τη φράση «στις παραγράφους 2 και 3» αντικαθίσταται η φράση «του παρόντος άρθρου» από τη φράση «του άρθρου 17β».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 703/1977
(ΦΕΚ 278 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται αναδρομικά από 2.8.2005, ως
εξής:
«Οι αποδοχές του Προέδρου, ο αριθμός των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το ύψος της αποζημίωσης κατά συνεδρίαση που χορηγείται στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε αυτούς
που εκτελούν χρέη εισηγητή των υποθέσεων, καθώς και στους βοηθούς τους,
στον γραμματέα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στους αναπληρωτές τους,
καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν. 703/1977,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται αναδρομικά από 2.8.2005, ως εξής:
«Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού
και οι αναπληρωτές τους δεν ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο
λειτούργημα ή κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα επιχειρηματική ή μη,
που δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκτός από τα καθήκοντα μέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.»
6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 3190/2003, μετά τη φράση
««Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών Αγορών»» προστίθεται η φράση «και
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στο Τμήμα Μηχανογράφησης».
7. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) προστίθεται
παράγραφος 19, ως εξής:
«19. Στον Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστάται θέση αναπληρωτή γενικού διευθυντή με
θητεία που συμπίπτει με αυτή του γενικού διευθυντή και ανανεώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 16. Ο αναπληρωτής γενικός δι1240

ευθυντής ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., μετά
από εισήγηση του γενικού διευθυντή αυτού, επιλεγόμενος από το μόνιμο ή
με απόσπαση προσωπικό του Ε.Φ.Ε.Τ.. Για την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή γενικού διευθυντή απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται για την
επιλογή του γενικού διευθυντή. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής αναπληρώνει τον γενικό διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. όταν αυτός κωλύεται, ελλείπει ή είναι
απών και ασκεί τις αρμοδιότητες αυτού ή όσες αρμοδιότητες μεταβιβασθούν
σε αυτόν από τον γενικό διευθυντή. Οι αποδοχές του αναπληρωτή γενικού
διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.»
8. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του ν. 3297/ 2004 (ΦΕΚ 259
Α΄) αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:
«1. Συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικών επιστημόνων και πέντε
(5) θέσεις βοηθών ειδικών επιστημόνων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δέκα (10) τακτικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής, τρεις (3)
θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού για τη διοικητική υποστήριξη της Γραμματείας της Αρχής, μία (1) θέση ΥΕ κλητήρα και μια (1) θέση ΔΕ οδηγού.
2. Για τα προσόντα και τη διαδικασία διορισμού των ειδικών επιστημόνων
και των βοηθών ειδικών επιστημόνων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄).
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002
(ΦΕΚ 220 Α΄), οι αποδοχές των ειδικών επιστημόνων και των βοηθών ειδικών
επιστημόνων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Συνηγόρου
του Καταναλωτή.»
9. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συνηγόρου του Καταναλωτή εξακολουθεί να διενεργείται μέχρι το τέλος του έτους 2006 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Συνηγόρου του
Καταναλωτή. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η ενταλματοποίηση των δαπανών
εξακολουθεί να γίνεται από την οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
10. Στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.
3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄) η φράση «του άρθρου 9» αντικαθίσταται από τη
φράση «του άρθρου 10». Στην παράγραφο 5 το άρθρου 29 του ίδιου νόμου,
η φράση «της παραγράφου 5 του άρθρου 14» αντικαθίσταται από τη φράση
«της παραγράφου 5 του άρθρου 16».
11. Η παράγραφος 18 του άρθρου 8 του ν.703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζεται
το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς
και του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, για εκτέλεση
υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.»
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Άρθρο 27

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002
(ΦΕΚ 230 Α΄) αντικαθίσταται, ως εξής:
«δ. Ειδικά για την Άδεια Εμπορίας υγραερίων:
Ο κάτοχος της άδειας αυτής, εφόσον εμπορεύεται υγραέριο σε φιάλες,
οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον 30.000 επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου
οι οποίες φέρουν, με ανεξίτηλο τρόπο, την επωνυμία και τα σήματα του κατόχου της Άδειας Εμπορίας υγραερίων που τις διακινεί.»
Άρθρο 28

Το άρθρο 22 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) επαναδιατυπώνεται ως
εξής:
«1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο του ωραρίου της ημερήσιας και νυκτερινής
λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, ανεξάρτητα από το χώρο
στον οποίο βρίσκονται (υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο ή στεγασμένο χώρο
στάθμευσης και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων) οι εγκαταστάσεις τους.
2. Η λειτουργία των πρατηρίων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο είναι ελεύθερη καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου της ημερήσιας λειτουργίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες.
3. Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Νομάρχη καθορίζονται:
α) Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν εκ περιτροπής,
κατά τις εργάσιμες ημέρες, υποχρεωτικώς, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική
απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της νυκτερινής λειτουργίας που καθορίζεται κατά την παράγραφο 1.
Τα ανωτέρω πρατήρια δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο
του 10% και μεγαλύτερο του 20% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου
νομού.
β) Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν υποχρεωτικώς,
εκ περιτροπής, κατά τις Κυριακές και αργίες, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της ημερήσιας λειτουργίας που καθορίζεται κατά την παράγραφο 1.
Τα ανωτέρω πρατήρια δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο
του 25% και μεγαλύτερο του 50% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου
νομού.
γ) Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν υποχρεωτικώς,
εκ περιτροπής, κατά τις Κυριακές και αργίες, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της νυκτερινής λειτουργίας που καθορίζεται κατά την παράγραφο 1. Τα ανωτέρω πρατήρια δεν
μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 25% και μεγαλύτερο του
50% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου νομού.
Η διάρκεια λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, όπως καθορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και γ΄, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2)
ωρών από τη λήξη του ωραρίου της ημερήσιας λειτουργίας.
4. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄
της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται σύμφωνα με πίνακες που κα1242

ταρτίζονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, δύο
(2) φορές το χρόνο και ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της θερινής και χειμερινής περιόδου, αντίστοιχα, μετά από γνώμη των οικείων αντιπροσωπευτικών ενώσεων βενζινοπωλών ή, αν αυτές ελλείπουν, της Ομοσπονδίας
Βενζινοπωλών Ελλάδος.
Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και
γ΄ της παραγράφου 3, καθορίζονται μετά από γνώμη της οικείας αντιπροσωπευτικής ένωσης βενζινοπωλών ή, αν αυτή ελλείπει, της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος.
Η γνώμη που αναφέρεται στα προηγούμενα εδάφια υποβάλλεται στον
αρμόδιο Νομάρχη δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή εκ μέρους του
σχετικής πρόσκλησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο Νομάρχης
προβαίνει στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων χωρίς τη γνώμη των ανωτέρω φορέων.
5. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που βρίσκονται στους αυτοκινητόδρομους, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.
2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), καθώς και τα πρατήρια που βρίσκονται σε όλα τα
νησιά της χώρας, εκτός από την Εύβοια, την Κρήτη, την Κω, τη Ρόδο, την
Κέρκυρα, τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο και τη Σαλαμίνα, μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα, καθ’ όλες τις ημέρες, εργάσιμες, Κυριακές και αργίες, χωρίς
τους περιορισμούς των ωραρίων ημερήσιας και νυκτερινής λειτουργίας.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αποκλειστικά και:
α) για τη διάθεση υγραερίου από πρατήρια πώλησης υγραερίου, μικτά ή
αμιγή, κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως
ισχύει, μόνο για την κίνηση οδικών οχημάτων και β) για τα πρατήρια υγρών
καυσίμων που λειτουργούν στις μαρίνες, μόνο για τον ανεφοδιασμό αλιευτικών, τουριστικών και σκαφών αναψυχής και στους χώρους αερολιμένων,
μόνο για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών.
6. Απαγορεύεται η λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, των οποίων
η λειτουργία δεν προβλέπεται από τις αποφάσεις των οικείων Νομαρχών,
που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3. Τα πρατήρια αυτά παραμένουν υποχρεωτικά κλειστά.
7. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 και τις αποφάσεις των Νομαρχών που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄),
καθώς και στις κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος νόμου.»
Άρθρο 29

Η υποπαράγραφος Γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως
ισχύει, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Γ. Ειδικώς για την Δ.Ε.Η. και για τις θέσεις διοικητικού ή μη προσωπικού
όλων των κατηγοριών, των λιγνιτωρυχείων, των σταθμών παραγωγής (ΑΗΣ
και ΥΗΣ) και των αυτόνομων και τοπικών σταθμών παραγωγής (ΑΣΠ και
ΤΣΠ) των νησιών, προτάσσονται κατά κατηγορία θέσεων οι υποψήφιοι που
είναι μόνιμοι κάτοικοι του αντίστοιχου δήμου ή κοινότητας, στην περιοχή του
οποίου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός παραγωγής ή το λιγνιτωρυχείο και,
αν δεν υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι, οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι
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των λοιπών δήμων ή κοινοτήτων του οικείου νομού, εφόσον δηλώσουν ότι
δέχονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον κατά τη διάρκεια
της οποίας αποκλείεται οποιαδήποτε μετάθεση ή μετάταξη ή απόσπαση.»
ΜΕρΟΣ ΤΕΤΑρΤΟ
Άρθρο 30

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Α. 1. Με την έναρξη της τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και από το χρόνο που αυτό
καταστεί προσβάσιμο σύμφωνα με το άρθρο 18, οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.
υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρισης στα Βιβλία Προσωπικών Εταιριών, Μητρώα Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στο Κεντρικό, στα
ειδικά και στα νομαρχιακά Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών και στα Μητρώα
Επωνυμιών και Μελών του οικείου Επιμελητηρίου.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, ως έγγραφο νοείται και το έγγραφο που παράγεται με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλον τρόπο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 13 του Ποινικού
Κώδικα.
Β. 1. Μέχρι την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων, των
υπουργικών αποφάσεων και των κανονισμών, που προβλέπονται στις διατάξεις του δεύτερου μέρους του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν τα
προεδρικά διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις και οι κανονισμοί που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2081/1992, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του νόμου αυτού.
2. Αν, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λειτουργούν αυτοτελή
εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια, αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα.
3. Ο διαχωρισμός ή η συνένωση Τμημάτων, τα οποία δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2081/1992, όπως
ισχύει, γίνεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της πρώτης εκλογικής διαδικασίας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται η καταβολή των
ποσών που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, οι οποίες δεν έχουν καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και ο χρόνος
καταβολής και οι δόσεις των ανωτέρω ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
5. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θα διεξαχθούν το
πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου 2006. Η θητεία των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του
νόμου αυτού, παρατείνεται μέχρι το χρόνο που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι εκλογικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 2081/1992 για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων διατηρούνται και παραμένουν αρμόδιες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων κατά τις εκλογές που θα διεξαχθούν,
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.
Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., μετά
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την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο
του μηνός Δεκεμβρίου 2006. Η θητεία των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε. που
λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παρατείνεται μέχρι το
χρόνο που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο.
Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της
Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, μετά την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού, θα διεξαχθούν τέσσερις (4) μήνες μετά από την
εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, που λειτουργεί κατά την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού, παρατείνεται μέχρι το χρόνο που προβλέπεται στο
προηγούμενο εδάφιο.
Οι εκλογές που θα διεξαχθούν κατά τα προηγούμενα εδάφια θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Άρθρο 31

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των 4,24 ευρώ μηνιαίως ανά μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υπολογίζεται από πρώτης διαδρομής καταμέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μετρητών Δ.Ε.Η. και
εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., η οποία παρακρατεί προμήθεια 0,5 % για την είσπραξη και απόδοση αυτή. Δεν επιβάλλεται ανταποδοτικό
τέλος (εισφορά) για τους μετρητές, από τους οποίους ηλεκτροδοτούνται οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξάρτητα από τη χρήση τους.»
Άρθρο 32

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν.
2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα
τους και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, οι οποίες έχουν καταληφθεί από
πρόσωπα που διορίσθηκαν σε θέσεις Διευθυντών ή μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου των κέντρων και ινστιτούτων αυτών, καταργούνται, αυτοδικαίως,
εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι συνταξιούχοι ή έχουν θεμελιώσει δικαίωμα
συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε φορέα.»
Άρθρο 33

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις:
α) του άρθρου 11 του ν. 3485/1955 (ΦΕΚ 353 Α΄), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 22 του ν.δ. 3717/1957 (ΦΕΚ 131 Α΄),
γ) της υπ’ αριθμ. 3833/17.1.1956 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 34

Στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανά1245

πτυξης, που συστάθηκε με το π.δ. 248/ 1989 (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως ισχύει, συνιστώνται Γενική Διεύθυνση και αντίστοιχη θέση Γενικού Διευθυντή. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται η διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης
σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης, ο αριθμός, των οργανικών θέσεων αυτής, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων της
Γ.Γ.Ε.Τ., ο τρόπος στελέχωσής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με
το ίδιο διάταγμα καθορίζονται και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή.
Άρθρο 35

1. Αναστέλλεται η ένταξη στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης των
Γραφείων Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), που
προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187
Α΄) αναδρομικά από 11.10.2004 έως 31.12.2006. Επίσης αναστέλλεται μέχρι
31.12.2006 η δραστηριότητα της Διευθύνσεως Υπηρεσιών Εξωτερικού του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, που προβλέπεται στο άρθρο 9 του π.δ.
149/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), στο αντικείμενο που αφορά τη διοίκηση, στελέχωση
και λειτουργία των Γραφείων Εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια της αναστολής οι
αρμοδιότητες αυτές θα ασκούνται από τον Ε.Ο.Τ. με ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 και 27 του π.δ.
149/2005, διατηρουμένης της Διευθύνσεως Υπηρεσιών Εξωτερικού του
Ε.Ο.Τ. (άρθρο 11 του π.δ. 343/2001, ΦΕΚ 231 Α΄) μέχρι 31.12.2006.
2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται το άρθρο 3 του
π.δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231 Α΄).
Άρθρο 36

Καταργούμενες διατάξεις

Α. Από την έναρξη της ισχύος του πρώτου μέρους του νόμου αυτού καταργούνται:
α. Η υπ’ αριθμ. Κ3-4114 της 22.12.1986 του Υπουργού Εμπορίου, όπως
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Κ2-7521 της 23.9.1993 απόφαση του
ιδίου.
β. Η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. Κ2-10200/2002.
γ. Οι διατάξεις των άρθρων 43, 44, 45 και 46 του Εμπορικού Νόμου.
δ. Κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του.
Β. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:
α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992.
β) Οι παράγραφοι 2, 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2081/ 1992.
γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 802/1978
(ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3377/2005.
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Άρθρο 37

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤηΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Δ. ΑΒρΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Θ. ρΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Επιτάχυνση της διαδικασίας
για την απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3426
Φ.Ε.Κ. 309Α (22.12.2005)
Άρθρο 1

1. Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Δίκτυο, είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. που
είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, το οποίο αποτελείται από
γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που
έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Το Δίκτυο, εκτός από το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνδέεται στο Σύστημα μέσω των υποσταθμών υψηλής τάσης και μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου
αποτελεί το διακοπτικό μέσο που βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του μετασχηματιστή ισχύος του υποσταθμού και το οποίο αποτελεί στοιχείο του Δικτύου. Για τις περιοχές, στο Δίκτυο των οποίων ανήκουν γραμμές ΥΤ, το όριο
μεταξύ Συστήματος και Δικτύου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και του Διαχειριστή του Δικτύου και γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής που συνιστάται με το
άρθρο 4 και του Κυρίου του Συστήματος και του Δικτύου.»
2. Το έβδομο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«Επικουρικές Υπηρεσίες, είναι οι υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη
λειτουργία του Συστήματος ή του Δικτύου, όπως η ρύθμιση της τάσης, η ρύθμιση της συχνότητας, η παροχή εφεδρειών, η παροχή αέργου ισχύος, η επανεκκίνηση του Συστήματος, μετά από διακοπή και η παρακολούθηση της
διακύμανσης του φορτίου.»
3. Το δέκατο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
«Καθέτως Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, είναι η επιχείρηση ή ο όμιλος επιχειρήσεων, των οποίων οι μεταξύ τους σχέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού 4064/1989 του Συμβουλίου (EEEK
L. 395), όπως ισχύει και οι οποίες ασκούν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες μεταφοράς ή διανομής και τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.»
4. Στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, προστίθενται οι ακόλουθοι
ορισμοί:
«Απευθείας Γραμμή, είναι η γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία συν1248

δέει είτε απομονωμένη μονάδα παραγωγής με απομονωμένο πελάτη είτε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προμηθεύει απευθείας τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές
της επιχειρήσεις ή Επιλέγοντες Πελάτες. Οι Απευθείας Γραμμές δεν εντάσσονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.»
«Απομονωμένο Μικροδίκτυο, είναι το δίκτυο κάθε Μη Διασυνδεδεμένου
Νησιού το οποίο είχε κατά το έτος 1996 συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας μικρότερη των 500 GWh.»
«Πρόσβαση, είναι η σύνδεση με το Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο
Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και η χρήση αυτών.»
«Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις κατά την έννοια της
παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους μετόχους.»
Άρθρο 2

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999
αντικαθίσταται, ως εξής:
«α. Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε
όλους τους τομείς της και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και στις αρμόδιες Αρχές για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που αφορούν την τήρηση
των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Ειδικότερα, παρακολουθεί και εποπτεύει:
αα) Την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού των Διασυνδέσεων και συνεργάζεται, για το σκοπό αυτόν, με τις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων χωρών, με τις οποίες υφίσταται Διασύνδεση.
ββ) Τους μηχανισμούς και την εφαρμογή αυτών για την αντιμετώπιση της
συμφόρησης δυναμικού στο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.
γγ) Τον καθορισμό και την τήρηση των προθεσμιών πραγματοποίησης
των συνδέσεων και επισκευών από τους αρμόδιους Διαχειριστές.
δδ) Τη δημοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών από τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου σχετικά με τις Διασυνδέσεις, τη διαχείριση του Συστήματος και του Δικτύου και την κατανομή του δυναμικού στους
ενδιαφερομένους, κατά τρόπο ώστε να τηρείται το εμπορικό απόρρητο.
εε) Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιμολόγια για τη σύνδεση νέων
παραγωγών και πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η αμεροληψία.
στστ) Την άσκηση των δραστηριοτήτων των Διαχειριστών του Συστήματος και του Δικτύου, ώστε να τηρούνται οι όροι των αδειών τους.
ζζ) Το διαχωρισμό των λογαριασμών, σύμφωνα με το άρθρο 30, ώστε
να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των
δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας.
ηη) Το επίπεδο διαφάνειας και ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας.
θθ) Την ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το επίπεδο της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόμενο επιπλέον δυναμικό που
βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο
συντήρησης του Συστήματος και του Δικτύου και την εφαρμογή μέτρων για
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την κάλυψη της ανώτατης ζήτησης. Για το σκοπό αυτόν συντάσσει κάθε δύο
(2) έτη και το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου, έκθεση στην οποία συνοψίζονται
οι παρατηρήσεις από την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή του Συστήματος,
του Διαχειριστή του Δικτύου και του Διαχειριστή του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται και υποβάλλεται στον
Υπουργό Ανάπτυξης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 προστίθεται μετά
την περίπτωση β΄ νέα περίπτωση γ΄ και αναριθμούνται οι περιπτώσεις γ΄, δ΄,
ε΄ και στ΄ ως δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄, ως εξής:
«γ. Γνωμοδοτεί για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής και εγκρίνει τις μεθοδολογίες για την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29.»
3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999,
όπως αναριθμήθηκε σε περίπτωση στ΄, αντικαθίσταται, ως εξής:
«στ. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ίσων όρων ανταγωνισμού και συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν με
τις Ρυθμιστικές Αρχές των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιδίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, με Διεθνείς Οργανισμούς και Ρυθμιστικές Αρχές τρίτων χωρών, ιδίως
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για
την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:
«Η αίτηση ακύρωσης εκδικάζεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από
την ημέρα κατάθεσής της και η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται
μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από ένα (1) μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση συνεκδίκασης με άλλη
αίτηση.»
5. Στο άρθρο 5 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 7 και 8,
ως εξής:
«7. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της
Ρ.Α.Ε. καταγγελία κατά του Κυρίου και του Διαχειριστή του Συστήματος, του
Κυρίου και του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται από
τις διατάξεις του νόμου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή του ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η Ρ.Α.Ε. εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Η προθεσμία
αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη πράξη
της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται πριν να λήξει η αρχική προθεσμία, εφόσον η
παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται
για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας
επιτρέπεται, μόνο κατόπιν συναίνεσης του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία. Δεν απαιτείται συναίνεση, όταν η καταγγελία αφορά τα τιμολόγια
σύνδεσης για νέες μονάδες παραγωγής ισχύος πάνω από 100 MW. Η από1250

φαση της Ρ.Α.Ε. είναι δεσμευτική για τα μέρη και προσβάλλεται με αίτηση
ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
8. Έως το έτος 2010, η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία που της
παρέχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την κατοχή δεσπόζουσας
θέσης στην αγορά και συμπεριφορές που αντιβαίνουν στους κανόνες του
ελεύθερου ανταγωνισμού. Στην ανωτέρω έκθεση συνοψίζονται και οι εξελίξεις
που αφορούν τις αλλαγές ιδιοκτησίας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την
ενίσχυση των διασυνδέσεων και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας. Από την 1.1.2010 και εφεξής, η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε δύο (2) έτη.»
Άρθρο 3

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Ε. εισπράττει, ως πόρους αυτής: α) Ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του
τομέα της ενέργειας και ειδικότερα: 1) Εφάπαξ τέλη, για την επεξεργασία και
γνωμοδότηση επί των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επέκταση άδειας προς άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της
ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού αερίου. 2) Ετήσια τέλη, για την άσκηση
δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και
των υγρών καυσίμων. β) Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισμούς.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«3. Οι πόροι της Ρ.Α.Ε. εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται το ύψος των τελών που επιβάλλονται υπέρ της Ρ.Α.Ε., τα όργανα, ο τρόπος, η διαδικασία είσπραξής τους
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Τα ανταποδοτικά τέλη και τα κριτήρια, στα
οποία αυτά βασίζονται, δημοσιοποιούνται από τη Ρ.Α.Ε..»
3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του
ν. 2773/1999, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογημένη γνώμη της
συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικα Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.),
μετά από απόφαση του προέδρου και αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης
των καθηγητών του οικείου Τ.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην
εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.»
Άρθρο 4

Το άρθρο 11 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
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«1. Άδεια παραγωγής για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά χορηγείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Αδειών και αφορούν ιδίως
την αποτελεσματική και οικονομική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος και
την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος. Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 10 και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Με τους
όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κατά την παράγραφο αυτή, καθορίζονται
οι ειδικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας σχετικά με την καλή και εμπρόθεσμη κατασκευή και λειτουργία της μονάδας και οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.
2. Όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες για τον απρόσκοπτο ενεργειακό
εφοδιασμό Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
Αδειών, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε..
Η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για όσο
χρόνο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες.
3. Για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εφόσον έχει χορηγηθεί παρέκκλιση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕΕΚ L.
176), πλην των περιπτώσεων της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από υβριδικούς σταθμούς και της περίπτωσης των αυτοπαραγωγών, άδεια παραγωγής χορηγείται μόνο στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τη
διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών. Η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται για τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των
Απομονωμένων Μικροδικτύων για τα οποία της χορηγείται σχετική άδεια,
καθώς και για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής λειτουργίας των
ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23α του νόμου αυτού.
4. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών, που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα
κατά την παράγραφο 3, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύος με
βάση τη διαδικασία χορήγησης αδειών κατόπιν αίτησης και έπειτα από την
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της
ζήτησης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Η Ρ.Α.Ε., κάθε δύο (2) έτη, καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα, κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία. Στις
ανάγκες αυτές συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού και λαμβάνονται υπόψη οι άδειες οι οποίες
έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Ο ανωτέρω κατάλογος καταρτίζεται με βάση τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και εκτίμηση των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας διασύνδεσης του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
β) Η Ρ.Α.Ε. δημοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων και το τυχόν αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον, ο οποίος λαμβάνει την άδεια.
1252

γ) Έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
προσφορών, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
σε μια ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας, με πανελλήνια κυκλοφορία,
σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νησιού, όπου πρόκειται να
γίνει η εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται και στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συμβατικό στοιχείο τίθενται στη
διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση.
ε) Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό
και γνωμοδοτεί επί των προτάσεων αυτών στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο
οποίος και χορηγεί την άδεια παραγωγής. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η τήρηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και η προστασία του περιβάλλοντος.
στ) Η Ρ.Α.Ε. και το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνουν κάθε αναγκαίο
μέτρο για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις.
ζ) Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, άδεια παραγωγής χορηγείται στη
ΔΕΗ Α.Ε. με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της
Ρ.Α.Ε.. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παραγωγής περιλαμβάνει ειδικούς
όρους που διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες
ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.»
Άρθρο 5

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Κυρίου
του Συστήματος για τη διαφύλαξη, κατά τρόπο αποτελεσματικό, του λειτουργικού διαχωρισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται και
προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:
«3. Η ΔΕΗ A.E. υποχρεούται στην ανάπτυξη του Συστήματος, σύμφωνα
με τους όρους της άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος
και τον προγραμματισμό στον οποίο προβαίνει ο Διαχειριστής του Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του Συστήματος. Για την
έγκαιρη εκτέλεση των έργων ανάπτυξης του Συστήματος συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου και του Διαχειριστή του Συστήματος. Στις συμβάσεις
αυτές γίνεται ακριβής περιγραφή κάθε έργου και ορίζεται το κόστος κατασκευής αυτού, οι εγγυήσεις και οι ποινικές ρήτρες για την εμπρόθεσμη και
καλή εκτέλεση του έργου, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χρονοδιαγράμματα
εκτέλεσης, οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης από τον Διαχειριστή του
Συστήματος της πορείας εκτέλεσης και παραλαβής των έργων, τα δικαιώματα
του Διαχειριστή για υποκατάσταση του Κυρίου του Συστήματος, σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και οι όροι και οι προϋποθέσεις
λύσης της σύμβασης, χωρίς ο Κύριος του Συστήματος να ευθύνεται για θέματα εκτός της σφαίρας επιρροής του.
4. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να συντηρεί το Σύστημα και να διατηρεί τη
λειτουργική και τεχνική του αρτιότητα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό στον
οποίο προβαίνει, τους όρους που καθορίζονται στην άδεια αποκλειστικότητας
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της κυριότητας του Συστήματος και τις οδηγίες του Διαχειριστή του Συστήματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των απομονώσεων.
Για τη συντήρηση του Συστήματος συνάπτεται, κάθε έτος, σύμβαση μεταξύ
του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήματος, με την οποία καθορίζονται
τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, οι εγγυήσεις
που παρέχονται από τον Κύριο του Συστήματος για την εμπρόθεσμη και καλή
εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, καθώς και οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης από τον
Διαχειριστή.»
3. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 2773/1999 προστίθεται εδάφιο, ως
εξής:
«Για τη χρήση του Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, απαιτείται έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος. Δεν απαιτείται η
έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος για τη χρήση τεχνολογίας καλωδίων
οπτικών ινών. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση,
μόνο αν η επιδιωκόμενη χρήση ενδέχεται να βλάψει την ασφαλή, αξιόπιστη
και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Συστήματος. Η πράξη άρνησης του
Διαχειριστή του Συστήματος κατά το προηγούμενο εδάφιο εγκρίνεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε..»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«2. Με το ίδιο διάταγμα εγκρίνεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 του
κ.ν. 2190/1920 καταστατικό της εταιρείας και προβλέπεται ότι ο Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρείας ορίζεται με τριετή θητεία.»
Άρθρο 6

1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2773/1999
αντικαθίσταται, ως εξής:
«ε. Διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας στο Σύστημα, συνεκτιμώντας ανταλλαγές
με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα και συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά
με τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με αναφορά στις φυσικές ροές που
πραγματοποιήθηκαν από τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων
τριών μηνών, και τις διαβιβάζει στη Ρ.Α.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.
2773/1999 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:
«Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιοποιεί, κάθε έτος, σχέδιο Μελέτης για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς (Μ.Α.Σ.Μ.), σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Στη
Μ.Α.Σ.Μ. εντάσσονται τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος, τα οποία ο Διαχειριστής κρίνει αναγκαία για τη διακίνηση ισχύος μέσω του Συστήματος, την αντιμετώπιση των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών σε αυτό και των αναγκών
διασύνδεσης με άλλα συστήματα και με το Δίκτυο, για τα επόμενα πέντε (5)
έτη. Η Μ.Α.Σ.Μ. περιλαμβάνει τον αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό και τον
προϋπολογισμό των έργων ανάπτυξης του Συστήματος, τα οποία εκτελούνται
στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ή των οποίων η εκτέλεση πρόκειται να αρχίσει
εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Κατά την εκπόνηση του σχεδίου
Μ.Α.Σ.Μ. ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη μελέτες, μεταξύ των
οποίων και μελέτες τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας, προβλέψεις και εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τη δυνατότητα
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του Συστήματος να αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες ανάγκες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη σύνδεση νέων μονάδων παραγωγής στο Σύστημα και
τις ανάγκες ενίσχυσης της διασύνδεσης με άλλα συστήματα και με το Δίκτυο
και συνεκτιμά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες του Συστήματος.
Επίσης, κατά την εκπόνηση της Μ.Α.Σ.Μ. και ειδικότερα για το χρονικό προγραμματισμό των έργων ενίσχυσης του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη τους χρόνους που είναι αναγκαίοι σύμφωνα με το
ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο. Οι ανωτέρω μελέτες, οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις εκπονούνται και δημοσιοποιούνται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, κάθε έτος και αναφέρονται στην επόμενη τουλάχιστον πενταετία. Η
Μ.Α.Σ.Μ., όπως και κάθε τροποποίησή της, εγκρίνονται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία λαμβάνει υπόψη
τις απόψεις του Κυρίου του Συστήματος. Η εγκρινόμενη Μ.Α.Σ.Μ. αποτελεί το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς. Οι λεπτομέρειες σχετικά
με το περιεχόμενο, τη διαδικασία έγκρισης και τη δημοσιοποίηση της Μ.Α.Σ.Μ.
καθορίζονται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Τα έργα ενίσχυσης
του Συστήματος που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος
Μεταφοράς εκτελούνται από τον Κύριο του Συστήματος ή από τρίτο, όταν ο
Κύριος του Συστήματος επικαλείται, με τεκμηριωμένο τρόπο, λόγους αδυναμίας για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα
με τη Μ.Α.Σ.Μ. ή χρηματοδότησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Τα έργα επέκτασης λόγω σύνδεσης με το
Σύστημα εκτελούνται ακόμη και αν δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς.»
3. Στο άρθρο 15 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και
6, ως εξής:
«5. Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει επαρκείς πληροφορίες στο
διαχειριστή κάθε άλλου συστήματος με το οποίο είναι διασυνδεδεμένο το Σύστημα, για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, καθώς και για τη διαλειτουργικότητα του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει στους
χρήστες του Συστήματος τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική πρόσβασή τους σε αυτό.
6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή άλλης διάταξης, που καθορίζει
υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, ο Διαχειριστής του Συστήματος διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του. Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Διαχειριστή,
οι οποίες ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, παρέχονται προς
τρίτους, χωρίς διακρίσεις.»
Άρθρο 7

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η σύμβαση αυτή ισχύει μέχρι την 31.12.2010.»
2. Στο άρθρο 17 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και
4, ως εξής:
«3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειριστή του Συστήματος
πρέπει να είναι ανεξάρτητα και, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, να
μην συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, έργου ή εντο1255

λής, με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ή της
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του
Διαχειριστή του Συστήματος, που υποδεικνύονται από τη ΔΕΗ Α.Ε., παρέχονται εγγυήσεις ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προκειμένου να τηρούν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που έχουν, λόγω της
συμμετοχής τους στον Διαχειριστή του Συστήματος.
4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του πρύτανη
και αιτιολογημένη γνώμη της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., με Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του προέδρου και αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου Τ.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, με
ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών
για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.»
Άρθρο 8

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:
«Με την άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συστήματος καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του
Διαχειριστή του Συστήματος προκειμένου:
α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Συστήματος
να μην συμμετέχουν σε οργανωτικές δομές επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
β) Να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων
που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Συστήματος λαμβάνονται υπόψη,
ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία.»
Άρθρο 9

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«1. Η διαχείριση του Συστήματος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ο οποίος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από
σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.
2773/1999 αντικαθίστανται, ως εξής:
«α. Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης
του Συστήματος.
β. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης πρόσβασης στο Σύστημα,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο Σύστημα. Η πρόσβαση των δικαιουμένων
στο Σύστημα Μεταφοράς γίνεται με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο
τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και μεταξύ των κατηγοριών χρηστών του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αρνείται
την πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστημα, μόνο για λόγους εξάντλησης
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της ικανότητας φόρτισης του Δικτύου. Η άρνηση της πρόσβασης πρέπει να
αιτιολογείται πλήρως. Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης, ο Διαχειριστής
του Συστήματος οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αναγκαία
μέτρα ενίσχυσης του Συστήματος.»
3. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999
αντικαθίσταται, ως εξής:
«δ. Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος για την
κατανομή φορτίου και επικουρικών υπηρεσιών στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις
παραγωγής και τη χρήση των Διασυνδέσεων. Για τον καθορισμό των κριτηρίων, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη:»
4. H περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
«στ. Οι υποχρεώσεις προσκόμισης εγγυήσεων διαθεσιμότητας επαρκούς
ισχύος που πρέπει να πληρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας
από το Σύστημα και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, ιδίως
μέσω συμβάσεων. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων
και κινήτρων από τον Διαχειριστή του Συστήματος για τη διατήρηση ασφαλών
περιθωρίων προσφοράς ισχύος, τη διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και απορροφήσεων και της κατανομής φορτίου.»
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999 προστίθενται περιπτώσεις η΄ και θ΄ και η υφιστάμενη η΄ αναριθμείται σε ι΄, ως εξής:
«η. Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης και συντήρησης
του Συστήματος, οι σχετικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή και του Κυρίου του
Συστήματος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτονται
για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 12.
θ. Ο τρόπος συλλογής πληροφοριών σχετικά με την πρωτογενή μορφή
ενέργειας που χρησιμοποιούν όσοι εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστημα,
καθώς και σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τουλάχιστον όσον
αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.»
6. Στο άρθρο 19 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 3 και η
παράγραφος 3, όπως ισχύει, αναριθμείται σε 4 και αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του
Συστήματος, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον Κώδικα αυτόν.
4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την
εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, αποφασίζονται από τη
Ρ.Α.Ε., μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος. Οι λεπτομέρειες
εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται με απόφαση
της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος.»
Άρθρο 10

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«1. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται οι
τεχνικοί και οι οικονομικοί κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, την παροχή επι1257

κουρικών υπηρεσιών, την κατανομή, την εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος, υπό όρους καλής και
ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος και των εγκαταστάσεων που συνδέονται με αυτό, καθώς και οι προϋποθέσεις δημιουργίας και οι κανόνες λειτουργίας βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων αγορών ηλεκτρισμού. Ο Κώδικας
καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., και δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
2 Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999
αντικαθίσταται, ως εξής:
«α. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι ημερήσιου προγραμματισμού και
κατανομής φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και στις Διασυνδέσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.»
3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
«γ. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον Διαχειριστή
του Συστήματος, των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων
άδειας παραγωγής ή προμήθειας, των επιλεγόντων πελατών και των χρηστών των Διασυνδέσεων. Η διευθέτηση γίνεται ενιαία, κατά τρόπο ώστε να
προάγεται η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να
επιμερίζεται, κατά το δυνατόν, σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η
εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής
και το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιείται, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών των χρηστών του Συστήματος.»
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα
περίπτωση στ΄, ως εξής:
«στ. Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας και καταβολής εισφορών από τους χρήστες του Συστήματος αναλογικά
με την ενέργεια που απορροφούν από το Σύστημα, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας των χρηστών να εκπληρώνουν τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού
και της κατανομής φορτίου σε πραγματικό χρόνο.»
5. Στο άρθρο 20 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 3 και η
υφιστάμενη παράγραφος 3, όπως ισχύει, αναριθμείται σε 4 και αντικαθίσταται,
ως εξής:
«3. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την
εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας αποφασίζονται από
τη Ρ.Α.Ε., μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος. Οι λεπτομέρειες
εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθμίζονται με
απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος.»
Άρθρο 11

Το άρθρο 21 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
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«Άρθρο 21

Κυριότητα Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ανήκει αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε.. Για το σκοπό αυτόν, με τις
διατάξεις του παρόντος, χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. άδεια αποκλειστικότητας της
κυριότητας του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του
Δικτύου. Οι όροι και περιορισμοί της άδειας αυτής καθορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Κυρίου του Δικτύου για τη διασφάλιση του λειτουργικού
διαχωρισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Η ΔΕΗ Α.Ε., ως κύριος του Δικτύου, υποχρεούται να δέχεται τις αιτήσεις σύνδεσης στο Δίκτυο, να λειτουργεί το Δίκτυο, να διατηρεί τη λειτουργική
και τεχνική αρτιότητα αυτού, να το αναπτύσσει και να το συντηρεί σύμφωνα
με τον προγραμματισμό που εκπονεί η ιδία και σύμφωνα με τις οδηγίες του
Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά
περίπτωση, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.»
Άρθρο 12

1. Το άρθρο 22 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 22

Διαχείριση του Δικτύου

1. Έως την 1η Ιουλίου 2007, η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» οφείλει να
αναλάβει τις αρμοδιότητες και του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 22α, και μετονομάζεται σε «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε.». Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε. πρέπει να
είναι ανεξάρτητα και, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, να μην συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, με επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής
Ενέργειας υποχρεούται να λάβει άδεια διαχείρισης του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκτασή του. Η άδεια χορηγείται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών.
3. Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η ΔΕΗ Α.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες
του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 22α. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., με τις διατάξεις
του νόμου αυτού, προσωρινή άδεια διαχείρισης του Δικτύου, που ισχύει μέχρι
την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι
όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης του Δικτύου από τη ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε..
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4. Με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή του Δικτύου σχετικά με την
ανάπτυξη και συντήρηση του Δικτύου, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης του Δικτύου, καθώς
και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή προκειμένου:
α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Δικτύου να μην
συμμετέχουν σε οργανωτικές δομές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στον τομέα παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
β) Να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων
που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Δικτύου λαμβάνονται υπόψη, ώστε
να είναι σε θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη
της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται Κώδικας Δεοντολογίας που καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις
του προσωπικού και της διοίκησης του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην άδεια διαχείρισης του Δικτύου, ώστε να αποφεύγεται τυχόν
μεροληπτική συμπεριφορά σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων στο Δίκτυο, τα
μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος και τα μέσα
παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο
Διαχειριστής του Δικτύου υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή, όπως ορίζεται στην
απόφαση έγκρισης του Κώδικα. Με βάση την έκθεση αυτή, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί
κατ’ έτος το βαθμό ανεξαρτησίας του Διαχειριστή και μπορεί να προτείνει μέτρα
για την περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού, καθώς και
οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου που εκδίδεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23, εφαρμόζονται και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Δικτύου από τη ΔΕΗ Α.Ε..»
2. Μετά το άρθρο 22 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο άρθρο 22α ως
εξής:
«Άρθρο 22α
Αρμοδιότητες Διαχειριστή του Δικτύου

1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της λειτουργίας, της συντήρησης και της ανάπτυξης του διασυνδεδεμένου Δικτύου,
σύμφωνα με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου, που του χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε..
2. Πέραν των όσων ορίζονται στην άδεια Διαχείρισης του Δικτύου, ο Διαχειριστής αυτού υποχρεούται ειδικότερα να:
α) Διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου, λαμβάνοντας
παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
β) Διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού
Δικτύου.
γ) Διασφαλίζει ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης
και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών, όπως καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
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δ) Μεριμνά για την πρόσβαση στο Δίκτυο των κατόχων αδειών παραγωγής και προμήθειας και των Επιλεγόντων Πελατών, σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
ε) Διασφαλίζει τη σύνδεση με το Δίκτυο όσων το ζητούν, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης
του Δικτύου.
στ) Διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, του
Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και τους όρους της άδειας διαχείρισης του
Δικτύου, καθώς και τη συλλογή των σχετικών μετρήσεων.
ζ) Παρέχει στους χρήστες του Δικτύου και στον Διαχειριστή του Συστήματος τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση
στο Δίκτυο.
η) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου και ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.
θ) Συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Δικτύου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
(Δ.Α.Α.) για την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Δικτύου Δ.Α.Α..
3. Για την εκτέλεση των έργων ανάπτυξης και συντήρησης του Δικτύου,
συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου του Δικτύου και του Διαχειριστή
του Δικτύου, με τις οποίες καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών, οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον Κύριο του Δικτύου για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση αυτών, καθώς και οι όροι και η διαδικασία
παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσής τους από τον Διαχειριστή του Δικτύου, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή άλλης διάταξης που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, ο Διαχειριστής του Δικτύου διαφυλάσσει
τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, οι
οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Οι κοινοποιούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δικές του δραστηριότητες,
που ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, διατίθενται χωρίς διακρίσεις.
5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία υπολογισμού
των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο, τις μοναδιαίες τιμές κόστους και κάθε
αναγκαία πληροφορία για τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης
στο Δίκτυο.
6. Για την παραχώρηση της διαχείρισης του Δικτύου, πλην του Δικτύου
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο Διαχειριστής του Δικτύου καταβάλλει
ετήσιο αντάλλαγμα στον Κύριο του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.»
Άρθρο 13

Το άρθρο 23 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23

Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής
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1. Η διαχείριση του Δικτύου γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης
του Δικτύου, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται:
α) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης
του Δικτύου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών.
β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους ο Διαχειριστής
του Δικτύου υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο, στους κατόχους
άδειας παραγωγής ή προμήθειας και στους πελάτες. Η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Δίκτυο γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο
τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών
του Δικτύου.
γ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία προσωρινής άρνησης της σύνδεσης
στο Δίκτυο, η οποία επιτρέπεται μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας
φόρτισης. Η άρνηση της σύνδεσης πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς. Ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να λαμβάνει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα
για τη σύνδεση.
δ) Η προθεσμία, εντός της οποίας ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να αποφασίζει, αιτιολογημένα, για τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενημερώνει τους αιτούντες.
ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας του εξοπλισμού
των εγκαταστάσεων των πελατών και των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο.
στ) Οι προδιαγραφές των μετρητών, η διαδικασία εγκατάστασης και ελέγχου των μετρητών και διαχείρισης των μετρήσεων, καθώς και η παροχή στοιχείων σχετικά με τις μετρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η διαφάνεια
και η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος επιλογής προμηθευτή, η δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου και του εντοπισμού βλαβών του Δικτύου.
ζ) Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Διαχειριστή και των χρηστών του Δικτύου, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν, σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώδικα.
η) Οι διαδικασίες και οι όροι ανάπτυξης του Δικτύου, λαμβανομένων
υπόψη ιδίως των αναγκών βελτίωσης της λειτουργίας του Δικτύου, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, προδιαγραφών, της
προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του
Δικτύου, καθώς και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22α. Το
πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου καταρτίζεται, κάθε έτος, από τον κύριο
του Δικτύου Διανομής, έχει χρόνο αναφοράς μία πενταετία και εγκρίνεται από
τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Έργα επέκτασης του
Δικτύου, λόγω σύνδεσης εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου.
θ) Ο καθορισμός των χρεώσεων σύνδεσης με το Δίκτυο και χρήσης του
Δικτύου, ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των χρεώσεων αυτών, λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης του Διαχειριστή του Δικτύου, κατά τομέα
δραστηριότητας και του προγραμματισμού ανάπτυξης.
ι) Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών από τον
Διαχειριστή του Δικτύου, καθώς και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών.
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ια) Η διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά με τη
λειτουργία του Δικτύου.
ιβ) Οι διαδικασίες εφαρμογής μέτρων διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόμησης ενέργειας.
ιγ) Η διαδικασία έκδοσης εσωτερικών τεχνικών οδηγιών για την τήρηση
του Κώδικα αυτού.
ιδ) Ο τρόπος με τον οποίο ο Διαχειριστής του Δικτύου παρακολουθεί την
εξέλιξη της ζήτησης και η υποχρέωσή του για την υποβολή σχετικών εκθέσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε., κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
ιε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης του Δικτύου.
3. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Δικτύου, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον Κώδικα αυτόν.
4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την
εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Ε.
μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Δικτύου. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής
του Κώδικα Διανομής ρυθμίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση
του Διαχειριστή του Δικτύου.»
Άρθρο 14

Μετά το άρθρο 23 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο άρθρο 23α, ως εξής:
«Άρθρο 23α

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

1. Η ΔΕΗ Α.Ε., ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, οφείλει να
λάβει άδεια αποκλειστικότητας της διαχείρισης του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη
της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών και καλύπτει και
κάθε μελλοντική επέκταση του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Με την
άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη διαφύλαξη του λειτουργικού διαχωρισμού της
δραστηριότητας αυτής, σε σχέση με τις λοιπές δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε.
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτελεσματικό τρόπο.
2. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών αναλαμβάνει, για τα
νησιά αυτά, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου,
όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 22, 22α και 23.
3. Η διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών διενεργείται από τον Διαχειριστή των νησιών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών υποχρεούται να:
α) Διασφαλίζει την αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των μονάδων παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων
στο περιβάλλον.
β) Διασφαλίζει την ανάπτυξη, την τεχνική αρτιότητα και την οικονομικότητα της παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την εξυπηρέτηση
της ζήτησης.
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γ) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των παραγωγών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και, ιδίως, από διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν
επιχειρήσεων.
δ) Συντάσσει για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 11, προγράμματα ανάπτυξης της παραγωγής τα
οποία εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Ε.. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται,
για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εκτιμήσεις που αφορούν την εξέλιξη της
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα του
υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα αντικατάστασης του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα εγκατάστασης νέου δυναμικού
παραγωγής, πρόγραμμα διασύνδεσης με το Σύστημα ή με το διασυνδεδεμένο
με το Σύστημα Δίκτυο ή με άλλο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί. Οι εκτιμήσεις για
την εξέλιξη του φορτίου περιλαμβάνουν πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας
και μέτρα διαχείρισης του φορτίου. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. καθορίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν τα προγράμματα αυτά, η οποία δεν μπορεί να
είναι ανώτερη των επτά (7) ετών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δημοσίευσης των προγραμμάτων.
ε) Συντάσσει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, πλην των Απομονωμένων Μικροδικτύων της παραγράφου 3 του άρθρου 11, καταστάσεις, στις
οποίες παραθέτει αποκλειστικά, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τις εκτιμήσεις του σχετικά με το δυναμικό παραγωγής που, ενδεχομένως, θα συνδεθεί με το Δίκτυο, με την ανάγκη διασύνδεσης με το Σύστημα, με άλλο Δίκτυο
Διανομής ή Μη Διασυνδεδεμένο Νησί και με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. καθορίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν οι εκτιμήσεις αυτές, η οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7)
ετών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δημοσίευσης των εκτιμήσεων.
στ) Μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι χώροι για την εγκατάσταση νέου δυναμικού παραγωγής, την επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού ή στοιχείων ενίσχυσης και επέκτασης διανομής στα Μη Διασυνδεδεμένα
Νησιά.
ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τους κατόχους των αδειών για τη έγχυση ενέργειας και την παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και την αμοιβή των παραγωγών της ενέργειας αυτής και
τηρεί τους απαραίτητους λογαριασμούς για την αμοιβή των παραγωγών
αυτών, τη χρέωση των πελατών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και τη
διαχείριση των πιστώσεων και χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών. Δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης για τις μονάδες παραγωγής της
ΔΕΗ Α.Ε.. Η μεθοδολογία υπολογισμού της αμοιβής των μονάδων παραγωγής, καθώς και οι παράμετροι της μεθοδολογίας αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών και γνώμη της Ρ.Α.Ε..
4. Η διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Ο Κώδικας αυτός καταρτίζεται από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από
σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε..
Με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
καθορίζονται ειδικότερα:
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α) Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την κατανομή φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής.
Για τον καθορισμό των κριτηρίων λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπόψη:
(αα) Ο προγραμματισμός εγχύσεων και απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, για δεδομένη χρονική περίοδο. Τον προγραμματισμό καταρτίζει ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατά το αποτέλεσμα
της οικονομικής ιεράρχησης των δηλώσεων διαθεσιμότητας για έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες παραγωγής, με βάση το μεταβλητό κόστος
των μονάδων αυτών.
(ββ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων εγκαταστάσεων παραγωγής.
(γγ) Οι τεχνικοί περιορισμοί του ηλεκτρικού συστήματος των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
β) Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους
οποίους, κατά την κατανομή του φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών δίνει προτεραιότητα
στις εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, καθώς και στις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής σύμφωνα με το
άρθρο 36.
γ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον Διαχειριστή
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, των πληρωμών για τις προγραμματισμένες
εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, καθώς και των πληρωμών για τη
διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής. Για τις ανωτέρω πληρωμές
δεν λαμβάνεται υπόψη η προσφερθείσα τιμή παραγωγής:
(αα) Από εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχεται προτεραιότητα κατά τα
οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
(ββ) Από εγκαταστάσεις οι οποίες εντάσσονται στο Δίκτυο με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών αυτού.
δ) Η μέθοδος υπολογισμού και ο τρόπος μέτρησης από τον Διαχειριστή
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, σε
δεδομένη χρονική περίοδο. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης
των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής. Η ανωτέρω διευθέτηση γίνεται κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιμερίζεται σε
αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η τιμή να βασίζεται σε κοστολογικά
στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος
να ελαχιστοποιείται.
ε) Η χρονική περίοδος η οποία λαμβάνεται ως βάση από τον Διαχειριστή
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την κατανομή του φορτίου, τον υπολογισμό
και τη διευθέτηση των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης.
στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και η παροχή
κινήτρων από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη διατήρηση
ασφαλών περιθωρίων προσφορών ισχύος, τη διαθεσιμότητα επαρκούς
ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και της κατανομής φορτίου.
ζ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα
με την παράγραφο 3 υποπαράγραφο ζ΄ του άρθρου αυτού και οι όροι των
αντίστοιχων συμβάσεων.
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η) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
5. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την
εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών καθορίζονται, με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από γνώμη του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω Κώδικα
καθορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών.
6. Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες παραγωγής, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.»
Άρθρο 15

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, η άδεια
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος
προμηθευτής:
α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης
με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 ευρώ,
β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την
αξιόπιστη, συνετή και χρηστή λειτουργία της άσκησης δραστηριότητας προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και
γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, που
αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Αδειών και καθορίζεται στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά την παράγραφο αυτή για τη χορήγηση της
άδειας προμήθειας, ο κάτοχος αυτής οφείλει, κατά την άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας, να προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις
για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας για το Σύστημα, σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Διαχείρισης
του Συστήματος.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«5. Στα Απομονωμένα Μικροδίκτυα που αναφέρονται στην παράγραφο
3 του άρθρου 11, άδεια προμήθειας χορηγείται αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών.»
3. Στο άρθρο 24 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως
εξής:
«6. Η άδεια προμήθειας μη επιλεγόντων πελατών χορηγείται στη ΔΕΗ
Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών. Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις της
ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη διασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που δεν αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα κατά
την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 11, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, μακροχρόνια, η οικονομική λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων
των νησιών αυτών.»
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Άρθρο 16

Το άρθρο 25 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Όλοι οι καταναλωτές ορίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες, με εξαίρεση
τους καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα,
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 και αυτούς που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Από την
1.7.2007, όλοι οι καταναλωτές ορίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες, με εξαίρεση
τους καταναλωτές που οι εγκαταστάσεις τους είναι συνδεδεμένες με Απομονωμένα Μικροδίκτυα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11.
2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν
στους Επιλέγοντες Πελάτες, μετά από αίτησή τους, πρόσβαση μέσω ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων ή και των δύο, στο Σύστημα, στο Δίκτυο ή
στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά περίπτωση.»
Άρθρο 17

Το άρθρο 27 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες εκπονείται από τη Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες καθορίζονται ιδίως:
α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης, τροποποίησης και λύσης συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι όροι που υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις και ιδίως όροι προστασίας των
καταναλωτών, καθώς και διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
β. Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται να διακόπτεται η προμήθεια,
ιδίως όταν ο προμηθευόμενος είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή του
τιμήματος.
γ. Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσίευσης των όρων και των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών προμήθειας, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον
διακριτή αναγραφή των χρεώσεων για χρήση του Συστήματος, για χρήση του
Δικτύου, για Επικουρικές Υπηρεσίες και για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Οι
ανωτέρω προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσίευσης μπορούν να διαφέρουν
κατά περιοχές.
δ. Ο τρόπος διασφάλισης της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή, χωρίς
οικονομική ή άλλη επιβάρυνση.
ε. Το ελάχιστο ύψος, η διαδικασία προσδιορισμού και καταβολής της αποζημίωσης σε Πελάτη για μη τήρηση των προδιαγραφών προμήθειας.
στ. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος διακοπής
εκ μέρους των προμηθευτών, για λόγους ενεργειακής αποδοτικότητας και
διαχείρισης της ζήτησης.
ζ. Μέτρα προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και μέτρα κατά της αποσύνδεσης, καθώς και των καταναλωτών
που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.
η. Ο τρόπος ενημέρωσης των καταναλωτών από τους προμηθευτές, σχετικά με τη συμβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μίγμα καυσίμου
κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής σε υφιστάμενες πηγές αναφοράς, όπου διατίθενται πληροφορίες για περιβαλλοντι1267

κές επιπτώσεις, ιδίως ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος,
τον Διαχειριστή του Δικτύου ή τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
θ. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια της προμήθειας σε Πελάτη.»
Άρθρο 18

Στο άρθρο 28 του ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα
κριτήρια και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης
Απευθείας Γραμμών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κατασκευής Απευθείας
Γραμμών. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συνίστανται ειδικότερα σε προηγούμενη άρνηση πρόσβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής ή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζεται
και το περιεχόμενο της άδειας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή των Απευθείας Γραμμών και τον τρόπο και τις διαδικασίες διαχείρισης
και εκμετάλλευσης των Γραμμών, καθώς και της διασφάλισης της πρόσβασης
τρίτων, όπου επιτρέπεται. Άρνηση χορήγησης άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμών επιτρέπεται, ιδίως για λόγους εκπλήρωσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αιτιολογείται ειδικώς για κάθε περίπτωση. Η
χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Όταν η Απευθείας
Γραμμή συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, μπορεί να προβλέπεται ότι η
σχετική άδεια διαχείρισης χορηγείται στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του
Δικτύου.»
Άρθρο 19

1. Στο άρθρο 29 του ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 2 και οι υφιστάμενες παράγραφοι 2, 3 και 4 αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντιστοίχως, ως
εξής:
«2. Τα τιμολόγια πρόσβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής και στα
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στα οποία περιλαμβάνονται οι χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης, καταρτίζονται σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία εγκρίνεται
από τη Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, όπως προβλέπεται στους αντίστοιχους Κώδικες. Η μεθοδολογία τιμολόγησης καταρτίζεται
με τρόπο που επιτρέπει την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων
στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ώστε
να διασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία και η βιωσιμότητά τους. Τα τιμολόγια
αυτά εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Στο τέλος της αναριθμούμενης παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.
2773/1999 προστίθεται περίπτωση η΄, ως εξής:
«η) Οι δαπάνες για τις μελέτες, την παρακολούθηση της εκτέλεσης και
την παραλαβή των έργων ανάπτυξης και ενίσχυσης του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.»
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Άρθρο 20

Το άρθρο 30 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Οι κάτοχοι αδειών, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη
νομική μορφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, καταρτίζουν,
υποβάλλουν σε έλεγχο και δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 καθώς και των
νόμων 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) και 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α΄). Κάτοχοι αδειών,
οι οποίοι δεν υποχρεούνται από τις ισχύουσες διατάξεις να δημοσιεύουν τους
ετήσιους λογαριασμούς τους, οφείλουν να τηρούν, στα γραφεία της έδρας
τους, αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού.
2. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για
καθεμία από τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και προμήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες,
όπως ακριβώς θα ήταν υποχρεωμένες να πράξουν αν οι δραστηριότητες
αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού. Στους λογαριασμούς αυτούς πρέπει να αποσαφηνίζονται τα
έσοδα που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Συστήματος, του
Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι επιχειρήσεις
αυτές τηρούν ενοποιημένους λογαριασμούς για άλλες δραστηριότητες, που
δεν εμπίπτουν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, για κάθε
χωριστή δραστηριότητα. Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες που ασκεί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α.
3. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις διευκρινίζουν τους κανόνες κατανομής
του ενεργητικού και παθητικού και των δαπανών και εσόδων, τους οποίους
εφαρμόζουν για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών που αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο. Η Ρ.Α.Ε. εγκρίνει τις αρχές και τους κανόνες
κατανομής, οι οποίοι εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς και την
τροποποίησή τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποφυγή διακρίσεων, διασταυρούμενων επιδοτήσεων ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
4. Οι ελεγκτές των Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασμούς που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, όπως θα έπρατταν
αν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις και
υποβάλλουν στην οικεία γενική συνέλευση το πιστοποιητικό του ελέγχου τους.
Ο έλεγχος αυτός συνίσταται, ιδίως, στην ορθή εφαρμογή των κανόνων κατανομής για το διαχωρισμό των λογαριασμών και στην τήρηση της υποχρέωσης
κατά την παράγραφο 2, προς αποφυγή των διακρίσεων και των διασταυρούμενων επιδοτήσεων, μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Μετά την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση, οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με το
πιστοποιητικό των ελεγκτών, σχετικά με τους χωριστούς λογαριασμούς, κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Ε.. Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να προβαίνει σε έκτακτους ελέγχους
για την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από το άρθρο αυτό και
για το σκοπό αυτόν έχει δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.
5. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις παραθέτουν, στο προσάρτημα ή στις
σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, τους εγκεκριμένους
και ισχύοντες κανόνες κατανομής, τις χωριστές οικονομικές καταστάσεις για
1269

κάθε δραστηριότητα, τις σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει με
τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή με επιχειρήσεις, στη μετοχική σύνθεση των
οποίων μετέχουν οι ίδιοι μέτοχοι, καθώς και τη σχετική με τους χωριστούς λογαριασμούς έκθεση των ελεγκτών. Αντίγραφο του προσαρτήματος τηρείται
στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης στη διάθεση του κοινού. Συμπληρωματικά με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καθώς και τις σχετικές διατάξεις
των νόμων 3229/2004 και 3301/2004 που αφορούν τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, οι ισολογισμοί και τα αποτελέσματα χρήσης, για
κάθε χωριστή δραστηριότητα που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, δημοσιεύονται με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.»
Άρθρο 21

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα παρέχεται εξουσιοδότηση στους ανωτέρω Υπουργούς, να θεσπίζουν, με απόφασή τους, ειδικές προδιαγραφές ή
υποχρεώσεις για κατηγορίες ή είδη ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων
και να ορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας, όσον αφορά τη σύνδεση με εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα διανομής, με εξοπλισμό άμεσα συνδεδεμένων καταναλωτών, με κυκλώματα
διασυνδέσεων και με απευθείας γραμμές, κατά τρόπο αντικειμενικό και χωρίς
διακρίσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των δικτύων.»
Άρθρο 22

Το άρθρο 33 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου
αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του
και των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται επί καταγγελιών, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 ή τους όρους των αδειών που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή
προειδοποίηση και κλήση προς συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας, η
οποία είναι δυνατόν να δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε..
β. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, σε κάθε άλλη περίπτωση.
Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια
παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και στον τύπο.
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από
πρόταση της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια των προστίμων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.
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3. Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ’ επανάληψη παραβίασης του
νομοθετικού πλαισίου και των όρων, σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται
οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν άδειες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά
από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα με την επιβολή προστίμου.»
Άρθρο 23

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 2773/ 1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για
τους παραγωγούς μέσω συμπαραγωγής, εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 MWe και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται κυρίως σε εκτέλεση συμβάσεων και μέσω
Απευθείας Γραμμών σε Πελάτες, στους οποίους παρέχεται θερμική ενέργεια,
όπως προβλέπεται στη σχετική άδεια προμήθειας.»
Άρθρο 24

Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του ν. 2773/1999 εφαρμόζεται για τη
σύνδεση όλων των ηλεκτροπαραγωγών με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Ο Διαχειριστής ελέγχει και εγκρίνει τις μελέτες για την κατασκευή των έργων επέκτασης, λόγω σύνδεσης, που εκτελούνται σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο και παραλαμβάνει τα έργα αυτά μετά την ολοκλήρωσή τους. Μετά την
παραλαβή, τα έργα αυτά αποτελούν μέρος του Συστήματος ή του Δικτύου και
περιέρχονται στην κυριότητα της ΔΕΗ Α.Ε..
Άρθρο 25

Στο άρθρο 38 του ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 35.»
Άρθρο 26

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από
γνώμη της πλέον αντιπροσωπευτικής ομοσπονδίας εργαζομένων προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του
νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Κατάστασης του Προσωπικού της εταιρείας που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει και ρυθμίζονται τα
θέματα μεταφοράς, ένταξης και ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε.
στον Διαχειριστή, κατά τρόπο που δεν θίγει τα ασφαλιστικά δικαιώματα που
προβλέπονται στο άρθρο 34 του ν. 2773/ 1999, τα μισθολογικά δικαιώματα
και κάθε άλλο δικαίωμα υπηρεσιακής κατάστασης που προβλέπεται από τον
Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) της ΔΕΗ Α.Ε..
2. Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται στον Διαχειριστή του
Συστήματος, οφείλει εντός έξι (6) μηνών από τη θέσπιση του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 να δηλώσει
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αν επιθυμεί να μεταφερθεί στον Διαχειριστή. Εάν η απασχόληση αρχίζει μετά
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η προθεσμία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την
έναρξη της απασχόλησής του στον Διαχειριστή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, τεκμαίρεται ότι ο εργαζόμενος
δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στον Διαχειριστή. Με κοινή συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Διαχειριστή καθορίζεται ο χρόνος μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού που αναφέρεται στα προηγούμενα
εδάφια, καθώς και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στον Διαχειριστή των
εργαζομένων που δεν επιθυμούν να μεταφερθούν σε αυτόν.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη
της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται Κώδικας Δεοντολογίας ο οποίος καταρτίζεται από τον
Διαχειριστή του Συστήματος. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι
υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης του Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης
του Συστήματος, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε μεροληπτική συμπεριφορά σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων στο Σύστημα, τα αναγκαία μέτρα
για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος και τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία
περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος,
κατά τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας. Με
βάση την έκθεση αυτή, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί, κάθε έτος, το βαθμό ανεξαρτησίας
του Διαχειριστή του Συστήματος και μπορεί να προτείνει μέτρα για περαιτέρω
διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.
Άρθρο 27

Λειτουργικός διαχωρισμός δραστηριοτήτων

1. Οι δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. στους τομείς της μεταφοράς, της διανομής και της διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών εντάσσονται
στην οργανωτική δομή της εταιρείας κατά τρόπο που εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό λειτουργικό διαχωρισμό τους. Για το σκοπό αυτόν, προκειμένου
για τους τομείς της μεταφοράς και της διανομής, εντός προθεσμίας έξι (6)
μηνών και προκειμένου για τον τομέα της διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εντός προθεσμίας δεκαοκτώ (18) μηνών, από τη δημοσίευση
του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να
προβεί στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και να υποβάλει σχετικό υπόμνημα στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται τυχόν αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του ανωτέρω
λειτουργικού διαχωρισμού.
2. Τα στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι υπεύθυνα για θέματα του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα Δικτύου και τα στελέχη που είναι αρμόδια για θέματα του Συστήματος, απαγορεύεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε
τρόπο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ταυτόχρονα, άμεσα ή έμμεσα, με
οποιονδήποτε τρόπο, στους τομείς επιχειρήσεων που αφορούν την παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στελέχη αυτά δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο
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Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε.. Οι επικεφαλής κάθε μονάδας που συνιστάται για
τις διαρθρωτικές αλλαγές της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την παράγραφο 1 ορίζονται με
θητεία τριών (3) ετών και συνάπτουν, για το σκοπό αυτόν, ειδική σύμβαση
με τη ΔΕΗ Α.Ε..
3. Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που εργάζεται στους τομείς της μεταφοράς,
της διανομής και της διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών υποχρεούται να διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του. Οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες στους ανωτέρω τομείς, οι οποίες μπορεί να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, διατίθενται σε τρίτους με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Η ΔΕΗ Α.Ε. καταρτίζει,
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, Κανονισμό Πρόσβασης σε Πληροφορίες ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε..
4. Η ΔΕΗ Α.Ε. μεριμνά για την εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για τις οργανωτικές δομές της που συνιστώνται για την απρόσκοπτη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της οι οποίες
αναφέρονται στους τομείς της μεταφοράς, της διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
5. Το αργότερο εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του
νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην οργανωτική δομή της
εταιρείας που συνιστάται κατά την παράγραφο 1 και είναι αρμόδια για τις δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. στον τομέα διανομής, συνιστάται μονάδα διαχείρισης του Δικτύου, στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που καθορίζονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22α του ν. 2773/1999. Με το προεδρικό
διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 ρυθμίζονται τα θέματα μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού που
απασχολείται στη μονάδα που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο
αυτή στην εταιρεία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν.
2773/1999.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται, μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται Κώδικας Δεοντολογίας που καταρτίζεται από τη
ΔΕΗ Α.Ε.. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του
προσωπικού και της διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
άδειες που χορηγούνται σ’ αυτήν και τα αναγκαία για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων αυτών μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματικός
λειτουργικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, η ΔΕΗ Α.Ε. υποβάλλει στη
Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά
με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από
τον Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας. Με βάση την ανωτέρω έκθεση, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί, κάθε έτος, την
αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί και μπορεί να προτείνει
πρόσθετα μέτρα για την αποτελεσματικότερη διασφάλιση του λειτουργικού
διαχωρισμού.
Άρθρο 28

Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δημοσιεύεται
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στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι κάτοχοι άδειας που
χορηγείται κατά τις διατάξεις του ν. 2773/1999, οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη
της Ρ.Α.Ε., δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος που οφείλεται για την
εκπλήρωση υποχρεώσεων των κατόχων άδειας που παρέχουν υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας. Το ύψος του εκάστοτε οφειλόμενου ανταλλάγματος για την
παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας εγκρίνεται, κάθε έτος, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ανωτέρω αντάλλαγμα
καταβάλλεται, εφόσον τηρούνται όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.
3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί ειδικό λογαριασμό για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο λογαριασμό αυτόν χρεώνονται τα ανταλλάγματα
που παρέχονται στους υπόχρεους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και
πιστώνονται τα έσοδα από χρεώσεις που επιβάλλονται στους κατόχους
άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δικαιούνται να ανακτούν το κόστος των χρεώσεων αυτών
από τους πελάτες τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την απόφαση
που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν.
2773/1999, όπως ισχύει.
4. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να τηρούν χωριστούς
λογαριασμούς στους οποίους απεικονίζονται τουλάχιστον οι οικονομικές αντισταθμίσεις που παρέχονται στις επιχειρήσεις αυτές για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καθώς και οι χρεώσεις που
επιβάλλουν στους πελάτες τους σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η Ρ.Α.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης
των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
5. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 23 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄).
Άρθρο 29

Διαχείριση Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)

1. Οι γραμμές διανομής μέσης και χαμηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου
που περιγράφεται στις διατάξεις του Άρθρου Πρώτου του ν. 2338/ 1995 (ΦΕΚ
202 Α΄) και οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου κατασκευάζονται, αναπτύσσονται και τίθενται σε λειτουργία από την εταιρεία «Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», καθώς και οι μελλοντικές επεκτάσεις αυτών εντός
της ίδιας έκτασης, αποτελούν το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δίκτυο ΔΑΑ) και δεν εντάσσονται στο Δίκτυο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του
ν. 2773/1999.
2. Στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» χορηγείται, με το
νόμο αυτόν, άδεια αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου ΔΑΑ (Διαχειριστής
Δικτύου ΔΑΑ). Ο Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία
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του Δικτύου ΔΑΑ, καθώς και για τον προγραμματισμό και τη διασφάλιση της
συντήρησης και της ανάπτυξης του Δικτύου αυτού. Σύμφωνα με τις διατάξεις
αυτές και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2338/1995, ο Διαχειριστής του Δικτύου
ΔΑΑ είναι αρμόδιος ιδίως να:
α. διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου ΔΑΑ, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος,
β. διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού
Δικτύου ΔΑΑ,
γ. διασφαλίζει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου ΔΑΑ, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα
τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών,
δ. εξασφαλίζει την πρόσβαση στο Δίκτυο στους κατόχους αδειών προμήθειας και στους Επιλέγοντες Πελάτες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την
παράγραφο 3,
ε. διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία
και αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο ΔΑΑ,
στ. παρέχει στους χρήστες του Δικτύου ΔΑΑ, στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και τον Κύριο του Δικτύου τις πληροφορίες που απαιτούνται
για την αποτελεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο,
ζ. απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου ΔΑΑ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.,
καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί της άδειας αποκλειστικής διαχείρισης
του Δικτύου ΔΑΑ. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται, ιδίως, οι υποχρεώσεις
του Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ σχετικά με την ανάπτυξη, ενίσχυση και συντήρηση του Δικτύου ΔΑΑ, τις σχέσεις μεταξύ Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ και Διαχειριστή του Δικτύου, την παροχή πρόσβασης σε τρίτους, την έγκριση από
τη Ρ.Α.Ε. της μεθοδολογίας τιμολόγησης που εφαρμόζει ο Διαχειριστής ΔΑΑ
για την παροχή πρόσβασης σε τρίτους και τον τρόπο και τη διαδικασία δημοσίευσης των εφαρμοστέων τιμολογίων χρήσης του Δικτύου ΔΑΑ, κατά τρόπο
ώστε: α) η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Δίκτυο ΔΑΑ να γίνεται κατά τον
πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των
χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου ΔΑΑ και β) τα κριτήρια
καθορισμού της μεθοδολογίας τιμολόγησης, που ισχύουν κατά τις διατάξεις
του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 για τη διαχείριση του Δικτύου Διανομής, να
εφαρμόζονται αναλογικά και για τον Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ, λαμβανομένων
υπόψη των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας του Δικτύου ΔΑΑ.
4. Κατά του Διαχειριστή του Δικτύου ΔΑΑ επιτρέπεται η υποβολή καταγγελίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν.
2773/1999.
Άρθρο 30

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του
ν. 2773/1999 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να αντικατασταθούν με βάση
τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι σχετικές κανονιστικές πράξεις πρέπει να
εκδοθούν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού.
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2. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
εξετάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2773/1999 και του Κανονισμού
Αδειών, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με το νόμο αυτόν.
3. Η φράση «ψυχρή εφεδρεία», όπου απαντάται στις διατάξεις του ν.
2773/1999, όπως ισχύει, καθώς και στις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, αντικαθίσταται από τη φράση «εφεδρεία εκτάκτων αναγκών».
4. Οι διαγωνισμοί που διεξάγονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15
του ν. 2773/ 1999, αφορούν σε ισχύ που προβλέπεται να ενταχθεί στο Σύστημα έως την 31.12.2010. Η μελέτη με βάση την οποία επιτρέπεται προσαύξηση της ισχύος των εννιακοσίων (900) ΜW, κατά τετρακόσια (400) ΜW,
σύμφωνα με το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.
2773/1999, αφορά στην επάρκεια ισχύος έως την 31.12.2010.
5. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5
του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄) μπορεί να αίρεται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος ή Δικτύου, η
οποία αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για τη μεταφορά
και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
Άρθρο 31

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις: α)
της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, των εδαφίων γ΄ και δ΄
της παραγράφου 1, της παραγράφου 2 και των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2773/1999, β) της παραγράφου 4 του άρθρου
5 του ν. 2244/1994 και γ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη
με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέμα που
ρυθμίζεται από αυτόν.
Άρθρο 32

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΝΙΚηΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝηΣ
Μ. Γ. ΛΙΑΠηΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Σύσταση Συμβουλίου
Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2006

Σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Συμβουλίου Εθνικής ενεργειακής Στρατηγικής επεσήμανε τα εξής:
«Το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής αποτέλεσε προγραμματική δήλωση της κυβέρνησης το Μάρτιο του 2004. Τότε ο
υπουργός Δημήτρης Σιούφας μας είχε δώσει εντολή τη διετία Μάρτιος
2004 -Μάρτιος 2006, να γίνουν όλες οι αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις. Ήδη έχουν γίνει αρκετές, οι υπουργοί περιέγραψαν και τις επόμενες, η ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων, κύρωση διακρατικής
συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας, νομοσχέδιο αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι μερικές από αυτές που θα γίνουν το
Μάρτιο, οπότε συμπληρώνεται η διετία που ήταν η αυτοδέσμευση.
Ένα είναι αυτό.
Ο κ. Σαλαγκούδης είπε πολύ σωστά ότι η διετία 2004-2006 είναι
διετία θεσμικών παρεμβάσεων και, βέβαια, πολλών άλλων. Το 2006
με 2008 αναμένεται έκρηξη ενεργειακών επενδύσεων στη χώρα. Λέω
2006 με 2008, στην πραγματικότητα θα έλεγε κανείς ότι μέχρι τον ορίζοντα του 2010 αναμένουμε περισσότερα από 3,5 δις. ευρώ επενδύσεις στην ενέργεια.
Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, μια παρατήρηση:
Σημαντικό όργανο το οποίο θα μπορούσε να ξεκινήσει, είναι θέμα του
προέδρου του, ποιες προτεραιότητες θα βάλει. Το υπουργείο οφείλει
να μεταβιβάζει στο Συμβούλιο αυτό ό,τι ιδέες κατατίθενται και, δόξα
τω θεώ, κάναμε την ενέργεια πρωταγωνιστή της κυβερνητικής πολιτικής, με αποτέλεσμα πολλές ιδέες να φθάνουν στο υπουργείο. Πάρα
πολλές ιδέες και από πολλούς. Επαΐοντες, επιχειρηματίες, τεχνοκράτες, ακαδημαϊκούς, στελέχη της αγοράς. Αυτές οι ιδέες, θα καταλήγουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής για να
γνωμοδοτεί σχετικά στην κυβέρνηση.
Θα πω ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα: Πολύ κακώς το 1989,
τον Ιούνιο, και δυστυχώς ήταν το τελευταίο νομοθέτημα της τότε κυβέρνησης, καταργήθηκε το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής που επί 14 χρόνια επιτέλεσε έργο.
Δύο ήταν τα χαρακτηριστικά του: το ένα ήταν ότι συμβούλεψε για
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την πετρελαϊκή απεξάρτηση της χώρας, πράγμα το οποίο ελπίζουμε
να κάνει και στο μέλλον, αμέσως μετά τη σύστασή του. Το δεύτερο
ήταν εξοικονόμηση ενέργειας, που ελπίζουμε και σε αυτόν τον τομέα
να δώσει το βάρος το νέο προεδρείο.
Ένα από τα αποτελέσματα της τότε ενεργειακής στρατηγικής ήταν
η πρώτη συζήτηση για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στη χώρα
μας, που έγινε τον Οκτώβριο του 1979 στη συνάντησή του τότε πρωθυπουργού της χώρας Κωνσταντίνου Καραμανλή και του τότε πρωθυπουργού της Σοβιετικής Ένωσης τον κ. Κοσίνγκιν.
Τα σπέρματα, λοιπόν, αυτής της πολιτικής διείσδυσης του φυσικού αερίου ξεκινούν πριν από όλα, πριν από 26 χρόνια, από αυτή τη
συνάντηση. Και αυτή η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια πρωτοβουλίας που πήρε τότε το Εθνικό Συμβούλιο Ενέργειας, με τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.»
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«Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3438
Φ.Ε.Κ. 33Α (14.2.2006)
ΜΕρΟΣ ΠρΩΤΟ
Άρθρο 1

Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής
Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.), το οποίο αποτελεί όργανο υποβολής προτάσεων στην
Κυβέρνηση και ιδίως στον Υπουργό Ανάπτυξης για θέματα που αφορούν στο
μακροχρόνιο σχεδιασμό της ενεργειακής πολιτικής της χώρας.
Άρθρο 2

Αρμοδιότητες του Σ.Ε.Ε.Σ.

1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία,
στην αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Σ. ανήκουν, ιδίως:
α) Η υποβολή στον Υπουργό Ανάπτυξης, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε
έτους, έκθεσης για το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄). Η έκθεση
αυτή υποβάλλεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης στον Πρωθυπουργό και στον
Πρόεδρο της Βουλής, συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της
Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της και δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση
του Εθνικού Τυπογραφείου.
β) Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων σχετικών με την παραγωγή,
την προμήθεια, τη διάθεση, την κατανάλωση κάθε μορφής ενέργειας, καθώς
και με τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας, η αναζήτηση των στοιχείων
αυτών από τους οικείους ενεργειακούς φορείς και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης για τη βέλτιστη, γενικώς, χρήση κάθε μορφής ενέργειας.
γ) Η συλλογή, η μελέτη και η αξιοποίηση στοιχείων σχετικών με τα ενεργειακά συστήματα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και
των χωρών που συμμετέχουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Αναπτύξεως (Ο.Ο.Σ.Α.).
δ) Η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας και η διατύπωση προτάσεων στον Υπουργό
Ανάπτυξης για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων.
ε) Η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για τη χάραξη μακροχρόνιας
ενεργειακής στρατηγικής, για εφαρμόσιμες πολιτικές και για το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό εθνικών προγραμμάτων ενέργειας,
καθώς και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης.
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στ) Η μελέτη θεμάτων σχετικών με το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό
της χώρας που υποβάλλονται σε αυτό, μετά από σχετικό ερώτημα του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Ανάπτυξης και η διατύπωση γνώμης επί των θεμάτων αυτών.
ζ) Η μελέτη πολιτικών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας
και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων.
η) Η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά σε ζητήματα ενέργειας.
θ) Η ανάθεση μελετών σε τρίτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, μετά από έγκριση του
Υπουργού Ανάπτυξης.
ι) Κάθε μορφής συνεργασία με αντίστοιχα όργανα άλλων κρατών και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας.
2. Το Σ.Ε.Ε.Σ. και η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 Ειδική Επιστημονική
Γραμματεία συνεργάζονται, για την εκπλήρωση των σκοπών τους, με τα αρμόδια Υπουργεία και τους οικείους ενεργειακούς ή άλλους φορείς που έχουν
την υποχρέωση να παρέχουν, όταν τους ζητείται, κάθε αναγκαίο στοιχείο και
πληροφορία.
Άρθρο 3

Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία του Σ.Ε.Ε.Σ.

1. Το Σ.Ε.Ε.Σ. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Τα έξι (6) από αυτά προέρχονται από ένα αντίστοιχα, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), τον
Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), τη
Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.) μέχρι την ίδρυση
και λειτουργία του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
(Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) και ακολούθως από τα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και τα υπόλοιπα, για τα οποία ισχύουν τα
κωλύματα που ορίζονται στην παράγραφο 5, επιλέγονται μεταξύ προσώπων
τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση ή την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας.
2. Πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Σ. ορίζεται ένα από τα μέλη του, με πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης. Τα
λοιπά μέλη του Σ.Ε.Ε.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Με όμοια απόφαση ορίζονται, από τα μέλη του Σ.Ε.Ε.Σ., ο Αντιπρόεδρος και
ο Επιστημονικός Γραμματέας του.
3. Η θητεία των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ. είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4
και 5, ο διορισμός των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ. δεν ανακαλείται κατά τη διάρκεια
της θητείας τους, εκτός εάν συντρέξει στο πρόσωπό τους σπουδαίος λόγος.
Αν, κατά τη διάρκεια αυτής, κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, θέση μέλους του
Σ.Ε.Ε.Σ., στη θέση αυτή διορίζεται, για το υπόλοιπο της θητείας του, νέο μέλος.
4. Τα μέλη του Σ.Ε.Ε.Σ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητά τους,
αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα
που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή αν συντρέξει λόγος αυτοδίκαιης έκπτωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
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Υπαλληλικού Κώδικα (ν.δ. 2863/ 1999, ΦΕΚ 19 Α΄).
5. Ο Επιστημονικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του, να
είναι εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, τεχνικός ή άλλος σύμβουλος ή μελετητής σε επιχείρηση που αναπτύσσει
δραστηριότητα σε τομείς ενέργειας ή να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα
στους ανωτέρω τομείς.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 17
του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και από κάθε
άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η μηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ.. Με όμοια απόφαση καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, οι μηνιαίες αποδοχές του Επιστημονικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Σ..
Άρθρο 4

Ειδική Επιστημονική Γραμματεία

1. Συνιστάται Ειδική Επιστημονική Γραμματεία για την υποστήριξη της
λειτουργίας και την εκπλήρωση της αποστολής του. Στην Ειδική Επιστημονική
Γραμματεία, της οποίας προΐσταται ο Επιστημονικός Γραμματέας του
Σ.Ε.Ε.Σ., συνιστώνται δέκα (10) θέσεις ειδικών επιστημόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και πέντε (5) θέσεις τακτικού προσωπικού, εκ των οποίων δύο κατηγορίας ΠΕ, δύο κατηγορίας ΔΕ και μία
κατηγορίας ΥΕ. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και το τακτικό προσωπικό
προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις εν προκειμένω εφαρμοζόμενες αναλόγως
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10
Α΄), κατόπιν επιλογής τους από επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3)
μέλη του Σ.Ε.Ε.Σ., που ορίζονται από τον Πρόεδρό του. Οι πίνακες και τα
στοιχεία επιλογής υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας. Οι
αποδοχές των ειδικών επιστημόνων καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
2. Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία μπορεί να αποσπώνται έως
πέντε (5) υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου
51 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο
6 του άρθρου 4 του ν. 1943/ 1991 (ΦΕΚ 50 Α΄).
Άρθρο 5

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

Το Σ.Ε.Ε.Σ. και η Ειδική Επιστημονική Γραμματεία λειτουργούν σύμφωνα
με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζεται από το Σ.Ε.Ε.Σ. και
εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Σ. και της Ειδικής Επιστημονικής
Γραμματείας, η μεταξύ τους συνεργασία και η συνεργασία με άλλους φορείς,
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ο τρόπος έκδοσης των γνωμοδοτήσεων και λήψης των αποφάσεων του
Σ.Ε.Ε.Σ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 6

Προϋπολογισμός του Σ.Ε.Ε.Σ.

Οι δαπάνες λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Σ. και της Ειδικής Επιστημονικής
Γραμματείας καλύπτονται από τους πόρους που προέρχονται από τα έσοδα
του «Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών», ο οποίος προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) και δεν βαρύνουν
τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η στέγαση του
Σ.Ε.Ε.Σ. και της Ειδικής Επιστημονικής Γραμματείας γίνεται με μέριμνα της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας, και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τους πόρους του
ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού.
ΜΕρΟΣ ΔΕΥΤΕρΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥρΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞηΣ
Άρθρο 7

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η Ρ.Α.Ε. έχει την ικανότητα να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους
δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννομες σχέσεις
που την αφορούν.»
2. Στο άρθρο 4 του ν. 2773/1999 προστίθενται παράγραφοι 15 και 16,
ως εξής:
«15. Στη Ρ.Α.Ε. συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου που είναι αρμόδιος για θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η θέση αυτή πληρούται από
πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και ικανότητα
και διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας. Ο ειδικός σύμβουλος
διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε., κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία. Οι διατάξεις των παραγράφων
5 έως και 10 ισχύουν κατ’ αναλογία και για τον ειδικό σύμβουλο. Οι αποδοχές
του ειδικού συμβούλου ορίζονται ίσες με τις εκάστοτε προβλεπόμενες αποδοχές αντιπροέδρου της Ρ.Α.Ε., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Ε..
16. Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της
θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή
χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία
ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες υπάγονται, άμεσα ή έμμεσα,
στον έλεγχο και την εποπτεία της Ρ.Α.Ε.. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις
του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε
το μέλος της Ρ.Α.Ε. κατά τη διάρκεια της θητείας του.»
3. Για την αγορά ή μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της Ρυθμιστικής
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Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278
Α΄) και, επιπλέον, οι διατάξεις των άρθρων 26 έως 36, 66 και 68 του π.δ.
715/1979 (ΦΕΚ 212 Α΄) και της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν.
1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του
άρθρου 22 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄).
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 2773/1999,
όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση ατομικών πράξεων για
θέματα του προσωπικού της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε., οι πράξεις αυτές εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά
από την 1.1.2002.
5. Στο άρθρο 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος
20 ως εξής:
«20. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους με οποιονδήποτε τρόπο,
να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση,
σε εταιρεία ή επιχείρηση επί υποθέσεων των οποίων η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οποιαδήποτε απόφαση ή
πράξη, καθώς και να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων
ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις
του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε
το μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της θητείας του.»
Άρθρο 8

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να καθορίζονται και να
μεταφέρονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Ερευνητικών Κέντρων και
Ινστιτούτων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄).
Άρθρο 9

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ
249 Α΄), αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«3. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.)» θα αποτελέσει
ερευνητικό ινστιτούτο του Κ.Ε.Τ.Ε.Π.»
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.» μπορεί να επιχορηγείται, για την εκπλήρωση των σκοπών της,
από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων
Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό των
Υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την
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έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954 (ΦΕΚ 186 Α΄) και
της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄), και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
3. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.)», που
συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2919/2001, μετονομάζεται σε «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», με διακριτικό τίτλο «Αθηνά»,
και στην αγγλική γλώσσα «Αthena - Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies».
4. Στον πρώτο στίχο του άρθρου 29 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), η
φράση «Η υποπαράγραφος Γ» αντικαθίσταται από τη φράση «Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου Γ».
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄)
προστίθεται νέα περίπτωση στ΄, ως εξής: «στ΄. Το κτίριο (θερμοκοιτίδα), που
κατασκευάστηκε με επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία του Τεχνολογικού
Πάρκου Θεσσαλονίκης σε ακίνητο κυριότητας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), περιέρχεται, αυτοδικαίως, στην
αποκλειστική κυριότητα και νομή του Ε.Κ.Ε.Τ.Α..»
Άρθρο 10

1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3066/2002
(ΦΕΚ 252 Α΄), μετά τη φράση «χρηματοδοτικών ιδρυμάτων», προστίθεται η
φράση «ή εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3066/2002 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Ανάπτυξης, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κοινοτικά και διακρατικά προγράμματα,
προγράμματα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή άλλα παρεμφερή προγράμματα ή χρηματοδοτικά μέσα, όπως επιδότηση επιτοκίων, επιδότηση προμηθειών, άτοκα δάνεια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και
χρηματοδοτικών μέσων.»
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3066/2002, η φράση «μέχρι
30 εργαζομένους» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι 49 εργαζομένους».
Άρθρο 11

1. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.
2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) προστίθεται περίπτωση δ΄, οι δε περιπτώσεις δ΄, ε΄
στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ αναριθμούνται, αντίστοιχα, σε περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄,
η΄, θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄, ως εξής:
«δ) Εκπονεί και εγκρίνει προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του
προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά
τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Β3-32/26.3.2003 κ.υ.α. (ΦΕΚ 386 Β΄),τηρεί, προς
τούτο, ειδικό μητρώο εκπαιδευτών του προσωπικού αυτού και χορηγεί βεβαί1285

ωση επιτυχούς παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, μετά από αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, που γίνεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων
του Ε.Φ.Ε.Τ., οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
του. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υλοποίησης των ανωτέρω
προγραμμάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με
όμοια απόφαση, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ.,
ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εγγραφής των εκπαιδευτών στο ανωτέρω μητρώο.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 2741/1999, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στις ανωτέρω επιτροπές και ομάδες εργασίας, για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας ή έργου, καταβάλλεται, ανά συνεδρίαση, αποζημίωση
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
3. To τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν.
2741/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι την κάλυψη μιας τουλάχιστον από τις θέσεις των δικηγόρων και
πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2007, ο Ε.Φ.Ε.Τ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να αναθέτει σε δικηγόρους
τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του και την παροχή νομικών συμβουλών.
Η αμοιβή των δικηγόρων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
«Κώδικα περί Δικηγόρων» (ν.δ. 3026/1954, ΦΕΚ 235 Α΄).»
4. Στο άρθρο 5 του ν. 2741/1999, προστίθεται νέα παράγραφος 1 και
αναριθμούνται οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
και 16 σε παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17,
ως εξής:
«1. Στην κεντρική υπηρεσία και στις περιφερειακές διευθύνσεις του
Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Τροφίμων, τα οποία αποτελούνται
από υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ., του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), των
Τοπικών Αυτοδιοικήσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού ή άλλων αρμόδιων
δημόσιων αρχών και υπηρεσιών. Στα Κλιμάκια Ελέγχου παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ.. Στην Κεντρική Υπηρεσία
του Ε.Φ.Ε.Τ. τηρείται Μητρώο Ελεγκτών, από το οποίο επιλέγονται τα μέλη
των Κλιμακίων Ελέγχου. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων και γίνεται ενημέρωση αυτού κάθε δύο έτη. Με την επιφύλαξη
των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται από
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα Κλιμάκια Ελέγχου είναι αρμόδια να
ασκούν έλεγχο στις κάθε μορφής επιχειρήσεις τροφίμων που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Β3-32/26.3.2003
κ.υ.α.. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται η σύνθεση και η
συγκρότηση των Κλιμακίων Ελέγχου, η εγγραφή, η ανανέωση, η διαγραφή
και η κατάρτιση των μελών των Κλιμακίων, ο τρόπος της λειτουργίας και ο
συντονισμός της δράσης τους, ο χρόνος απασχόλησης των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
και ειδικότερο θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου και των υπαλλήλων που παρέχουν σε αυτά γραμματειακή υποστήριξη.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«Σε όποιον παράγει, επεξεργάζεται, παρασκευάζει, μεταποιεί, συσκευάζει, αποθηκεύει, συντηρεί, διαθέτει, διακινεί, επισημαίνει ή διαφημίζει τρόφιμα
που προορίζονται για κατανάλωση, κατά παράβαση των προδιαγραφών, των
προτύπων και των κανόνων της κείμενης νομοθεσίας ή των πράξεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πέραν των ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) μέχρι ένα
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα
της σχετικής παράβασης, καθώς και τις επιπτώσεις που αυτή επάγεται στη
δημόσια υγεία και στα συμφέροντα των καταναλωτών.
Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται κατά
των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου αυτού, απαιτείται η προκαταβολή ποσού ίσου με το είκοσι τοις
εκατό (20%) του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ποσοστό, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.»
6. Η παράγραφος 15 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως
εξής:
«15. Τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό μπορεί
να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση, καθορίζεται το μέρος των
προστίμων που διατίθεται, μέσω ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Ε.Τ., για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου
του Ε.Φ.Ε.Τ..»
7. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
που προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως
αυτός οριοθετείται με το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), ή από ανώνυμες εταιρείες των οποίων το πενήντα ένα τοις εκατό (51%), τουλάχιστον,
των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και το οποίο υπηρετεί στον
Ε.Φ.Ε.Τ. με απόσπαση, μέχρι την 31.12.2005, μπορεί να μεταταγεί στον
Ε.Φ.Ε.Τ. μετά από αίτησή του, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η μετάταξη του ανωτέρω
προσωπικού, που ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων δεύτερου, τρίτου και τέταρτου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2741/1999,
όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 37 του ν.
3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄), μπορεί να γίνει και σε συνιστώμενες για το σκοπό
αυτόν προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες με την ειδικότητά του, οι οποίες
καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του
προσωπικού που τις κατέχει. Για τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20
του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄).
Άρθρο 12

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται η παράγραφος 3
του άρθρου 7 του ν. 2773/1999. Η θέση του Παρέδρου του Ν.Σ.Κ., η οποία
προβλέπεται στην παράγραφο που καταργείται με το προηγούμενο εδάφιο,
μεταφέρεται στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις των λειτουργών του Ν.Σ.Κ.
κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν. 3086/2002
(ΦΕΚ 324 Α΄).
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Άρθρο 13

Στους διαγωνισμούς, που διενεργούνται από τα καταστήματα κράτησης
και τα ιδρύματα αγωγής όλης της Χώρας, τις Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (Δ.Υ.ΠΕ.), τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. (Εθνικό Σύστημα Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), καθώς και τις Μονάδες Κοινωνικής
Φροντίδας, όπως αυτές ορίσθηκαν με την αριθμ. Π3/Φ.ΝΟΜ/ΓΠ οίκ.
45162/03-05-2005 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 604/5.5.2005), τις Μονάδες του Στρατού, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματά
τους και τα ιδρύματα των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη των αναγκών τους σε πετρελαιοειδή, καθώς και ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς (νωπά και κατεψυγμένα), οι διαδικασίες για την κανονικότητα της τιμής
και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 40-42 (1) του π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ 62 Α΄) και του ν.
2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄).
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορούν να καθορίζονται και να υπάγονται στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου και
- άλλες κατηγορίες τροφίμων, όπως ρύζια, ζυμαρικά, όσπρια, ζάχαρη,
άλευρα, σπορέλαια, μαργαρίνες, τυριά και λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα,
αυγά, προϊόντα αλλαντοποιίας, διατηρημένα προϊόντα τομάτας, κομπόστες,
μέλι, μαρμελάδες, άρτος και αρτοσκευάσματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής,
- ποτά, όπως μη αλκοολούχα ποτά, ροφήματα τεΐου και καφέ και
- είδη παντοπωλείου, όπως είδη ατομικής φροντίδας αναλώσιμα, είδη
καθαρισμού - συντήρησης νοικοκυριού, προϊόντα χαρτιού (χαρτί υγείας, χαρτί
κουζίνας).
Άρθρο 14

Στην πρώτη περίοδο του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α΄), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με
την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α΄), μετά τη
φράση «καθώς και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)», προστίθεται η φράση «και τις εγκαταστάσεις κάθε μορφής
Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) που προβλέπονται
στο ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄)».
Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις
του.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΣΠ. ΣΠηΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝηΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΑΒρΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Έγκριση της σύστασης Ιδρύματος
με την επωνυμία IΔPYMA ΟΡΜΥΛΙΑ
και κύρωση του Οργανισμού του
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3440
Φ.Ε.Κ. 38Α (27.2.2006)
Άρθρο πρώτο

1. Εγκρίνεται η σύσταση του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία
«ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ» και τον τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ», η οποία έγινε, με την υπ’ αριθμ. 25.871/24.10.2005 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Κ. Στείρου, από την Ιερά Μονή Σίμωνος
Πέτρας Αγίου Όρους και την αδελφότητα με την επωνυμία «Ιερό Κοινόβιο ο
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου».
2. Το ανωτέρω Ίδρυμα αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το
οποίο υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού
και διέπεται από τις διατάξεις της συστατικής πράξης του, του Οργανισμού
του που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο και από τις διατάξεις του α.ν.
2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α΄) μόνον από αυτές που αφορούν την υποβολή και
την έγκριση του απολογισμού και του προϋπολογισμού. Η εποπτεία και ο
έλεγχος, κατά το προηγούμενο εδάφιο, ασκούνται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις που διέπουν αντίστοιχες δραστηριότητες φορέων του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα.
3. Το Ίδρυμα απολαμβάνει των φορολογικών απαλλαγών οι οποίες
ισχύουν εκάστοτε για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και εφαρμόζονται σε αυτό, αναλόγως, οι διατάξεις του ν.
1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄) για τις κάθε είδους δραστηριότητές του, που εμπίπτουν στην έννοια της επιστημονικής έρευνας.
4. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.
1514/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259
Α΄), η φράση «το Ιερό Κοινόβιον Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Ι.Κ.Ε.Θ.)» αντικαθίσταται από τη φράση «το ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ».
5. Κάθε τροποποίηση του οργανισμού που κυρώνεται κατά το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου, γίνεται με τη βούληση των ανωτέρω ιδρυτών και
εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Πολιτισμού.
Άρθρο δεύτερο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου ο Οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης
του ανωτέρω Ιδρύματος, ο οποίος έχει ως ακολούθως:
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«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 1ο

Έδρα-Επωνυμία-Τομείς

α. Έδρα του Ιδρύματος ορίζεται το Μετόχιο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους με το όνομα «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» στο Δήμο Ορμύλιας Χαλκιδικής, όπου εδρεύει η ομώνυμη αδελφότητα «Ιερό Κοινόβιο ο
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου».
β. Η επωνυμία του Ιδρύματος είναι: ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και ο τίτλος: ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ.
γ. Το Ίδρυμα περιλαμβάνει:
1) τον Τομέα κοινωνικής συμπαραστάσεως, ιατρικής πρόληψης και έρευνας (Κέντρον Κοινωνικής Συμπαραστάσεως - Ιατρικής Προλήψεως και Ερεύνης «Παναγία η Φιλανθρωπινή») και
2) τον Τομέα διάγνωσης έργων τέχνης (Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΣ
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ»
Άρθρο 2ο
Σκοποί

Σκοπός του ως άνω Τομέα είναι η εφαρμογή της προληπτικής ιατρικής,
η προαγωγή της ιατρικής έρευνας με την αρωγή του Κράτους και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και η ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων.
Ειδικότερα:
α. Η ανάπτυξη δράσεων προληπτικής ιατρικής για την προστασία της
δημόσιας υγείας με κύριο στόχο την καταπολέμηση του καρκίνου και άλλων
επιδημικών ή μη νόσων, κυρίως δε κατά του καρκίνου του μαστού και της μήτρας.
β. Η ανάπτυξη δράσεων παντός είδους κοινωνικής πρόνοιας, ιατρικής
βοήθειας και ηθικής συμπαραστάσεως για την υποστήριξη και υποβοήθηση
του πληθυσμού κυρίως της υπαίθρου.
γ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή προγραμμάτων ιατρικής
έρευνας με πρωτεύοντα στόχο την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, καθώς και άλλων επιδημικών ή μη νόσων, ιδιαίτερα απειλητικών για
τη δημόσια υγεία.
δ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ιατρικής έρευνας για την ανάπτυξη χρήσιμων ιατρικών συσκευών, εργαλείων και σκευασμάτων για την επίτευξη του
προαναφερθέντος α΄ σκοπού.
ε. Η προσφορά ιατρικής περίθαλψης σε πάσχοντες από διάφορες ασθένειες κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της έδρας του Ιδρύματος.
στ. Η οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και η εν
γένει πνευματική συμπαράσταση προς τη νεότητα.
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Άρθρο 3ο

Μέσα προς επίτευξη των Σκοπών

α. Η ανάπτυξη συνεργασιών παντός είδους με δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς της Ελληνικής Πολιτείας, για την προαγωγή και επίτευξη των στόχων
του Ιδρύματος, ως και η δυνατότητα συνεργασίας με φυσικά πρόσωπα μεμονωμένα ή συνεργαζόμενα μεταξύ τους, μέσω προγραμματικών συμφωνιών, προγραμματικών συμβάσεων ή ιδιωτικών συμφωνιών.
β. Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού, δημόσιους ή ιδιωτικούς ή και με επιστήμονες μεμονωμένα ή συνεργαζόμενους μεταξύ τους,
για την προαγωγή της ιατρικής έρευνας κατά του καρκίνου και άλλων επιδημικών ή μη νόσων (συνέδρια, ενημέρωση - πληροφόρηση, ανταλλαγή απόψεων κ.λπ.).
γ. Η παροχή υποτροφιών και άλλων διευκολύνσεων προς τη νεολαία, για
την απόκτηση εξειδίκευσης συναφούς προς τις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.
δ. Η οργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων, διεπιστημονικών
συναντήσεων επί θεμάτων ιατρικής έρευνας, κοινωνικής δράσεως και καταρτίσεως.
ε. Η διοργάνωση και προβολή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και
η εκπαίδευση επί τούτων.
στ. Η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης ιατρικού προσωπικού της
Ελλάδος και του εξωτερικού.
ζ. Η επιμέλεια και οργάνωση ιατρικών μονάδων εξυπηρέτησης - βοήθειας
ασθενών ή άλλων προσώπων που έχουν ανάγκη ιατρικής φροντίδας.
η. Η λειτουργία βιβλιοθηκών, κατασκηνώσεων, αθλοπαιδιών, επιμορφωτικών σεμιναρίων και λοιπών μέσων προς επιβοήθηση της νεότητας.
θ. Η έκδοση βιβλίων και λοιπών οπτικοακουστικών μέσων επιμόρφωσης.
Άρθρο 4ο

Επιτροπή Ιατρικής Δεοντολογίας
και Ηθικής Κλινικών Ερευνών

Στο Ίδρυμα λειτουργεί Επιτροπή Ιατρικής Δεοντολογίας και Ηθικής Κλινικών Ερευνών, που αποτελείται από τρία (3) διοικητικά μέλη και από τρία
(3) επιστημονικά μέλη.
Έργο της Επιτροπής είναι αφ’ ενός μεν η παρακολούθηση και εξέταση
κάθε πληροφορίας ή καταγγελίας σχετικά με αντιδεοντολογική συμπεριφορά
μελών του Ιατρικού προσωπικού του Ιδρύματος και υποβολή σχετικών εκθέσεων - πορισμάτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, αφ’ ετέρου
δε η εξέταση και έγκριση των προτεινομένων πρωτοκόλλων κλινικών ερευνών, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες ρυθμίσεις και διατάξεις.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και η θητεία τους είναι τριετής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
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Άρθρο 5ο
Σκοποί

α. Η ανάπτυξη της τεχνολογικής έρευνας για τη μελέτη - τεκμηρίωση των
στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, με την αρωγή του Κράτους και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).
β. Η βελτίωση της τεχνολογίας για την υποβοήθηση της έρευνας ειδικότερα στους τομείς:
- μη καταστρεπτικών μεθόδων ανάλυσης
- δειγματοληπτικών μεθόδων ανάλυσης
- ηλεκτρονικής επεξεργασίας της εικόνας
- ιστορικής τεκμηρίωσης στον τομέα της τέχνης.
γ. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή κατάλληλων συσκευών και εργαλείων
για την επίτευξη του προαναφερθέντος β΄ σκοπού.
δ. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής για τη διάδοση των
γνώσεων και των στοιχείων που παράγει η διαγνωστική έρευνα, με σκοπό
τη διάσωση, προστασία, συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την αρωγή του Κράτους και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).
ε. Η διάδοση των πορισμάτων των ανωτέρω δραστηριοτήτων με σκοπό
τη βελτίωση των τεχνικών συντήρησης και των σύγχρονων μεθόδων εικονογραφίας.
στ. Η παροχή πιστοποιητικών υπηρεσιών διάγνωσης έργων πολιτιστικής
κληρονομιάς ως προαπαιτούμενο των εργασιών συντήρησης των έργων
αυτών.
Άρθρο 6ο

Μέσα προς επίτευξη των σκοπών

α. Η ανάπτυξη συνεργασιών με παρεμφερείς φορείς του εσωτερικού και
του εξωτερικού, για την προαγωγή της έρευνας, μελέτης - τεκμηρίωσης των
στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς.
β. Η διοργάνωση και προβολή προγραμμάτων έρευνας και διάγνωσης
έργων τέχνης και η κατάρτιση επί τούτων.
γ. Η οργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων, διεπιστημονικών
συναντήσεων επί θεμάτων διάγνωσης και συντήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς.
δ. Η παροχή υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και άλλων διευκολύνσεων προς τη νεολαία, για την
απόκτηση εξειδίκευσης συναφούς προς τις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων
του Ιδρύματος.
ε. Η έκδοση βιβλίων και λοιπών οπτικοακουστικών μέσων επιμόρφωσης
και η διοργάνωση εκθέσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
1. Περιουσία

Άρθρο 7ο
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α. Ποσό 50.000 ευρώ, που θα κατατεθεί στο ταμείο του Ιδρύματος εξ ημισείας από τους Ιδρυτές.
β. Η εισφορά από τους Ιδρυτές, εντός προθεσμίας έξι μηνών από της εγκρίσεως του Οργανισμού, των κατωτέρω, τα οποία θα διατεθούν κατ’ επικαρπία και για όσο χρόνο το Ίδρυμα θα λειτουργεί:
Οικοπέδου εκτάσεως 16 στρεμμάτων, στην περιοχή Βατοπέδι του Δήμου
Ορμύλιας Χαλκιδικής και των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων (πλην του
Ιερού Ναού, που παραμένει στη χρήση της αδελφότητας «Ιερό Κοινόβιο ο
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου») συνολικής κάλυψης 3.000 τ.μ., μετά του συναφούς μηχανολογικού εξοπλισμού τους.
γ. Ό,τι θέλει αποκτήσει το Ίδρυμα είτε εκ δωρεών είτε εκ της επενδύσεως
των τυχόν περισσευμάτων εκ των εσόδων του.
2. Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται:
α. Από έσοδα εκ των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του Ιδρύματος
εντός των πλαισίων των σκοπών του.
β. Από έσοδα εκ της εκμεταλλεύσεως των πνευματικών δικαιωμάτων
από τη χρήση των αποτελεσμάτων της ιατρικής και διαγνωστικής έρευνας,
τα οποία ορίζονται κατά περίπτωση σε κάθε πρόγραμμα του οικείου Τομέα.
γ. Από επιχορηγήσεις των Ιδρυτών, Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και άλλων διεθνών οργανισμών.
δ. Από χρηματοδοτήσεις, μέσω προγραμμάτων, Υπουργείων και άλλων
φορέων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και άλλων διεθνών οργανισμών.
ε. Από χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων του εσωτερικού και
του εξωτερικού.
στ. Από δωρεές και εράνους.
ζ. Από εισοδήματα εκ τυχόν αποκτώμενων προσοδοφόρων ακινήτων ή
έτερων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
η. Από έσοδα ασφαλιστικών ταμείων και πάσης φύσεως οργανισμών εκ
της παροχής υπηρεσιών.
θ. Από έσοδα από την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και γενικά από την εκμετάλλευση αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας, τη χρήση
σημάτων και την παροχή επιστημονικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας και
συμβουλών (royalties).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Άρθρο 8ο

Τα όργανα

Όργανα του Ιδρύματος είναι: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Διευθυντές των δύο Κέντρων:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί παντός θέματος της διοικήσεως
και λειτουργίας του Ιδρύματος, καθώς και για τη διαχείριση και διάθεση των
περιουσιακών του στοιχείων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Διευθυντή καθενός από τα δύο Κέντρα (Τομείς) ή κοινό Διευθυντή των δύο Κέντρων, που αναφέρονται στο άρθρο
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1ο εδ. γ΄ του παρόντος Οργανισμού. Οι Διευθυντές ή ο κοινός Διευθυντής μπορεί να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες κάθε Διευθυντού, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πρόσληψη και απόλυση του
αναγκαίου για τη λειτουργία του οικείου Τομέα προσωπικού, καθώς και οι αποδοχές και οι εν γένει αμοιβές των Διευθυντών και του προσωπικού, ορίζονται
με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Διευθυντές δεν έχουν άλλες αρμοδιότητες πλην εκείνων που τους παρέχονται με τις ανωτέρω αποφάσεις.
Άρθρο 9ο

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

α. Το Δ.Σ. έχει 5 μέλη των οποίων η θητεία είναι τριετής.
β. Τα μέλη ορίζονται από τους Ιδρυτές, μπορούν δε να επαναδιορισθούν
απεριόριστα.
Η υπηρεσία των μελών του Δ.Σ. είναι άμισθη, εκτός εάν μέλος ασκεί και
καθήκοντα έμμισθου υπαλλήλου του Ιδρύματος.
Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται κάλυψη εξόδων κινήσεως και παραστάσεως.
Άρθρο 10ο

α. Απουσία μέλους του Δ.Σ. επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις μπορεί να
θεωρηθεί ως παραίτηση.
β. Η αντικατάσταση του μέλους αυτού γίνεται με απόφαση του εκ των
Ιδρυτών διορίσαντος τούτο, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ρητής ή σιωπηράς
παραιτήσεως, θανάτου ή διαρκούς κωλύματος μέλους του Δ.Σ..
γ. Απαρτία στο Δ.Σ. υπάρχει όταν παρίστανται τουλάχιστον τα τρία μέλη.
δ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων,
εκτός εάν άλλως προβλέπεται στον Κανονισμό.
ε. Το Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρία του, συγκροτούμενο σε Σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
στ. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ίδρυμα εξωδίκως και δικαστικώς και επί
τη βάσει ειδικών αποφάσεων του Δ.Σ., όταν τούτο απαιτείται κατά το νόμο ή
τον Κανονισμό. Το Ίδρυμα μπορεί να εκπροσωπηθεί όμοια από οποιοδήποτε
μέλος ή μη του Δ.Σ. επί τη βάσει ειδικής αποφάσεως του Δ.Σ..
ζ. Ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Ιδρύματος δυνατόν να είναι και μέλη
του Δ.Σ..
Άρθρο 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την εκτέλεση πάσης φύσεως έργων,
εργασιών, ερευνών και μελετών είτε με αυτεπιστασία είτε με ανάθεση της
εκτελέσεως σε τρίτους με ή άνευ διαγωνισμού, κατά την ελευθέρα κρίση του
εκάστοτε, και εγκρίνει ως προϊσταμένη αρχή το σύνολο των διοικητικών και
οικονομικών στοιχείων, που επηρεάζουν ή απορρέουν από τις οικείες συμβάσεις.
Άρθρο 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τη διενέργεια των διαφόρων προμηθειών, αναγκαίων για τη λειτουργία του Ιδρύματος και την εκπλήρωση των
σκοπών του, την πληρωμή των παρεχόμενων προς το Ίδρυμα υπηρεσιών
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και την αγορά πάσης φύσεως αναγκαίου, κατά την κρίση του, υλικού, μηχανημάτων και εξαρτημάτων. Δια πλειοψηφίας των 4/5 των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την επένδυση των τυχόν διαθεσίμων του
Ιδρύματος και αγορά πάσης φύσεως κινητών αξιών και ακινήτων, όπως και
την εκποίηση τούτων, μη απαιτουμένης οποιασδήποτε έγκρισης ή συγκατάθεσης οποιασδήποτε Αρχής ή άλλου Οργάνου.
Άρθρο 13ο

Ο προϋπολογισμός και οι τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και ο απολογισμός του Ιδρύματος εγκρίνονται παρά του Δ.Σ., το οποίο μπορεί ελεύθερα
να εγκρίνει τροποποιήσεις του προϋπολογισμού και κατά τη διάρκεια της χρήσης, προσαρμόζοντας τούτον στις δημιουργηθείσες εν τω μεταξύ καταστάσεις
και ανάγκες. Το Δ.Σ. αποφασίζει ελεύθερα και περί του τρόπου τήρησης και
διάθεσης των τυχόν ταμειακών διαθεσίμων.
Άρθρο 14ο

Η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας και το Ιερό Κοινόβιο «Ο Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου», ως Ιδρυτές του Ιδρύματος, δικαιούνται πάντοτε να ελέγχουν και
να παρακολουθούν την κίνηση, δράση και πορεία τούτου και τη διοίκηση και
διαχείριση των πραγμάτων του Ιδρύματος, διορίζοντας προς τούτο ειδικούς
ελεγκτές. Τα συμπεράσματα του ελέγχου τίθενται υπόψιν του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο οφείλει να λάβει τα υποδεικνυόμενα παρά των ελεγκτών
μέτρα, αλλιώς οι Ιδρυτές έχουν το δικαίωμα να ενεργήσουν κατά την κρίση
τους προς διασφάλιση της ομαλής πορείας του Ιδρύματος. Οι Ιδρυτές δικαιούνται ελεύθερα, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου Οργάνου τους, να αποβάλουν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μέλος
που διορίστηκε παρά τούτων και δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, διοριζομένου στη θέση τούτου άλλου.
Άρθρο 15ο

Η εσωτερική λειτουργία του Ιδρύματος, ιδίως όσον αφορά τις εργασίες
και τις επί μέρους αρμοδιότητες του Δ.Σ., τα ειδικά καθήκοντα των διευθυντών, τους όρους εργασίας του προσωπικού και τη λογιστική υπηρεσία, ρυθμίζεται με εσωτερικό Κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ., ύστερα από
εισήγηση των διευθυντών και εγκρίνεται από τις Γεροντικές Συνάξεις των
Ιδρυτών.
Άρθρο 16ο

Το Ίδρυμα λύεται με κοινή απόφαση των Ιδρυτών, μετά παρέλευση τουλάχιστον δεκαετίας από της συστάσεώς του, διαπιστουμένης της πλημμελούς
λειτουργίας του, της μη πληρώσεως των σκοπών ιδρύσεώς του ή δια λόγους
που θα διατυπώνονται στις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των ιδρυτών.
Άρθρο 17ο

Το Ίδρυμα έχει σφραγίδα κυκλική, η οποία φέρει στο μέσον την εικόνα
της Παναγίας Φιλανθρωπινής, γύρω από την οποία αναγράφεται η επωνυμία
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και ο τίτλος του Ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ».
Άρθρο 18ο

Ημέρα εορτής του Ιδρύματος είναι η 8η Σεπτεμβρίου, μνήμη του Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, κατά την οποία εορτάζει ο Ιερός Ναός της
Παναγίας Φιλανθρωπινής, που βρίσκεται στο Ίδρυμα.
Άρθρο 19ο

Σε περίπτωση διαλύσεως του Ιδρύματος η περιουσία του περιέρχεται
στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους και διατίθεται πάλι για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών της αδελφότητος «Ιερό Κοινόβιο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου».
Άρθρο 20ό

Ο παρών Οργανισμός δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Ιδρυτών, εφόσον οι τροποποιήσεις δεν αντίκεινται στο
νόμο.»
Άρθρο τρίτο
Δωσιδικία

Διαφορές κάθε είδους που αναφύονται από τη λειτουργία του Ιδρύματος
και τις κάθε είδους σχέσεις που συνάπτει αυτό, επιλύονται αποκλειστικά από
τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Άρθρο τέταρτο

Στο τέλος της παραγράφου 2 περίπτωση γ΄ του άρθρου 11 του ν.
2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια που έχουν ως
εξής:
«Η συμμετοχή μελών εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. στις παραπάνω επιχειρηματικές δραστηριότητες επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση τριετίας από το διορισμό τους και μετά από
απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης, αντιστοίχως. Με την απόφαση
αυτή καθορίζεται ο τρόπος και η έκταση συμμετοχής του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω επιχειρήσεις. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους του
προσωπικού αυτού με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλης ανάλογης θέσης στα όργανα διοίκησης της επιχείρησης.»
Άρθρο πέμπτο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
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Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝη

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σ. ΤΣΙΤΟΥρΙΔηΣ

Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

Δ. ΑΒρΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΒΟΥΛΓΑρΑΚηΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ
Οι νέες ρυθμίσεις του σχεδίου Νόμου

Αθήνα, 23 Μαΐου 2006

Το νέο σχέδιο νόμου εισάγει για πρώτη φορά:
1. Την παροχή αυξημένων οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση
των επενδύσεων σε ΑΠΕ και, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των ηλιακών και των φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου οι τιμές πώλησης
στο Σύστημα ή το Δίκτυο αυξάνονται έως και 600%.
2. Τη θέσπιση και οργάνωση των προθεσμιών για τη χορήγηση της
άδειας παραγωγής, καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας των
σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατά τέτοιο τρόπο που να μειώνεται
δραστικά ο χρόνος απόκτησης των απαιτουμένων εγκρίσεων και
αδειών.
3. Την ενσωμάτωση της γνωμοδότησης για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) στην άδεια Παραγωγής, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται για τον επενδυτή ένα
σαφές τοπίο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να εξορθολογίζεται και επιταχύνεται η συνολική διαδικασία.
4. Το καθορισμό νέων (υψηλοτέρων) ορίων ισχύος έργων Α.Π.Ε.,
για τα οποία προβλέπεται εξαίρεση από τη λήψη άδειας παραγωγής. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την υποχρέωση της λήψης
άδειας παραγωγής, οι σταθμοί ΑΠΕ που παράγουν ηλεκτρική
ενέργεια:
α) από γεωθερμική ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή
ίση του 0,5 MWe,
β) με χρήση βιομάζας ή βιοκαυσίμων, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 100 kWe,
γ) από φωτοβολταϊκά συστήματα, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των ογδόντα 150 kWe,
δ) από αιολική ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση
των 20 kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα, ή με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη
ή ίση των 40 kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται στα
1299

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ή με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 50 KWe, για σταθμούς που εγκαθίστανται
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα,
ε) από ΑΠΕ με τη χρήση άλλης τεχνολογίας, εγκατεστημένης
ισχύος μικρότερης ή ίσης των 50 kWe.
Την αύξηση του ορίου της εγκατεστημένης ισχύος μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, από 10MW σε 20ΜW.
Τον περιορισμό των περιπτώσεων τροποποίησης της άδειας, στις
απολύτως αναγκαίες.
Τον καθορισμό και καταβολή δίκαιων και ελκυστικών τιμών για την
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δεν
εξαρτώνται πλέον από το καθεστώς τιμολογίων της ΔΕΗ και διαφοροποιούνται ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.
Την πρόβλεψη για επέκταση της διάρκειας της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. από 10 σε 12
χρόνια, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για άλλα 8 χρόνια.
Τον καθορισμό συστηματικής αδειοδοτικής διαδικασίας για την κατασκευή και λειτουργία γεωθερμικών και υβριδικών σταθμών,
Τη σύσταση ειδικών επιτροπών με σκοπό την απεμπλοκή μεγάλων επενδύσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. από γραφειοκρατικές διαδικασίες και την άμεση επίλυση των σχετικών προβλημάτων.
Την εξομοίωση της αμοιβής των αυτοπαραγωγών του πλεονάσματος της παραγόμενης ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε., με
αυτή των ανεξάρτητων παραγωγών.
Την άρση του ορίου των 50 MW, που ίσχυε με τον ν. 2773/1999
και που αφορά την προτεραιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που
προέρχεται από συστήματα ΑΠΕ, κατά την κατανομή του φορτίου.
Τη θέσπιση συστήματος εκδόσεως πιστοποιητικών εγγυήσεως
προέλευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.,
με την παράλληλη δημιουργία του απαραίτητου μηχανισμού διασφάλισης.
Την πρόβλεψη υποχρεωτικής υποβολής μετρήσεων του δυναμικού Α.Π.Ε. από πιστοποιημένο φορέα.
Την ευνοϊκή αντιμετώπιση της αξιολόγησης των αιτήσεων για έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που υποβάλλονται από πολυσυμμετοχικές επιχειρήσεις (λαϊκής βάσης) και με
συμμετοχή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.
Την άρση της απαγόρευσης για τη μεταβίβαση των επιδοτηθέντων, μέσω του Αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, πάγιων περιουσιακών στοιχείων έργων ΑΠΕ (ν. 3299/2004). Συγκεκριμένα, για
πρώτη φορά, εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό, έργα
ενίσχυσης ή επέκτασης του Συστήματος ή του Δικτύου για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.
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Δ. Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι με τις διατάξεις του προτεινόμενου
σ/ν, σε συνδυασμό με τις κανονιστικές πράξεις (κοινές υπουργικές
αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων ‘Εργων) που εκδίδονται τις επόμενες μέρες:
▪ Η έκδοση της άδειας εγκατάστασης θα επιτυγχάνεται σε διάστημα
μικρότερο του ενός έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης για άδεια παραγωγής, ενώ σήμερα ο χρόνος αυτός έφθανε
μέχρι και τα 3 χρόνια,
▪ Με τον περιορισμό των περιπτώσεων τροποποιήσεως των
αδειών, απαλλάσσονται οι επενδυτές και οι αρμόδιες αρχές από
περιττό βάρος χρόνου και άχρηστων διαδικασιών,
▪ Απελευθερώνεται η σχετική αγορά, με τις εισαγόμενες εξαιρέσεις
και απαλλαγές,
▪ Μειώνεται η γραφειοκρατία και αίρονται οι ενδεχόμενες αυθαιρεσίες εκ μέρους φορέων που εμπλέκονται στην περιβαλλοντική
αδειοδότηση, αφού πλέον καθορίζονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και οι φορείς (το πολύ 11, κατά περίπτωση) που γνωμοδοτούν και λαμβάνουν γνώση, το περιεχόμενο των μελετών και
φακέλων που υποβάλλονται και των γνωμοδοτήσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειών για σταθμούς
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α..
Επιπλέον, όπως είχε ανακοινωθεί, τον περασμένο Απρίλιο,
ύστερα από συνεννόηση με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, θα δοθούν νέα φορολογικά κίνητρα για τη
χρήση ΑΠΕ από φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα περιληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο και θα ισχύσουν από 1/1/2007. Τα μέτρα αυτά,
που αφορούν, τα φυσικά πρόσωπα, θα έχουν τα εξής κίνητρα:
1ον Η έκπτωση δαπάνης, μέχρι ποσοστού 20%, για την αγορά ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού,
με χρήση φυσικού αερίου ή ηλιακής ενέργειας.
2ον Η έκπτωση δαπάνης, μέχρι ποσοστού 20%, για την αγορά αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που
βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Εννοώ, τα φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, καθώς επίσης και για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και ψύξης-θέρμανσης με χρήση φυσικού
αερίου ή ανανεώσιμων πηγών, καθώς και για τη θερμομόνωση
σε υφιστάμενα κτήρια και
3ον Η επέκταση του ανώτατου ποσού εκπιπτόμενης δαπάνης, που
θεσπίστηκε με τον τελευταίο φορολογικό νόμο, τον 3296/2004,
είτε για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου,
από 500 σε 700 ευρώ.
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Νέα Τιμολόγηση ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣηΘ

Παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από:

(α) Αιολική ενέργεια

(β) Αιολική ενέργεια από αιολικά πάρκα στη
θάλασσα
(γ) Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται με
μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ έως είκοσι (20) MWe

Τιμή Ενέργειας (€/ΜWh)

Διασυνδεδεμένο Μη Διασυνδεδεμένα
Σύστημα
Νησιά
73

90

84,6

73

84,6

450

500

400

450

250

270

230

250

(η) Γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα, αέρια
εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής
και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια

73

84,6

(ι) Σ.Η.Θ.Υ.Α.

73
73

84,6

(δ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από
φωτοβολταϊκές μονάδες, με Εγκατεστημένη
Ισχύ μικρότερη ή ίση των εξήντα (100) kW,
οι οποίες εγκαθίστανται σε ακίνητο ιδιοκτησίας ή νόμιμης κατοχής, ή όμορα ακίνητα
του ίδιου ιδιοκτήτη ή νομίμου κατόχου

(ε) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από
φωτοβολταϊκές μονάδες, με Εγκατεστημένη
Ισχύ μεγαλύτερη των εξήντα (100) kW

(στ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από
μονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην αυτής των
φωτοβολταϊκών, με Εγκατεστημένη Ισχύ έως
πέντε (5) MWe

ζ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από μονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην αυτής των
φωτοβολταϊκών, με Εγκατεστημένη Ισχύ μεγαλύτερη των πέντε (5) Mwe

(θ) Λοιπές Α.Π.Ε.
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«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3468
Φ.Ε.Κ. 129Α (27.6.2006)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου αφ’ ενός μεταφέρεται στο ελληνικό
δίκαιο η Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την «προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας» (EΕΕΚ L 283) και αφ’ ετέρου προωθείται, κατά προτεραιότητα, στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με κανόνες και αρχές,
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται
στις διατάξεις του έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. Αδειούχος: Ο κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α..
2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.): Οι μη ορυκτές ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα
βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από
υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
3. Αρμόδια Αρχή κράτους - μέλους: Ο αρμόδιος Φορέας που είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και έχει ορισθεί για την επίβλεψη της έκδοσης των Εγγυήσεων
Προέλευσης.
4. Αυτόνομος Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε:. Ο Παραγωγός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. και του οποίου ο σταθμός
δεν είναι συνδεδεμένος με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
5. Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών: Το ηλεκτρικό σύστημα που τροφοδοτεί τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ενός
ή περισσότερων νησιών, διασυνδεδεμένων μεταξύ τους, το οποίο δεν είναι
συνδεδεμένο με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Σύστημα και περιλαμβάνει,
ιδίως, σταθμούς παραγωγής, δίκτυο χαμηλής, μέσης ή και υψηλής τάσης,
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υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης και κάθε άλλο εξοπλισμό αναγκαίο για
τη λειτουργία του.
6. Αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α: Ο Παραγωγός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από μονάδες Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α,
κυρίως για δική του χρήση και διοχετεύει τυχόν πλεόνασμα της ενέργειας
αυτής στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.
7. Βιοκαύσιμο: Το υγρό ή αέριο καύσιμο που παράγεται από βιομάζα και
ειδικότερα:
α) Bιοντίζελ (πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης): Οι μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (ΜΛΟ-FΑME) που παράγονται από φυτικά ή και ζωικά έλαια και
λίπη και είναι ποιότητας πετρελαίου ντίζελ, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.
β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.
γ) Βιοαέριο: Το καύσιμο αέριο που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, το οποίο
μπορεί να καθαρισθεί και να αναβαθμισθεί σε ποιότητα φυσικού αερίου, για
χρήση ως Βιοκαύσιμο, ή το ξυλαέριο.
δ) Bιομεθαvόλη: Η μεθανόλη που παράγεται από Βιομάζα, για χρήση ως
Βιοκαύσιμο.
ε) Βιοδιμεθυλαιθέρας: Ο διμεθυλαιθέρας που παράγεται από Βιομάζα,
για χρήση ως Βιοκαύσιμο.
στ) Βιο-ΕΤΒΕ: Ο αιθυλο-τριτοταγής-βουτυλαιθέρας (ΕΤΒΕ) που παράγεται από βιοαιθανόλη, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Το κατ’ όγκο ποσοστό του
Βιο-ΕΤΒΕ που υπολογίζεται ως Βιοκαύσιμο είναι 47% επί του συνόλου του.
ζ) Βιο-ΜΤΒΕ: Ο μεθυλο-τριτοταγής-βουτυλαιθέρας (ΜΤΒΕ) που παράγεται από βιομεθανόλη, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Το κατ’ όγκο ποσοστό του
Βιο-ΜΤΒΕ που υπολογίζεται ως Βιοκαύσιμο είναι 36% επί του συνόλου του.
η) Συνθετικά Βιοκαύσιμα: Οι συνθετικοί υδρογονάνθρακες ή τα μίγματα
συνθετικών υδρογονανθράκων που παράγονται από Βιομάζα.
θ) Bιοϋδρογόvο: Το υδρογόνο που παράγεται από Βιομάζα ή βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.
ι) Καθαρά Φυτικά Έλαια: Τα έλαια που παράγονται από ελαιούχα φυτά
μέσω συμπίεσης, έκθλιψης ή ανάλογων μεθόδων, φυσικά ή εξευγενισμένα
αλλά μη χημικώς τροποποιημένα, όταν είναι συμβατά με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου κινητήρα ή εξοπλισμού και τις αντίστοιχες απαιτήσεις εκπομπών αερίων ρύπων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
8. Βιομάζα: Το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και
καταλοίπων που προέρχονται από τις γεωργικές, συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών, τις δασοκομικές και τις συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών
αποβλήτων και αστικών λυμάτων και απορριμμάτων.
9. Δίκτυο: Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική
επικράτεια, το οποίο αποτελείται από γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και
εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραμμές και
εγκαταστάσεις υψηλής τάσης, που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Το Δίκτυο,
εκτός από το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνδέεται στο Σύστημα μέσω των υποσταθμών υψηλής τάσης και μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Όριο
μεταξύ Συστήματος και Δικτύου αποτελεί το διακοπτικό μέσο που βρίσκεται
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στην πλευρά της ΥΤ του μετασχηματιστή ισχύος του υποσταθμού και το οποίο
αποτελεί στοιχείο του Δικτύου. Για τις περιοχές, στο Δίκτυο των οποίων ανήκουν γραμμές ΥΤ, το όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του
Συστήματος και του Διαχειριστή του Δικτύου και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), καθώς και του Κυρίου του Συστήματος και του Δικτύου.
10. Εγγύηση Προέλευσης ή Εγγύηση: Το έγγραφο που εκδίδεται από το
Φορέα Έκδοσης και πιστοποιεί την παραγωγή συγκεκριμένης ποσότητας
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε..
11. Εγκατεστημένη Ισχύς σταθμού Α.Π.Ε.: Το άθροισμα της ονομαστικής
ηλεκτρικής ισχύος όλων των μονάδων παραγωγής που περιλαμβάνει ο σταθμός Α.Π.Ε.. Ως ονομαστική ισχύς κάθε μονάδας παραγωγής ορίζεται η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς της μονάδας, που προκύπτει από τα σχετικά
πιστοποιητικά έγγραφα των κατασκευαστών των μονάδων αυτών και των φορέων που είναι αρμόδιοι για την πιστοποίηση των μονάδων παραγωγής, όταν
η μονάδα λειτουργεί, συνεχώς, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε
λεπτών.
12. Ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Α.Π.Ε: Η ηλεκτρική ενέργεια
που παράγεται από:
α) εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μιας ή περισσότερων μορφών Α.Π.Ε. ή
β) εγκαταστάσεις συμπαραγωγής με χρήση μιας ή περισσότερων μορφών Α.Π.Ε. ή
γ) Υβριδικούς Σταθμούς, κατά την έννοια της παραγράφου 25, κατά το
μέρος που η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από Α.Π.Ε.. Στην ενέργεια αυτή
περιλαμβάνεται και η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού, εφόσον αυτή παράγεται από Α.Π.Ε.,
μη συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στα συστήματα αποθήκευσης του σταθμού.
13. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη Χώρα: Η εγχώρια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής των Αυτοπαραγωγών, στην οποία προστίθενται οι εισαγωγές και αφαιρούνται οι εξαγωγές
(ακαθάριστη εθνική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας).
14. Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής Σταθμού Α.Π.Ε.: Η ηλεκτρική ισχύς που
επιτρέπεται να παρέχεται, κατά ανώτατο όριο, από σταθμό Α.Π.Ε. στο σημείο
σύνδεσής του με το Δίκτυο. Επιτρέπεται υπέρβαση της μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι ποσοστού 5%, εφόσον η υπέρβαση αυτή εμφανίζεται σε μικρή
συχνότητα, κατά τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής που
προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5. Για τον έλεγχο της υπέρβασης, ως μέγιστη τιμή ισχύος θεωρείται η μέση τιμή ισχύος των μετρήσεων
που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δεκαπέντε
λεπτών.
15. Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά: Τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας των
οποίων το Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα
και το Δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας.
16. Μηχανισμός Διασφάλισης: Ο μηχανισμός με τον οποίο διασφαλίζεται
από τον Φορέα Ελέγχου η αξιόπιστη λειτουργία του Συστήματος Εγγύησης,
καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των Εγγυήσεων που εκδίδονται από
τους οικείους φορείς.
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17. Οδηγία: Η Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την «Προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».
18. Παραγωγός από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.:. Ο παραγωγός που παράγει
ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).
19. Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (Σ.Η.Θ.): Η
ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ή και μηχανικής ενέργειας
στο πλαίσιο μιας μόνο διαδικασίας.
20. Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α):
Η συμπαραγωγή που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε
ποσοστό τουλάχιστον 10 %, σε σχέση με τη θερμική και ηλεκτρική ενέργεια
που παράγεται στο πλαίσιο διακριτών διαδικασιών, καθώς και η παραγωγή
από Μονάδες Συμπαραγωγής Μικρής και Πολύ Μικρής Κλίμακας που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, ανεξάρτητα από το ποσοστό
της εξοικονόμησης. Ο υπολογισμός της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, όπου αυτός απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ (L 52).
21. Συμπαραγωγή Μικρής Κλίμακας: Η μονάδα συμπαραγωγής με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη του ενός (1) ΜWe.
22. Συμπαραγωγή Πολύ Μικρής Κλίμακας: Η μονάδα συμπαραγωγής με
εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη των πενήντα (50) kWe.
23. Σύστημα: Οι γραμμές υψηλής τάσης, οι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια διασυνδέσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες και όλες οι συναφείς εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου που απαιτούνται για
την ομαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας από έναν
σταθμό παραγωγής σε έναν υποσταθμό, από έναν υποσταθμό σε άλλον υποσταθμό ή προς ή από οποιαδήποτε διασύνδεση. Στο Σύστημα δεν περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραμμές και
εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο, καθώς και το
Δίκτυο των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
24. Σύστημα Εγγύησης: Το σύνολο των κανόνων και των διαδικασιών
που ορίζονται από τον παρόντα νόμο, καθώς και τις κανονιστικές διατάξεις
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, για την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
25. Υβριδικός Σταθμός: Κάθε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
που:
α) Χρησιμοποιεί μία, τουλάχιστον, μορφή Α.Π.Ε..
β) Η συνολική ενέργεια που απορροφά από το Δίκτυο, σε ετήσια βάση,
δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται για την
πλήρωση του συστήματος αποθήκευσης του σταθμού αυτού. Ως ενέργεια
που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο, κατά το προηγούμενο
εδάφιο, ορίζεται η διαφορά μεταξύ της ενέργειας που μετράται κατά την είσοδό της στο σταθμό και της ενέργειας που αποδίδεται απευθείας στο Δίκτυο
από τις μονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σε ωριαία βάση. Αν για την αξιοποίηση
της ηλιακής ενέργειας εφαρμόζεται τεχνολογία διαφορετική από αυτή των φω1306

τοβολταϊκών, μπορεί να χρησιμοποιείται και συμβατική ενέργεια που δεν
απορροφάται στο Δίκτυο, εφόσον η χρήση της ενέργειας αυτής κρίνεται αναγκαία για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Η χρησιμοποιούμενη συμβατική ενέργεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής ενέργειας
που παράγεται, σε ετήσια βάση, από τις μονάδες αξιοποίησης της ηλιακής
ενέργειας.
γ) Η μέγιστη ισχύς παραγωγής των μονάδων του σταθμού Α.Π.Ε. δεν
μπορεί να υπερβαίνει την εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων αποθήκευσης
του σταθμού αυτού, προσαυξημένη κατά ποσοστό μέχρι 20%.
26. Φορείς Έκδοσης: Οι φορείς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 16.
27. Φορέας Ελέγχου: Ο φορέας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16.
28. Κατά τα λοιπά, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου,
ισχύουν οι ορισμοί των διατάξεων του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως
ισχύει, καθώς και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΔΕΙΑ ΠΑρΑΓΩΓηΣ ηΛΕΚΤρΙΚηΣ ΕΝΕρΓΕΙΑΣ
Άρθρο 3

Άδεια Παραγωγής

1. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α
απαιτείται σχετική άδεια.
Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), με βάση τα κριτήρια:
α) Της εθνικής ασφάλειας.
β) Της προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
γ) Της εν γένει ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισμού του Συστήματος και του Δικτύου.
δ) Της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου για το οποίο υποβάλλεται
η σχετική αίτηση, όπως η αποδοτικότητα αυτή προκύπτει, για τα έργα Α.Π.Ε.,
από μετρήσεις του δυναμικού Α.Π.Ε. και για τις μονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα
ενεργειακά ισοζύγιά τους. Ειδικά, για το αιολικό δυναμικό, οι υποβαλλόμενες
μετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο DIN-EN ISO/IEC 17025 του 2000, όπως αυτό ισχύει
κάθε φορά.
ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή
προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και από άλλα συναφή στοιχεία.
στ) Της εξασφάλισης ή της δυνατότητας εξασφάλισης του δικαιώματος
χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου.
ζ) Της δυνατότητας του αιτούντος να υλοποιήσει το έργο με βάση την οικονομική, επιστημονική και τεχνική επάρκειά του. Αν ο αιτών είναι νεοσύστατο
νομικό πρόσωπο, η δυνατότητα αυτή αξιολογείται στα πρόσωπα που συμμετέχουν, σε αυτό, ως εταίροι ή μέτοχοι.
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η) Της διασφάλισης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασίας των Πελατών.
θ) Της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε..
2. Η Ρ.Α.Ε., μπορεί, πριν εκδώσει τη γνωμοδότησή της κατά την παράγραφο 1, να συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου
ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τον, καταρχάς, καθορισμό του τρόπου και του σημείου σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
H Ρ.Α.Ε. εξετάζει αν πληρούνται τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄- η΄ της
παραγράφου 1 και, πριν διατυπώσει τη γνώμη της, διαβιβάζει την Προμελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η αρχή αυτή γνωμοδοτεί επί της Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και διαβιβάζει τη γνωμοδότησή της στη Ρ.Α.Ε. εντός εξήντα (60) ημερών από τη συμπλήρωση του
φακέλου της Π.Π.Ε..
Η Ρ.Α.Ε., μετά την έκδοση της γνωμοδότησης κατά το προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλει τη γνώμη της στον Υπουργό Ανάπτυξης εντός τεσσάρων (4)
μηνών από τη γνωστοποίηση, σε αυτήν, της δημοσίευσης της αίτησης κατά
τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1
και 3 του άρθρου 5, εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης ή από τη
συμπλήρωση του φακέλου, όταν αυτή ολοκληρώνεται μετά τη γνωστοποίηση,
σύμφωνα με την ίδια απόφαση.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε
(15) ημερών από την υποβολή, σε αυτόν, της γνώμης της Ρ.Α.Ε..
3. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α) τον κάτοχό της, παραγωγό ή αυτοπαραγωγό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
β) τον τόπο εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) την Εγκατεστημένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής,
δ) τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ή τη μορφή Α.Π.Ε., αν χορηγείται για
σταθμό Α.Π.Ε.,
ε) τη διάρκεια ισχύος της,
στ) το ή τα πρόσωπα τα οποία έχουν την οικονομική δυνατότητα για τη
χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου.
4. Η άδεια παραγωγής χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι
πέντε (25) ετών και μπορεί να ανανεώνεται, μέχρι ίσο χρόνο. Εάν εντός είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών και, στις περιπτώσεις της παραγράφου 9, εντός
τριάντα έξι (36) μηνών, από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής δεν έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, η άδεια παραγωγής ανακαλείται.
Στο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών δεν υπολογίζονται:
α) Ο χρόνος δικαστικής αναστολής της εκτέλεσης οποιασδήποτε άδειας
ή έγκρισης που απαιτείται για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.
β) Ο χρόνος καθυστέρησης για τη λήψη της άδειας εγκατάστασης, εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται, αποδεδειγμένα, σε παράλειψη ή σε οποι1308

ασδήποτε μορφής υπαιτιότητα του κατόχου της άδειας παραγωγής.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων
(24) μηνών μπορεί να παρατείνεται μετά από αίτηση του Αδειούχου, που υποβάλλεται στη Ρ.Α.Ε. πριν από την παρέλευσή του, για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι των ανωτέρω περιπτώσεων.
Δεν συνιστούν λόγο παράτασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η
τροποποίηση της άδειας παραγωγής λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης του κατόχου αυτής ή του τόπου εγκατάστασης ή της Εγκατεστημένης ή
της Μέγιστης Ισχύος, καθώς και η μεταβίβαση της άδειας σε άλλο πρόσωπο.
5. Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.
μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε., ύστερα από σχετική αίτηση του κατόχου της. Η άδεια παραγωγής τροποποιείται σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της που αναφέρονται στην παράγραφο 3, πλην του στοιχείου της περίπτωσης ε΄ της
παραγράφου αυτής.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:
α) Αν η Εγκατεστημένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο μεταβληθεί, μία μόνο φορά, σε ποσοστό μέχρι 10%, χωρίς
εκ της μεταβολής αυτής να επέρχεται αύξηση του εμβαδού του γηπέδου. Στην
περίπτωση αυτή, η άδεια εγκατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 8 τροποποιείται, μετά από επαναδιατύπωση των όρων σύνδεσης του σταθμού από
το Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου. Η διάταξη της παρούσας περίπτωσης δεν ισχύει για περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. Η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα διαπιστώνεται με
απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος ή
του Δικτύου. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται, με επιμέλεια της Ρ.Α.Ε., στο
διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
β) Αν μεταβληθεί η κατοικία ή η έδρα του Αδειούχου.
Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής, ο κάτοχος αυτής ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε. και τον Υπουργό Ανάπτυξης για
τις σχετικές μεταβολές. Αν ο Αδειούχος παραλείψει την ενημέρωση αυτή, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22.
Για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής, η Ρ.Α.Ε. υποβάλλει τη
γνώμη της στον Υπουργό Ανάπτυξης εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της αίτησης, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 5, εφόσον ο φάκελος της
αίτησης είναι πλήρης ή από τη συμπλήρωση του φακέλου, όταν αυτή ολοκληρώνεται μετά τη δημοσίευση της αίτησης, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση.
γ) Αν από τις επερχόμενες μεταβολές των στοιχείων της άδειας παραγωγής που ορίζονται στην παράγραφο 3 δεν επηρεάζεται η αξιολόγηση των
κριτηρίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
6. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής μπορεί, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., να
μεταβιβάζει την άδειά του σε άλλο πρόσωπο, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια
που ορίζονται στην παράγραφο 1.
7. Κατά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής για σταθμούς Α.Π.Ε. στα
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ή σε περιοχές με κορεσμένα ηλεκτρικά δίκτυα ή
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άλλους υφιστάμενους περιορισμούς που αφορούν την εγκατάσταση σταθμών
Α.Π.Ε., οι αιτήσεις Αυτοπαραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ικανοποιούνται, κατά προτεραιότητα, έναντι άλλων αιτήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε..
8. Η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση λήψης άλλων
αδειών ή εγκρίσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως η
έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
Η χορήγηση άδειας παραγωγής αποτελεί προϋπόθεση της υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.). Επιτρέπεται, πριν από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, η εξέταση, από τις
αρμόδιες υπηρεσίες, αιτήσεων για την έκδοση γνωμοδοτήσεων σχετικών με
την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
9. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., που υποβάλλονται από
νομικά πρόσωπα, στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των οποίων μετέχουν
τουλάχιστον είκοσι (20) πρόσωπα, το καθένα από τα οποία έχει μετοχική ή
εταιρική συμμετοχή, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,
ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η οικονομική δυνατότητα υλοποίησης του έργου από τον αιτούντα
κατά την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 καθορίζεται σε ποσοστό μικρότερο
από το οριζόμενο στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται
κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 5. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του 15% επί του προϋπολογιζόμενου κόστους κατασκευής του
έργου.
β) Συνεκτιμάται η συμμετοχή, στο νομικό πρόσωπο, φυσικών προσώπων που είναι δημότες του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή επιχειρήσεων των οργανισμών αυτών, ή τοπικών
συλλόγων ή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, που έχουν την έδρα τους
εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Ο.Τ.Α., όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο.
10. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας
παραγωγής, καθώς και του έλεγχου τήρησης των όρων που περιλαμβάνονται
στην άδεια αυτή, η Ρ.Α.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με το Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας για την παροχή, από αυτό, υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υπό την εποπτεία και τις
οδηγίες της.
Άρθρο 4

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση
λήψης άδειας παραγωγής

1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής πρόσωπα
που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς οι οποίοι εγκαθίστανται σε
ακίνητο ή όμορα ακίνητα τα οποία ανήκουν, κατά κυριότητα ή βρίσκονται στη
νόμιμη κατοχή των προσώπων αυτών, για όσο χρόνο τα πρόσωπα αυτά είναι
κύριοι ή νόμιμοι κάτοχοι, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται:
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α) Με γεωθερμική ενέργεια, από σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) MWe.
β) Με χρήση βιομάζας ή βιοκαυσίμων, από σταθμούς με Εγκατεστημένη
Ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό (100) kWe.
γ) Από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, από σταθμούς με Εγκατεστημένη
Ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατόν πενήντα (150) kWepeak.
δ) Με αιολική ενέργεια, από σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη
ή ίση των είκοσι (20) kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999 ή
από σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των σαράντα (40)
kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα
Νησιά και με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) KWe,
εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
ε) Από σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ έως πέντε (5) ΜWe, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για
εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.
στ) Από σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για
τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων.
ζ) Από λοιπούς σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των
πενήντα (50) kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν Α.Π.Ε., από τις
οριζόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, με μορφή διαφορετική από αυτή
των ανωτέρω περιπτώσεων.
Οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και ζ΄ ισχύουν, εφόσον
δεν υφίσταται κορεσμός των δικτύων, σύμφωνα με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που
εκδίδεται κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3.
2. Οι περιπτώσεις εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής διαπιστώνονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται
από όλα τα αναγκαία στοιχεία ή από τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών.
Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., με Εγκατεστημένη Ισχύ έως είκοσι (20)
kWe, εκτός εάν πρόκειται για σταθμούς που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά όπου υφίσταται κορεσμός του δικτύου, ο οποίος διαπιστώνεται
με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3. Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των
σταθμών για τους οποίους δεν εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση κατά το προηγούμενο εδάφιο, υποχρεούνται, πριν εγκαταστήσουν τους σταθμούς, να ενημερώνουν τον αρμόδιο Διαχειριστή για τη θέση, την ισχύ και την τεχνολογία
των σταθμών αυτών. Αν παραλειφθεί η υποχρέωση ενημέρωσης, η λειτουργία των σταθμών αποβαίνει παράνομη. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ενημερώνει,
στο τέλος κάθε διμήνου, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τη Ρ.Α.Ε. για την εγκατάσταση των ανωτέρω σταθμών.
3. Εξαιρούνται, επίσης, από τη λήψη άδειας παραγωγής οι αυτόνομοι
σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι
δεν συνδέονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, με Εγκαταστημένη Ισχύ μικρότερη
ή ίση των πέντε (5) MWe. Για αυτόνομους σταθμούς με Εγκαταστημένη Ισχύ
έως πενήντα (50) kW δεν απαιτείται διαπιστωτική απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατά
την παράγραφο 2.
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4. Ο αρμόδιος Διαχειριστής υποχρεούται, μετά από αίτηση του Αδειούχου, να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεση των σταθμών που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο
ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εκτός αν συντρέχουν, αποδεδειγμένα, τεχνικοί λόγοι που δικαιολογούν την άρνηση της σύνδεσης, κατά
τα οριζόμενα στους αντίστοιχους Κώδικες Διαχείρισης. Με την αίτηση που
υποβάλλεται κατά το προηγούμενο εδάφιο συνυποβάλλονται, υποχρεωτικά,
ο τίτλος της νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης του σταθμού, καθώς
και η άδεια ανέγερσης, στο χώρο αυτόν, τυχόν αναγκαίων κτισμάτων.
Άρθρο 5

Κανονισμός Αδειών - Δημοσιοποίηση
Μητρώο - Έλεγχος

1. Για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, την τροποποίηση ή την ανάκλησή της, υποβάλλεται σχετική αίτηση στη Ρ.Α.Ε. η οποία συνοδεύεται από
τα έγγραφα που ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο
3. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής συνοδεύεται από Π.Π.Ε..
Αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών της εγγράφων, καθώς και κάθε
άλλο μεταγενέστερο έγγραφο που υποβάλλεται στη Ρ.Α.Ε., κοινοποιούνται
στον Υπουργό Ανάπτυξης, με επιμέλεια του αιτούντος. Με την απόφαση που
εκδίδεται κατά την παράγραφο 3, καθορίζονται τα στοιχεία της αίτησης και
της γνώμης της Ρ.Α.Ε. με την οποία αξιολογείται η αίτηση, και τα στοιχεία της
αίτησης και της γνώμης που δημοσιοποιούνται, με επιμέλειά της, στο διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Η γνώμη της Ρ.Α.Ε. συνοδεύεται από έκθεση στην οποία τεκμηριώνεται
η εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
3.
2. Η Ρ.Α.Ε. τηρεί Ειδικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Στο Μητρώο αυτό καταχωρίζονται τα στοιχεία των
αδειών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3, οι πράξεις εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης των αδειών αυτών, η μεταβίβασή τους, οι
τροποποιήσεις τους, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή των στοιχείων των
αδειών για την οποία δεν απαιτείται τροποποίησή τους σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3. Το περιεχόμενο του Μητρώου γνωστοποιείται από
τη Ρ.Α.Ε. στους αρμόδιους Διαχειριστές και στον Υπουργό Ανάπτυξης, στο
τέλος κάθε διμήνου, με ηλεκτρονικό ή άλλο πρόσφορο τρόπο. Κάθε μεταβολή
των στοιχείων αυτών γνωστοποιείται από τον Αδειούχο στη Ρ.Α.Ε. και τον
Υπουργό Ανάπτυξης, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Στις περιπτώσεις που οι
μεταβολές των στοιχείων οι οποίες καταχωρίζονται στο Ειδικό Μητρώο δεν
συνεπάγονται τροποποίηση των αδειών παραγωγής, η Ρ.Α.Ε. εκδίδει σχετική
βεβαίωση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Με τον Κανονισμό αυτόν:
α) Εξειδικεύονται τα κριτήρια που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 3 και καθορίζεται η μεθοδολογία για την εφαρμογή τους.
β) Καθορίζονται η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας παραγωγής και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα καθώς και της
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αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών, η διαδικασία της υποβολής και της εξέτασης αντιρρήσεων κατά των υποβαλλόμενων αιτήσεων, της εξαίρεσης από
την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, καθώς και η διαδικασία τροποποίησης και μεταβίβασης της άδειας παραγωγής και κάθε ειδικότερο θέμα
και σχετική λεπτομέρεια.
γ) Καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Αδειούχου, η διαδικασία
παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της άδειας παραγωγής
και των συναφών υποχρεώσεων, καθώς και η διαδικασία ανάκλησης της
άδειας αυτής.
δ) Εξειδικεύονται οι περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται τροποποίηση της
άδειας παραγωγής κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου
5 του άρθρου 3.
4. Η Ρ.Α.Ε. μπορεί, με απόφασή της, να καθορίζει τις λεπτομέρειες που
αφορούν τεχνικά ζητήματα και ειδικότερα θέματα σχετικά με τη μέθοδο και τη
διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων για χορήγηση άδειας
παραγωγής.
Άρθρο 6

Άδεια Παραγωγής για Υβριδικούς Σταθμούς Α.Π.Ε.

1. Για την εγκατάσταση και ένταξη Υβριδικών Σταθμών Α.Π.Ε. στο Δίκτυο
Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, καθώς και τη λειτουργία των σταθμών αυτών,
εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5. Οι αιτήσεις για
χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς
συνοδεύονται και από αναλυτική μελέτη στην οποία περιγράφονται ο τρόπος
ένταξης και λειτουργίας των Υβριδικών Σταθμών στο ηλεκτρικό δίκτυο του Μη
Διασυνδεδεμένου Νησιού, σε ετήσια βάση, η υποχρέωση για εγγυημένη παροχή ισχύος και οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους. Ως εγγυημένη
ισχύς νοείται η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς που υποχρεούται ο Υβριδικός Σταθμός να διαθέτει στο δίκτυο κατά συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Στις υποβαλλόμενες αιτήσεις περιλαμβάνεται και πρόταση τιμολόγησης της
διαθεσιμότητας της ισχύος των μονάδων ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού, της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες
αυτές, η οποία απορροφάται από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού,
καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία απορροφά ο σταθμός από το
Δίκτυο για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσής του. Οι προτάσεις
τιμολόγησης διατυπώνονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13.
2. Η Ρ.Α.Ε., κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων, λαμβάνει υπόψη της, εκτός από τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 3, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Υβριδικού
Σταθμού, σύμφωνα με την υποβαλλόμενη πρόταση, καθώς και τη μείωση,
σε ετήσια βάση λειτουργίας του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος του Μη
Διασυνδεδεμένου Νησιού, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από συμβατικές μονάδες, λόγω υποκατάστασής της από την ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται από μονάδες Α.Π.Ε..
3. Τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 καθορίζονται από τη
Ρ.Α.Ε. για κάθε μη Διασυνδεδεμένο Νησί και γνωστοποιούνται, από τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σε κάθε ενδιαφερό1313

μενο για εγκατάσταση Υβριδικού Σταθμού. Για την προώθηση της εγκατάστασης των Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και την υποστήριξη των ενδιαφερομένων, η Ρ.Α.Ε. μπορεί να εκπονεί και να θέτει στη
διάθεσή τους, ανά διετία, μελέτη στην οποία περιλαμβάνονται οι αναγκαίες
πληροφορίες και κάθε χρήσιμο στοιχείο για τις δυνατότητες ανάπτυξης Υβριδικών Σταθμών σε κάθε νησί, οι ενδεικνυόμενες τεχνολογίες, ο τύπος και το
μέγεθος των μονάδων που συγκροτούν τον Υβριδικό Σταθμό, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς και το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος των
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
4. Στην άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς περιγράφονται, λεπτομερώς, οι όροι της σύμβασης πώλησης, στον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από τον Υβριδικό Σταθμό, καθώς και οι όροι της απορρόφησης,
από το Δίκτυο, της αναγκαίας ηλεκτρικής ενέργειας. Στην άδεια αυτή καθορίζεται, επίσης, η περίοδος κατά την οποία ο σταθμός υποχρεούται να διαθέτει
την εγγυημένη ισχύ του.
5. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό
Σταθμό Α.Π.Ε., εγκατεστημένο σε Μη Διασυνδεδεμένο Νησί, υποχρεούται να
πωλεί την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μόνο στον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο οποίος υποχρεούται, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην άδεια παραγωγής, να συνάπτει τις αναγκαίες συμβάσεις με τον
κάτοχο της άδειας, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12.
6. Για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς που εγκαθίστανται στο Σύστημα ή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο,
εφαρμόζεται, αναλόγως, η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3, 4 και 5.
7. Οι Υβριδικοί Σταθμοί με εγγυημένη διαθεσιμότητα ισχύος μπορούν να
προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από το Δίκτυο ή το Σύστημα, σε ποσότητα
που κρίνεται αναγκαία για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας ισχύος τους,
με την επιφύλαξη του περιορισμού που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 25 του άρθρου 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣη ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑρΑΓΩΓηΣ ηΛΕΚΤρΙΚηΣ
ΕΝΕρΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.η.Θ.Υ.Α.
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣη ηΛΕΚΤρΙΚηΣ ΕΝΕρΓΕΙΑΣ
Άρθρο 7

Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.η.Θ.Υ.Α.

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
καθώς και κάθε έργο που συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουργία τους,
συμπεριλαμβανομένων των έργων οδοποιίας πρόσβασης και των έργων
σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο, επιτρέπεται να εγκαθίστανται και
να λειτουργούν:
α) Σε γήπεδο ή σε χώρο, επί των οποίων ο αιτών έχει το δικαίωμα νόμιμης χρήσης.
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β) Σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εφόσον έχει επιτραπεί, επ’ αυτών, η εκτέλεση έργων σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄),
όπως ισχύει, ή το άρθρο 13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει.
γ) Σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα ή σε πυθμένα της, εφόσον έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης τους σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001
(ΦΕΚ 285 Α΄), όπως ισχύει.
Άρθρο 8

Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας

1. Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή
εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στα όρια της
οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός, για όλα τα έργα που κατατάσσονται στη 2η
υποκατηγορία της Α΄ Κατηγορίας και στην 3η ή 4η υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ
160 Α΄), όπως ισχύει, και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή, από τον ενδιαφερόμενο, της
σχετικής αίτησης με τα δικαιολογητικά που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 10. Αν ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας δεν εκδώσει
την άδεια εγκατάστασης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, για την έκδοση αυτής καθίσταται αρμόδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης, προς τον οποίο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση με το
συνοδευτικό της φάκελο και την απόφαση Ε.Π.Ο. ή επικυρωμένα αντίγραφα
αυτών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει την άδεια εγκατάστασης εντός τριάντα
(30) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων. Για την έκδοση
των αδειών εγκατάστασης παρέχεται στον Υπουργό Ανάπτυξης, από το
Κ.Α.Π.Ε., γραμματειακή, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, αντί αμοιβής,
η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
2. Η άδεια εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., ο οποίος εντάσσεται στα έργα που κατατάσσονται στην
1η υποκατηγορία της Α΄ Κατηγορίας, καθώς και για όλα τα έργα Α.Π.Ε. που
κατασκευάζονται σε προστατευόμενες περιοχές Ramsar, Natura 2000, εθνικούς δρυμούς και αισθητικά δάση, ανεξάρτητα από την κατηγορία των έργων
αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, εκδίδεται με
κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός της προθεσμίας των
τριάντα (30) ημερών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνδέονται με το Σύστημα, το Δίκτυο ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, τηρούνται
υποχρεωτικά και όσα επιπλέον προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης για
τη σύνδεση σταθμών.
Περίληψη της άδειας εγκατάστασης δημοσιεύεται, με ευθύνη του κατόχου
της, σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και
σε μία τοπική εφημερίδα της περιφέρειας, στα όρια της οποίας πρόκειται να
εγκατασταθεί ο σταθμός.
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4. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται, κατά ανώτατο όριο, για ίσο χρόνο, μετά από αίτηση του κατόχου της, εφόσον:
α) κατά τη λήξη της διετίας έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου
καλύπτουν το 50% της επένδυσης ή
β) δεν έχει γίνει έναρξη εκτέλεσης του έργου για λόγους που, αποδεδειγμένα, δεν οφείλονται σε παράλειψη ή σε οποιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα
του κατόχου της άδειας εγκατάστασης, με την προϋπόθεση ότι έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συμβάσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού ο οποίος
απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. Η σύναψη συμβάσεων κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν απαιτείται αν υφίσταται δικαστική αναστολή εκτέλεσης
της άδειας εγκατάστασης.
5. Για τη λειτουργία σταθμών που προβλέπονται στην παράγραφο 1,
απαιτείται και άδεια λειτουργίας. Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του
οργάνου που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, μετά
από αίτηση του ενδιαφερομένου και έλεγχο, από τα αρμόδια όργανα, της τήρησης των τεχνικών όρων εγκατάστασης κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του
σταθμού, καθώς και έλεγχο, από το Κ.Α.Π.Ε., της διασφάλισης των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού του σταθμού. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, εφόσον
αυτοί αποβούν θετικοί.
6. Η άδεια λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό διάστημα. Η χορήγηση της άδειας λειτουργίας δεν
απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση εφοδιασμού ή ανανέωσης
της ισχύος άλλων αδειών που απαιτούνται από σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Αν μεταβιβασθεί η κυριότητα του σταθμού, ο νέος κύριος υποκαθίσταται,
έναντι του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου, στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του δικαιοπάροχού του. Αν μεταβιβασθεί η κυριότητα του σταθμού, στο νέο κύριο μεταβιβάζεται και η άδεια παραγωγής, μετά από γνώμη
της Ρ.Α.Ε.. Μετά τη μεταβίβαση αυτή τροποποιείται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, η άδεια λειτουργίας στο όνομα του νέου κυρίου του σταθμού.
7. Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για δέκα (10)
έτη και μπορεί να ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, μέχρι ίσο χρόνο,
κάθε φορά.
8. Για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, δεν απαιτείται η λήψη άδειας εγκατάστασης
και λειτουργίας. Για τους σταθμούς αυτούς απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η
περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
9. Στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης τηρείται μητρώο
αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Στο μητρώο αυτό καταχωρίζονται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την
υποχρέωση λήψης των αδειών αυτών. Αν τροποποιηθεί ή μεταβιβασθεί η
άδεια παραγωγής, γίνεται σχετική ενημέρωση στο μητρώο και καταχωρίζεται
η απόφαση τροποποίησης, όπου απαιτείται. Με απόφαση του Υπουργού
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Ανάπτυξης ρυθμίζονται ο τρόπος οργάνωσης, τήρησης και ενημέρωσης του
μητρώου και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, οι διαδικασίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση
των αδειών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 9

Ένταξη σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.η.Θ.Υ.Α στο Σύστημα
ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο

1. Για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέονται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, εκτός από το Δίκτυο
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια
του Συστήματος ή του Δικτύου, ο αρμόδιος Διαχειριστής του Συστήματος ή
του Δικτύου υποχρεούται, κατά την κατανομή του Φορτίου, να δίνει προτεραιότητα:
α) Σε διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, στις οποίες η ηλεκτρική
ενέργεια παράγεται από Α.Π.Ε., ανεξάρτητα από την Εγκατεστημένη Ισχύ
τους, καθώς και σε υδροηλεκτρικές μονάδες με Εγκατεστημένη Ισχύ μέχρι
δεκαπέντε (15) ΜWe.
β) Σε διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, στις οποίες η ηλεκτρική
ενέργεια παράγεται από σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Α.Π.Ε. ή από σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Α.Π.Ε., σε συνδυασμό, με αέρια καύσιμα, ανεξάρτητα από την Εγκατεστημένη Ισχύ τους.
γ) Σε διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, στις οποίες η ηλεκτρική
ενέργεια παράγεται από σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά τρόπο διάφορο από
αυτόν που ορίζεται στην περίπτωση β΄. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα
προτεραιότητας παρέχεται σε εγκαταστάσεις παραγωγής με Εγκατεστημένη
Ισχύ μέχρι τριάντα πέντε (35) ΜWe.
2. Το δικαίωμα προτεραιότητας που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της προηγούμενης παραγράφου, ισχύει και για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής
ενέργειας Αυτοπαραγωγών, εφόσον η πλεονάζουσα ενέργεια παράγεται από
σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της προηγούμενης παραγράφου, με μέγιστη Εγκατεστημένη Ισχύ έως τριάντα πέντε (35)
MWe και για το τμήμα της παραγόμενης ενέργειας που δεν υπερβαίνει, σε
ετήσια βάση, το 20% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, το
οποίο, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) MWh. Αν ο Αυτοπαραγωγός παράγει ηλεκτρική ενέργεια από
σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄
της προηγούμενης παραγράφου, το δικαίωμα προτεραιότητας παρέχεται σε
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική Εγκατεστημένη
Ισχύ έως τριάντα πέντε (35) ΜWe.
3. Κατά την Κατανομή του Φορτίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο
Διαχειριστής του Συστήματος ή του Δικτύου παρέχει στις μονάδες Α.Π.Ε. του
Υβριδικού Σταθμού που συνδέεται με το Σύστημα, απευθείας ή μέσω Δικτύου,
το δικαίωμα προτεραιότητας που παρέχεται και στους σταθμούς Α.Π.Ε. οι
οποίοι δεν αποτελούν τμήμα Υβριδικού Σταθμού, σύμφωνα με την περίπτωση
α΄ της παραγράφου 1. Αν, για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Συστήματος ή του Δικτύου, καθίσταται αδύνατη η ένταξη σε αυτά των μονάδων πα1317

ραγωγής Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού, το δικαίωμα προτεραιότητας των
μονάδων Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού ισχύει για ποσοστό της ισχύος που
απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο για τη λειτουργία των αποθηκευτικών μονάδων του Υβριδικού Σταθμού που λειτουργούν κατά την ίδια ώρα
κατανομής. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού.
4. Οι μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού που αξιοποιούν την αποθηκευμένη ενέργεια στο σύστημα αποθήκευσης του σταθμού
αυτού, εντάσσονται στο Σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για υδροηλεκτρικούς σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) MWe.
5. Για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθμού μπορεί να απορροφάται ενέργεια από το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο
Δίκτυο, εφόσον υποβάλλεται σχετική Δήλωση Φορτίου προς τον Διαχειριστή
του Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για υδροηλεκτρικούς σταθμούς με
Εγκατεστημένη Ισχύ μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) MWe.
6. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
για την προτεραιότητα κατά την κατανομή του Φορτίου στις εγκαταστάσεις
παραγωγής, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ορίζονται στον
Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.
Άρθρο 10

Ένταξη σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.η.Θ.Υ.Α. στα
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

1. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ο αρμόδιος Διαχειριστής αυτών υποχρεούται να απορροφά, κατά προτεραιότητα, την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμό Α.Π.Ε. Παραγωγού ή Αυτοπαραγωγού, καθώς και από
τις μονάδες Α.Π.Ε. Υβριδικού Σταθμού και, ακολούθως, το πλεόνασμα της
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει Αυτοπαραγωγός από σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α..
2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατά
την κατανομή του φορτίου, παρέχει προτεραιότητα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. Υβριδικού Σταθμού έναντι των άλλων μονάδων Α.Π.Ε., εφόσον συμμετέχει στην παροχή εγγυημένης ισχύος του Υβριδικού Σταθμού κατά τα προβλεπόμενα στην οικεία άδεια παραγωγής ή εφόσον γίνεται αποθήκευση
ηλεκτρικής ενέργειας στη μονάδα παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Στην
τελευταία περίπτωση, η προτεραιότητα παρέχεται μέχρι του ποσοστού ισχύος
που απορροφάται από το Δίκτυο για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθμού που είναι συνδεδεμένα με το Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. Το ποσοστό αυτό αναγράφεται στην άδεια
παραγωγής και για τον προσδιορισμό του λαμβάνεται υπόψη η σχετική εισήγηση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
Ο Διαχειριστής του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατά την
κατανομή του φορτίου, παρέχει προτεραιότητα στις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής για την αξιοποίηση της αποθηκευμένης ενέργειας του Υβριδικού
Σταθμού, έναντι των συμβατικών μονάδων του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού.
3. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
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για την απορρόφηση της ενέργειας των εγκαταστάσεων παραγωγής από τον
Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
Άρθρο 11

Σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. με το Σύστημα ή το Δίκτυο

1. Αν συνδέεται, στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, νέος σταθμός παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., μέσω υποσταθμού μέσης προς υψηλή
τάση, που βρίσκεται εκτός του χώρου του σταθμού, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής του συνδεόμενου σταθμού μπορεί να κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης, από τα όρια του σταθμού μέχρι τα όρια του Συστήματος ή του Δικτύου,
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2941/2001και να αποκτά
τη διαχείριση των έργων αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους αντίστοιχους Κώδικες Διαχείρισης. Για την απαλλοτρίωση ακινήτων ή τη σύσταση
επ’ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων υπέρ του κατόχου της άδειας παραγωγής του συνδεόμενου σταθμού, με σκοπό την εγκατάσταση των έργων
σύνδεσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.
3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως, υπέρ του
κατόχου της άδειας παραγωγής, οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου
9 του ν. 2941/2001. Οι απαιτούμενες εγκρίσεις για την εγκατάσταση των
έργων σύνδεσης, κατά τα προηγούμενα εδάφια, χορηγούνται σύμφωνα με
τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν τον Κύριο του Συστήματος ή του Δικτύου.
2. Για την κατασκευή των έργων σύνδεσης, ο κάτοχος άδειας παραγωγής
εκπονεί σχετική μελέτη, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές σύνδεσης που ορίζει ο αρμόδιος Διαχειριστής, ο οποίος και εγκρίνει τη μελέτη
αυτή. Πριν από την έγκριση της μελέτης, ο αρμόδιος Διαχειριστής γνωστοποιεί στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, τα βασικά στοιχεία της μελέτης που αφορούν τη χωροθέτηση των έργων σύνδεσης,
για την ενημέρωση των ιδιοκτητών στα ακίνητα των οποίων πρόκειται να εγκατασταθούν τα έργα αυτά. Αν συνδεθεί και άλλος χρήστης με τα έργα σύνδεσης, η διαχείριση του τμήματος των έργων που χρησιμοποιούνται από
αυτόν παραχωρείται, από τον κάτοχο της άδειας του σταθμού Α.Π.Ε., στον
αρμόδιο Διαχειριστή, ο οποίος υπεισέρχεται στα σχετικά δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή, η κυριότητα του εδάφους που καταλαμβάνεται από τα έργα σύνδεσης του ανωτέρω τμήματος, καθώς και τα αντίστοιχα έργα σύνδεσης, μεταβιβάζονται στον Κύριο του Δικτύου, ο οποίος
καταβάλλει, για την κυριότητα του εδάφους, σχετικό αντάλλαγμα. Ο νέος χρήστης καταβάλλει στον κάτοχο της άδειας παραγωγής του συνδεδεμένου σταθμού αντάλλαγμα, το οποίο καθορίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την υλοποίηση έργων επέκτασης για σύνδεση. Το αντάλλαγμα χρήσης του εδάφους που αναλογεί στα έργα σύνδεσης δεν
καταβάλλεται, κατά τα ανωτέρω, αν κύριος του εδάφους είναι το Δημόσιο. Με
τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου που προβλέπονται, αντίστοιχα, στις διατάξεις των άρθρων 19 και 23 του ν. 2773/1999, όπως
ισχύει, καθορίζονται, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., η διαδικασία και τα κριτήρια καθορισμού του ανταλ1319

λάγματος που καταβάλλεται για τη μεταβίβαση της κυριότητας του εδάφους
και των έργων σύνδεσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Με τους
ίδιους Κώδικες καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων
σύνδεσης Σταθμών Α.Π.Ε. με το Σύστημα ή το Δίκτυο και κάθε άλλο σχετικό
θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίνεται η
Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν.2773/1999, καθορίζονται ο τρόπος κατασκευής και λειτουργίας
των έργων διασύνδεσης Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού για τη σύνδεση, με το
Σύστημα αυτό, σταθμών Α.Π.Ε., καθώς και ο επιμερισμός των σχετικών δαπανών, με βάση την Εγκατεστημένη Ισχύ των σταθμών αυτών, σε σχέση με
τη συνολική ικανότητα μεταφοράς της διασύνδεσης.
Άρθρο 12

Σύμβαση Πώλησης

1. Για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, περιλαμβανομένου και του Δικτύου
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, ο Διαχειριστής του Συστήματος, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω του Δικτύου ή ο
Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται με το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, υποχρεούνται να συνάπτουν σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον κάτοχο
της άδειας παραγωγής της.
2. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για δέκα (10) έτη και
μπορεί να παρατείνεται για δέκα (10), επιπλέον, έτη, μονομερώς, με έγγραφη
δήλωση του παραγωγού, εφόσον αυτή υποβάλλεται τρεις (3), τουλάχιστον,
μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής σύμβασης. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Υβριδικούς Σταθμούς ισχύει για είκοσι
(20) έτη και μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τους όρους της άδειας
αυτής, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύει η σχετική
άδεια παραγωγής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΤΙΜΟΛΟΓηΣη ηΛΕΚΤρΙΚηΣ ΕΝΕρΓΕΙΑΣ
Άρθρο 13

Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε.
ή Σ.η.Θ.Υ.Α. και από Υβριδικούς Σταθμούς

1. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό
μέσω σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή
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μέσω Υβριδικού Σταθμού και απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12, τιμολογείται, σε μηνιαία βάση,
κατά τα ακόλουθα:
α) Η τιμολόγηση γίνεται με βάση την τιμή, σε ευρώ ανά μεγαβατώρα
(MWh), της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
β) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την προηγούμενη περίπτωση γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα:
Παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας
(α) Αιολική ενέργεια

(β) Αιολική ενέργεια από αιολικά
πάρκα στη θάλασσα

(γ) Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ έως δεκαπέντε
(15) MWe

(δ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές μονάδες, με Εγκατεστημένη Ισχύ
μικρότερη ή ίση των εκατό
(100) kWpeak, οι οποίες εγκαθίστανται σε ακίνητο ιδιοκτησίας ή νόμιμης κατοχής ή
όμορα ακίνητα του ίδιου ιδιοκτήτη ή νομίμου κατόχου
(ε) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές μονάδες, με Εγκατεστημένη Ισχύ
μεγαλύτερη των εκατό (100)
kWpeak

(στ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από μονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην αυτής των
φωτοβολταϊκών, με Εγκατεστημένη Ισχύ έως πέντε (5)
MWe

(ζ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από μονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην αυτής των
φωτοβολταϊκών, με Εγκατεστημένη Ισχύ μεγαλύτερη των
πέντε (5) MWe

Τιμή Ενέργειας (€/MWh)

Διασυνδεδεμένο Μη Διασυνδεδεμένα
Σύστημα
Νησιά
73

90

84,6

73

84,6

450

500

400

450

250

270

230

250
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Παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας

(η) Γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα,
αέρια εκλυόμενα από χώρους
υγειονομικής ταφής και από
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια
(θ) Λοιπές Α.Π.Ε.

(ι) Σ.Η.Θ.Υ.Α. 73

Τιμή Ενέργειας (€/MWh)

Διασυνδεδεμένο Μη Διασυνδεδεμένα
Σύστημα
Νησιά
73

84,6

73

84,6

73

84,6

Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν μόνο για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Εγκατεστημένη
Ισχύ έως 35 MW και για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστό
20% της συνολικά παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής
ενέργειας, σε ετήσια βάση.
2. Ειδικά, η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο χαμηλής τάσης, γίνεται κάθε τέσσερις
(4) μήνες.
3. Για την τιμολόγηση της διαθεσιμότητας ισχύος Υβριδικών Σταθμών
που συνδέονται στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, της ηλεκτρικής
ενέργειας που απορροφούν οι σταθμοί αυτοί από το Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας που οι Υβριδικοί Σταθμοί
εγχέουν στο Δίκτυο αυτό, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η διαθεσιμότητα ισχύος των μονάδων ελεγχόμενης παραγωγής του
Υβριδικού Σταθμού που συνδέεται στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού τιμολογείται, σε μηνιαία βάση, σε ευρώ ανά μεγαβάτ εγγυημένης ισχύος (~/MW).
Η εγγυημένη ισχύς, οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες παρέχεται αυτή,
καθώς και η τιμή με βάση την οποία τιμολογείται η διαθεσιμότητα ισχύος, καθορίζονται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Για την τιμολόγηση
διαθεσιμότητας ισχύος λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής
και το σταθερό κόστος λειτουργίας νεοεισερχόμενου συμβατικού σταθμού παραγωγής στο Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού.
Το τίμημα που λαμβάνει ο Παραγωγός για τη διαθεσιμότητα των μονάδων ελεγχόμενης παραγωγής Υβριδικού Σταθμού δεν μπορεί να υπολείπεται του τιμήματος που καταβάλλεται για τη διαθεσιμότητα των μονάδων του
νεοεισερχόμενου συμβατικού σταθμού παραγωγής, με αντίστοιχη ισχύ. Ως νεοεισερχόμενος συμβατικός σταθμός παραγωγής στο Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, λαμβάνεται υπόψη ο σταθμός
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών καυσίμων, που λογίζεται ότι κατασκευάζεται κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης για τη χορήγηση
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό, με σκοπό την
απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
β) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής Υβριδικού Σταθμού που
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αξιοποιούν την αποθηκευμένη ενέργεια στο σύστημα αποθήκευσής του και
εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, καθορίζεται στην άδεια
παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Ο καθορισμός αυτός γίνεται με βάση το
μέσο οριακό μεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκτιμάται ότι έχουν, κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής, οι συμβατικές
μονάδες του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος για την κάλυψη της ηλεκτρικής ενέργειας που ζητείται από το Μη Διασυνδεδεμένο Νησί και η οποία καλύπτεται, εν προκειμένω, από τις ανωτέρω μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής
του Υβριδικού Σταθμού. Η τιμή που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο δεν μπορεί
να είναι κατώτερη από την τιμή με την οποία τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια
που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του, προσαυξημένη με ποσοστό 25%.
γ) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του,
καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Ο καθορισμός
της τιμής αυτής γίνεται με βάση το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής των
μονάδων βάσης του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής.
δ) Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που οι μονάδες Α.Π.Ε. Υβριδικού
Σταθμού εγχέουν απευθείας στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, τιμολογείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, ανάλογα με το είδος του
σταθμού Α.Π.Ε..
ε) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού και εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο Mη Διασυνδεδεμένου Νησιού, μπορεί να συμψηφίζεται με την ενέργεια που απορροφά από το Δίκτυο
αυτό ο Υβριδικός Σταθμός για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσής
του. Το δικαίωμα συμψηφισμού αναγνωρίζεται μετά από σχετική αίτηση του
παραγωγού και αναγράφεται στην οικεία άδεια παραγωγής κατά την έκδοση
ή την τροποποίηση της άδειας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η τιμολόγηση
των περιπτώσεων γ΄και δ΄, αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που υπολογίζεται
ότι απορροφάται ή εγχέεται στο Δίκτυο, μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό,
όπως ρητά αναγράφεται στην οικεία άδεια παραγωγής.
4. Σε περίπτωση διασύνδεσης του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού με το
Σύστημα, εξακολουθούν να ισχύουν οι συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν συναφθεί μεταξύ του Διαχειριστή Mη Διασυνδεδεμένων Νησιών και του Παραγωγού, χωρίς δυνατότητα παράτασής τους.
5. Με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 5,
καθορίζονται, η διαδικασία, τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις τιμολογήσεις που γίνονται κατά την παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου.
6. Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται, κάθε έτος, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία
εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Ως βάση για την αναπροσαρμογή αυτή
λαμβάνεται η μεσοσταθμική μεταβολή των εγκεκριμένων τιμολογίων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Ως μεσοσταθμική μεταβολή των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., νοείται ο μέσος όρος των επί μέρους
εγκεκριμένων μεταβολών, ανά κατηγορία τιμολογίου, όπως ο όρος αυτός
σταθμίζεται, ανάλογα με την αντίστοιχη, κατά το είδος της, ηλεκτρική ενέργεια
που καταναλώνεται το προηγούμενο έτος.
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Αν δεν απαιτείται έγκριση των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με
τη σχετική κείμενη νομοθεσία, οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σε ποσοστό 80%
του δείκτη των τιμών καταναλωτή, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα
της Ελλάδος. Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με ενιαίο τρόπο και ισχύει για
όλες τις τιμές του πίνακα.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.,
μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σε ετήσια βάση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και η τιμή
της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία καθορισμού των τιμών αυτών, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄
της παραγράφου 3.
Άρθρο 14

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

1. Για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, καταρτίζεται από τη Ρ.Α.Ε. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Σταθμών. Το Πρόγραμμα αυτό, του οποίου η πρώτη φάση υλοποίησής του
αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει την 31.12.2020,
αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών που εγκαθίστανται στην ελληνική επικράτεια, συνολικής ισχύος τουλάχιστον 500 MWpeak, για σταθμούς
που συνδέονται με το Σύστημα, απευθείας ή μέσω Δικτύου και συνολικής
ισχύος τουλάχιστον 200 MWpeak, για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και γνώμη της Ρ.Α.Ε., η
ισχύς των 200 MWpeak, κατά την προηγούμενη παράγραφο, επιμερίζεται
στα Αυτόνομα Ηλεκτρικά Συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, με
βάση τις δυνατότητες του κάθε Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος. Με όμοια
απόφαση καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης
των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, η διαδικασία σύνδεσης των σταθμών αυτών, η διαπίστωση της λήξης του Προγράμματος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και
αναγκαία λεπτομέρεια που αφορούν τη λειτουργία των σταθμών αυτών στο
πλαίσιο του Προγράμματος.
3. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί οι οποίοι εντάσσονται στο Πρόγραμμα και η οποία απορροφάται
από το Σύστημα, απευθείας ή μέσω Δικτύου ή από το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα του άρθρου 13. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να μεταβάλλονται οι τιμές αυτές, μετά την έναρξη
του Προγράμματος, με βάση τους στόχους αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΓΓΥηΣΕΙΣ ΠρΟΕΛΕΥΣηΣ ηΛΕΚΤρΙΚηΣ ΕΝΕρΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ Α.Π.Ε.
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Άρθρο 15

Έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης

1. Η προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από εγκαταστάσεις σταθμών που λειτουργούν νόμιμα και χρησιμοποιούν Α.Π.Ε., αποδεικνύεται από τους παραγωγούς της αποκλειστικά και μόνο με τις Εγγυήσεις
Προέλευσης που εκδίδονται από τους φορείς οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο
16. Οι εγγυήσεις αυτές προσδιορίζουν την πηγή από την οποία παράγεται η
ηλεκτρική ενέργεια και αναφέρουν την ημερομηνία και τον τόπο παραγωγής
της και, στις περιπτώσεις των υδροηλεκτρικών σταθμών, την ισχύ των σταθμών αυτών.
2. Αν η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς οι
οποίοι χρησιμοποιούν αντλητικά συστήματα για την πλήρωση της δεξαμενής
αποθήκευσης, οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται μόνο για τη διαφορά μεταξύ της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από υδραυλική ενέργεια και
της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, για
την πλήρωση της δεξαμενής αποθήκευσης.
3. Αν η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται με αξιοποίηση Βιομάζας, οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται μόνο για το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας
που αντιστοιχεί στο βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα που ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να προβλέπεται η έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης και για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από
άλλες πηγές ενέργειας, εκτός των Α.Π.Ε..
Άρθρο 16

Φορείς Έκδοσης και Ελέγχου
των Εγγυήσεων Προέλευσης

1. Ως Φορείς Έκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας ορίζονται:
α) ο Διαχειριστής του Συστήματος, για την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί το Σύστημα, απευθείας ή μέσω του Δικτύου,
β) ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,
γ) το Κ.Α.Π.Ε., για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αυτόνομους σταθμούς οι οποίοι δεν τροφοδοτούν το Σύστημα ή το Δίκτυο. Για το
σκοπό αυτόν, το Κ.Α.Π.Ε. εγκαθιστά τις κατάλληλες μετρητικές διατάξεις με
δαπάνες του παραγωγού που υποβάλλει αίτηση για έκδοση των Εγγυήσεων
Προέλευσης.
2. Ως Φορέας Ελέγχου του Συστήματος Εγγύησης ορίζεται η Ρ.Α.Ε.. Η
Ρ.Α.Ε. επιβλέπει, ως Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
17 και 18, την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος Εγγύησης Προέλευσης
της ηλεκτρικής ενέργειας, χειρίζεται θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης των Εγγυήσεων Προέλευσης που εκδίδονται από τις Αρμόδιες Αρχές άλλων κρατών
- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών και συνεργάζεται με τις
Αρχές αυτές.
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Άρθρο 17

Περιεχόμενο και Διαδικασία έκδοσης
των Εγγυήσεων Προέλευσης

1. Με τις Εγγυήσεις Προέλευσης πιστοποιείται η ενέργεια που παράγεται
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στις Εγγυήσεις Προέλευσης αναγράφονται, τουλάχιστον, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για το οποίο αυτές εκδίδονται, η καθαρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται κατά το
διάστημα αυτό, το είδος της πηγής από την οποία προέρχεται η ενέργεια, η
θέση εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής της, η Εγκατεστημένη Ισχύς
του οικείου σταθμού, ο Παραγωγός και η ημερομηνία έκδοσής τους.
2. Για την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας,
ο ενδιαφερόμενος Παραγωγός υποβάλλει σχετική αίτηση στον αρμόδιο
Φορέα Έκδοσης. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται με βάση επαρκή στοιχεία και ακριβείς πληροφορίες που παρέχονται από τον Παραγωγό για την
πιστοποίηση της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τα πιστοποιημένα στοιχεία μετρήσεων του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Διαχειριστή
του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Τα στοιχεία αυτά
κοινοποιούνται, με ευθύνη του Παραγωγού, στο Φορέα Ελέγχου.
3. Αν προκύπτει βάσιμη αμφιβολία για την εγκυρότητα και την ακρίβεια
των στοιχείων και των πληροφοριών, με βάση τα οποία εκδίδονται οι Εγγυήσεις Προέλευσης, ο αρμόδιος Φορέας Έκδοσης μπορεί, με αιτιολογημένη
απόφασή του, να αρνηθεί την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης.
4. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης πιστοποιούν την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε., για χρονικό διάστημα, τουλάχιστον, τριάντα (30) ημερών. Ο αρμόδιος Φορέας Έκδοσης μπορεί να ανακαλεί ή να τροποποιεί τις
Εγγυήσεις Προέλευσης ή να εκδίδει νέες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανάκλησης, τροποποίησης ή έκδοσης νέων Εγγυήσεων Προέλευσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο
3 του άρθρου 18.
5. Αν μεταβληθεί το πρόσωπο του κατόχου άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε., οι Εγγυήσεις Προέλευσης μεταβιβάζονται
στο νέο κάτοχο από τον αρμόδιο Φορέα έκδοσής τους. Για τη μεταβίβαση
αυτή ενημερώνεται η Ρ.Α.Ε., με ευθύνη του αρχικού κατόχου.
6. Κάθε Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης τηρεί ειδικό μητρώο,
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στο μητρώο αυτό καταχωρίζονται οι εκδιδόμενες Εγγυήσεις Προέλευσης με τα διαλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία,
καθώς και κάθε σχετική τροποποίηση ή ανάκλησή τους. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στο ειδικό μητρώο.
7. Για τις Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδει το Κ.Α.Π.Ε. κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16, ο ενδιαφερόμενος Παραγωγός
καταβάλλει σε αυτό εύλογη αμοιβή. Το ύψος της αμοιβής αυτής συμφωνείται,
κατά περίπτωση, μεταξύ του Κ.Α.Π.Ε. και του Παραγωγού και είναι ανάλογο
με το κόστος των απαιτούμενων εργασιών για τη σχετική πιστοποίηση. Αν
προκύψει διαφωνία μεταξύ του Κ.Α.Π.Ε. και του ενδιαφερόμενου Παραγωγού
για το ύψος της αμοιβής, αυτή καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε., με αιτιολογημένη
απόφασή της, μετά από αίτηση του Παραγωγού.
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Άρθρο 18

Μηχανισμός Διασφάλισης

1. Για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων έκδοσης των
Εγγυήσεων Προέλευσης και της ακρίβειας των στοιχείων και των πληροφοριών με βάση τα οποία αυτή εκδίδεται, ο Φορέας Έκδοσης και τα εξουσιοδοτούμενα από αυτόν πρόσωπα, με την επιφύλαξη της τήρησης του
επιχειρηματικού απορρήτου, έχουν ελεύθερη πρόσβαση στον οικείο σταθμό
παραγωγής και σε κάθε στοιχείο και πληροφορία, που αφορούν το σταθμό
αυτόν. Ο Παραγωγός οφείλει να διευκολύνει το έργο του Φορέα Έκδοσης και
των εξουσιοδοτούμενων από αυτόν προσώπων.
2. Αν ο Φορέας Έκδοσης είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να συνεργάζεται μαζί του και να παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που κρίνονται αναγκαία για το σκοπό που
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης και του
Μηχανισμού Διασφάλισής του, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά
από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται, ιδίως:
α) Η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των
Εγγυήσεων Προέλευσης.
β) Η προθεσμία εντός της οποίας ο αρμόδιος Φορέας Έκδοσης υποχρεούται να απαντά στις υποβαλλόμενες αιτήσεις και οι έννομες συνέπειες που
προκύπτουν από τη μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής.
γ) Ο τύπος και το περιεχόμενο των Εγγυήσεων Προέλευσης, κατά αρμόδιο Φορέα Έκδοσης.
δ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης, μεταβίβασης, ανάκλησης ή έκδοσης νέων Εγγυήσεων Προέλευσης.
ε) Τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία των Φορέων Έκδοσης και του
Φορέα Ελέγχου με τις αρμόδιες Αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και τρίτων χωρών, καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της αμοιβαίας αναγνώρισης των Εγγυήσεων Προέλευσης που εκδίδονται
από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες.
στ) Κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης και του Μηχανισμού Διασφάλισής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΟρΓΑΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠρΟΩΘηΣηΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.η.Θ.Υ.Α.
Άρθρο 19

Επιτροπή Προώθησης Επενδυτικών Σχεδίων
Μεγάλης Κλίμακας για Α.Π.Ε. και Σ.η.Θ.Υ.Α.

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή Προώθησης Επενδυτικών Σχεδίων Μεγάλης Κλίμακας στους τομείς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η Επιτροπή αυτή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποτελείται
από:
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α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως πρόεδρο,
β) τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών,
γ) τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολεοδομίας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
δ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ε) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού,
στ) τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ή τον αναπληρωτή του που ορίζεται από
αυτόν,
ζ) τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. ή τον αναπληρωτή του που ορίζεται από
αυτόν,
η) τον Πρόεδρο του Κ.Α.Π.Ε. ή τον αναπληρωτή του που ορίζεται από
αυτόν,
θ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
ι) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
2. Η Επιτροπή έχει ως αποστολή την ταχεία προώθηση επενδύσεων σε
έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που αφορούν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με Εγκατεστημένη Ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των τριάντα (30) MWe ή
συνολικό προϋπολογισμό άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ
(Επενδυτικά Σχέδια Μεγάλης Κλίμακας για Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.), καθώς και
την επίλυση κάθε ζητήματος που προκύπτει κατά τη διαδικασία έκδοσης
αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς της είτε αυτεπάγγελτα
είτε μετά από, επαρκώς αιτιολογημένο, αίτημα του ενδιαφερομένου.
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή:
α) Μεριμνά για την ταχεία υλοποίηση των ανωτέρω επενδύσεων, συντονίζοντας και κατευθύνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις σχετικές
διαδικασίες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
β) Εξετάζει κάθε υπόθεση σχετική με τις επενδύσεις της παραγράφου 2
και συμβάλλει στην επίλυση των αναφυόμενων προβλημάτων, διατυπώνοντας, προς τούτο, τις κατάλληλες προτάσεις.
γ) Διαμεσολαβεί για την άρση κάθε αμφισβήτησης ή διαφοράς που ανακύπτει κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., μεταξύ των ενδιαφερομένων και των αρμόδιων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των
κειμένων διατάξεων και απευθύνεται, προς τούτο, στους διοικητικούς προϊστάμενους και την πολιτική ηγεσία των αρμόδιων υπηρεσιών.
δ) Υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και στους, κατά περίπτωση, συναρμόδιους Υπουργούς, εισηγήσεις με προτάσεις για την προώθηση των
επενδύσεων στους τομείς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και λύσεις για την αντιμετώπιση σχετικών ζητημάτων.
4. Στην Επιτροπή παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Άρθρο 20

Επιτροπή για Α.Π.Ε. και Σ.η.Θ.Υ.Α.
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1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, εντός τριών
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αποτελείται από:
α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως πρόεδρο,
β) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών,
γ) έναν εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), που ορίζεται από το διοικητικό
του συμβούλιο,
δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου
Ανάπτυξης,
ε) τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
στ) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ζ) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού,
η) έναν ειδικό επιστήμονα της Ρ.Α.Ε. που υποδεικνύεται από τον πρόεδρό της.
2. Η Επιτροπή έχει ως αποστολή το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και την παροχή, σε αυτές, κάθε αναγκαίας υποστήριξης για:
α) Τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών Α.Π.Ε ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των 30 MWe ή με προϋπολογισμό επένδυσης μικρότερο των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000)
ευρώ.
β) Την ταχεία υλοποίηση των επενδύσεων στους τομείς Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α..
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή μπορεί να:
α) Εξετάζει κάθε υπόθεση που αφορά επενδύσεις σε έργα Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 2 και μεριμνά για την επίλυση των
αναφυόμενων προβλημάτων. Ελέγχει, μεταξύ άλλων, την τήρηση της διαδικασίας, των προϋποθέσεων και των προθεσμιών που ορίζονται για την έκδοση γνωμοδοτήσεων και τη χορήγηση εγκρίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου και των, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται των θεμάτων της είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα του ενδιαφερομένου
είτε κατόπιν παραπομπής τους από την Επιτροπή που προβλέπεται στο
άρθρο 19. Η Επιτροπή, για κάθε εξεταζόμενη υπόθεση, υποβάλλει σχετική
έκθεση στον Υπουργό Ανάπτυξης, τους συναρμόδιους Υπουργούς και τη
Ρ.Α.Ε..
β) Υποβάλλει, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, στον Υπουργό Ανάπτυξης και τη Ρ.Α.Ε., έκθεση στην οποία περιγράφονται και τεκμηριώνονται
τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν επενδύσεις στους τομείς Α.Π.Ε
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και προτάσεις για την επίλυσή τους.
4. Η Επιτροπή, κατά τις συνεδριάσεις της, μπορεί να καλεί, κατά περίπτωση, αρμόδιους Διευθυντές ή στελέχη άλλων Υπουργείων ή εποπτευόμενων από αυτά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και
οργανισμών, καθώς και εκπροσώπους του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων,
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του Κ.Α.Π.Ε., των συλλογικών και επιστημονικών φορέων και των επενδυτών
στους τομείς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
5. Η Επιτροπή συνεδριάζει, τακτικά, μία φορά κάθε δύο (2) μήνες και,
εκτάκτως, όταν προκύπτουν ανάγκες κατά την κρίση του προέδρου της.
6. Η Επιτροπή, για την εκπλήρωση της αποστολής της, μπορεί να συνεργάζεται με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα, που οφείλουν να διευκολύνουν το έργο της και να παρέχουν
σε αυτήν, έγκαιρα, κάθε αναγκαίο στοιχείο και χρήσιμη πληροφορία.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζονται
τα θέματα της γραμματειακής, της τεχνικής και της επιστημονικής υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια
σχετικά με τη λειτουργία της. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, στην
Επιτροπή παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από τη Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Άρθρο 21

Εκθέσεις για την προώθηση των Α.Π.Ε.

1. Πριν από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Υπουργός Ανάπτυξης εγκρίνει εθνική έκθεση για την προώθηση των Α.Π.Ε. και μεριμνά για τη δημοσίευση αυτής με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η έκθεση αυτή συντάσσεται από το
Κ.Α.Π.Ε. και περιλαμβάνει ιδίως:
α) Αναλυτική επισκόπηση της εξέλιξης της διείσδυσης των Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, καθώς και της επιτελούμενης
προόδου των επενδύσεων στους τομείς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ιδίως σε
σχέση με την επίτευξη των εθνικών και κοινοτικών στόχων.
β) Εντοπισμό και καταγραφή των αιτίων και των γεγονότων που εμποδίζουν την αύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε..
γ) Συγκριτικά στοιχεία που αφορούν την προώθηση των Α.Π.Ε. στη
χώρα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε..
Η πρώτη έκθεση συντάσσεται και δημοσιεύεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου
2007.
2. Πριν από την 1η Οκτωβρίου κάθε δεύτερου έτους, ο Υπουργός Ανάπτυξης εγκρίνει αναλυτική έκθεση που αναφέρεται στην επίτευξη των εθνικών
ενδεικτικών στόχων και μεριμνά για τη δημοσίευση αυτής με κάθε πρόσφορο
τρόπο.
Η έκθεση αυτή συντάσσεται από τη Ρ.Α.Ε. και περιλαμβάνει:
α) Αναφορά των κλιματικών παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν
την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων. Στην έκθεση διευκρινίζονται τα μέτρα
που έχουν ληφθεί σχετικά με την υλοποίηση των εθνικών δεσμεύσεων για τις
κλιματικές μεταβολές.
β) Αξιολόγηση των μέτρων που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση, καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό των νομοθετικών, κανονιστικών, διοικητικών ή άλλων εμποδίων και για την
επιτάχυνση των διαδικασιών προώθησης των Α.Π.Ε..
γ) Προτάσεις ενεργειακής πολιτικής και μέτρων εφαρμογής, για την υλοποίηση των εθνικών ενδεικτικών στόχων, σύμφωνα με τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου.
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Η πρώτη έκθεση συντάσσεται και δημοσιεύεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου
2008.
3. Πριν από την 1η Οκτωβρίου κάθε πέμπτου έτους, ο Υπουργός Ανάπτυξης εγκρίνει αναλυτική έκθεση για την επίτευξη των εθνικών ενδεικτικών
στόχων και μεριμνά για τη δημοσίευση αυτής με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η
έκθεση αυτή συντάσσεται από τη Ρ.Α.Ε. και περιλαμβάνει:
α) Καθορισμό των εθνικών ενδεικτικών στόχων, σχετικά με τη συμμετοχή
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στη μελλοντική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, για την επόμενη δεκαετία.
β) Περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί ή μελετώνται, σε εθνικό επίπεδο, για την επίτευξη των εθνικών ενδεικτικών στόχων.
Η πρώτη έκθεση συντάσσεται και δημοσιεύεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου
2011.
Άρθρο 22

Διοικητικές κυρώσεις

1. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) επιβάλλεται, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης,
πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)
ευρώ, στις περιπτώσεις που:
α) Δεν ενημερώνεται ο αρμόδιος Διαχειριστής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4.
β) Δεν ενημερώνεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Ρ.Α.Ε., όταν δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 5
του άρθρου 3.
γ) Αναγράφονται στις Εγγυήσεις Προέλευσης ανακριβή στοιχεία, κατά
παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 17.
δ) Παραβιάζονται επιτακτικές διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και των
αποφάσεων της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5, ή οι όροι των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια των προστίμων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου βεβαιώνονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και εισπράττονται κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
4. Η επιβολή των προστίμων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες κείμενες διατάξεις ή ποινικών κυρώσεων
κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.
5. Αν παραβιάζονται διατάξεις του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις
οποίες χορηγούνται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άδειες ή δεν τη1331

ρούνται οι όροι των αδειών αυτών, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε., να ανακαλεί τις ανωτέρω άδειες. Οι άδειες μπορεί να ανακαλούνται παράλληλα με την επιβολή προστίμων.
Άρθρο 23

Κωδικοποίηση της νομοθεσίας

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να κωδικοποιούνται, σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
οποιαδήποτε πηγή και αν παράγεται αυτή. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται να μεταβάλλεται η σειρά των άρθρων, ο ορισμός των υποτίτλων τους,
η διαίρεση της ύλης σε τμήματα και κεφάλαια, καθώς και η συντακτική βελτίωση και κάθε αναγκαία φραστική μεταβολή, χωρίς αλλοίωση της έννοιας
του κειμένου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤρΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24

Α. 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν.
998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄) αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Για την εκτέλεση έργων υποδομής, την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή υποσταθμών και
κάθε, εν γένει, τεχνικού έργου που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με
χρήση Α.Π.Ε., στα οποία περιλαμβάνονται και τα έργα σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999 και των συνοδών έργων, καθώς και των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού
αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις, απαιτείται σχετική έγκριση επέμβασης. Η έγκριση αυτή, που ενσωματώνεται στην
απόφαση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), χορηγείται:
α) Από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, εφόσον πρόκειται για έργα ή δραστηριότητες
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων αρμόδιες είναι οι κεντρικές υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
β) Από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, κατά την υπογραφή της ανωτέρω απόφασης, μετά από γνώμη της αρμόδιας περιφερειακής δασικής υπηρεσίας, εφόσον πρόκειται για έργα ή δραστηριότητες Α.Π.Ε.
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων αρμόδιες είναι
οι περιφερειακές ή οι νομαρχιακές υπηρεσίες Περιβάλλοντος.»
2. Αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 998/1979 για το χαρακτηρισμό, κατά τις διατάξεις του
άρθρου αυτού, περιοχής όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε.
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Α.Π.Ε., η σχετική διαδικασία κινείται παράλληλα με τη
διαδικασία έκδοσης της απόφασης Ε.Π.Ο. και η προθεσμία για την έκδοση
αυτής παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία του άρθρου 14.
Β. 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.
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2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού
και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι χώροι όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός, απαιτείται να είναι όμοροι με τους χώρους όπου γίνεται
η κατανάλωση ή αυτή να τροφοδοτείται από το σταθμό με απευθείας
γραμμή.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2244/1994 προστίθεται φράση, ως εξής: «καθώς επίσης και τα έργα σύνδεσης των σταθμών
Α.Π.Ε.».
Γ. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2773/1999
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) εφεδρικούς σταθμούς, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, που λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
βλάβης ή αδυναμίας του Συστήματος ή του Δικτύου. Αν οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους, απαιτείται
άδεια παραγωγής.»
Δ. Στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπεται στην παράγραφο 1, επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου
ή πυθμένα θάλασσας για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και η τοποθέτηση
υποσταθμών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου που κρίνεται αναγκαίο για
τη σύνδεση του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
Για την παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, την οποία κοινοποιεί
στον Υπουργό Ανάπτυξης. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή του
έργου. Η Κτηματική Υπηρεσία διαβιβάζει το σχετικό φάκελο σε τρία (3) αντίγραφα, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης, στην αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η απόφαση Ε.Π.Ο. διαβιβάζεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για
την έκδοση της απόφασης παραχώρησης, κατά το πρώτο εδάφιο.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ η΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25

Α. 1. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επιβαρύνεται, από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του, με
ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α.,
τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή
του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Από την καταβολή του ειδικού τέλους απαλλάσσονται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
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2. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την προηγούμενη παράγραφο παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται, κατά
ποσοστό 80%, στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί
Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την
εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού
με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά από το ειδικό τέλος
κατανέμονται, σε αυτούς, ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού
που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του κάθε Ο.Τ.Α. ή, προκειμένου για
υδροηλεκτρικό σταθμό με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) MWe, ανάλογα με το μήκος του τμήματος του αγωγού που είναι
εγκατεστημένο στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α.. Αν η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο διέρχεται από την περιοχή περισσοτέρων του
ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά του ειδικού τέλους κατανέμονται σε αυτούς ανάλογα με
το μήκος του τμήματος της γραμμής σύνδεσης που βρίσκεται στην περιοχή
κάθε Ο.Τ.Α.. Το σημείο σύνδεσης του σταθμού καθορίζεται με τους όρους
σύνδεσής του, που διατυπώνονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.
3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό
κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού
(«Έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας») και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης, σε περιοχές εντός των
ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος
ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. Κατά την εκτέλεση και
λειτουργία των έργων αυτών, με μέριμνα του οικείου Ο.Τ.Α. που εκτελεί τα
έργα, αναρτάται ειδική σήμανση όπου αναγράφεται η προέλευση των σχετικών πόρων. Οι οικείοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Υπουργό
Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος.
4. Αν στον οικείο Ο.Τ.Α. δεν λειτουργεί ταμειακή υπηρεσία, τα ποσά από
το ειδικό τέλος κατατίθενται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.), υπέρ του δικαιούχου Ο.Τ.Α., ο οποίος και ενημερώνεται εγγράφως.
5. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, οι αρμόδιοι Διαχειριστές ενημερώνουν, εγγράφως, τον Υπουργό Ανάπτυξης για τα ποσά που κατέβαλαν
σε κάθε δικαιούχο, κατά το προηγούμενο έτος.
6. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας ασκεί έλεγχο νομιμότητας για την αξιοποίηση, από τους δικαιούχους Ο.Τ.Α., των ποσών που προέρχονται από το ειδικό τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και
υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετική έκθεση, στο τέλος κάθε έτους.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να
καθορίζονται η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Β. 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων που ενισχύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄) για επενδυτικά σχέδια
παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)
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και αντιστοιχούν στις δαπάνες έργων επέκτασης για τη σύνδεσή τους με το
Δίκτυο περιέρχονται, μετά την ολοκλήρωσή τους, στην κυριότητα του Κυρίου
του Συστήματος ή του Δικτύου, κατά τα οριζόμενα στο ν. 2773/1999, όπως
ισχύει, καθώς και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3299/2004.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης καθορίζονται η μέθοδος και τα κριτήρια καταβολής της ενίσχυσης
των δαπανών κατασκευής των έργων που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο στις περιπτώσεις που περισσότεροι του ενός χρήστες συνδέονται με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. και προκύπτουν θέματα επιμερισμού του κόστους
της σύνδεσης αυτής με επιστροφή ποσών στους αρχικά συνδεόμενους χρήστες.
3. Η ρύθμιση των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 καταλαμβάνει και
τις εγκριτικές αποφάσεις Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, καθώς και τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν
κατατεθεί για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου αυτού.
Γ. Στο τέλος του πρώτου στίχου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 10 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄), μετά τη λέξη «Κέρκυρα» διαγράφεται το κόμμα και προστίθεται η φράση «και στο νομό Χαλκιδικής».
Δ. 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3438/ 2006 (ΦΕΚ 33 Α΄)
στους στίχους 13 και 14 διαγράφεται η φράση: «για τα οποία ισχύουν τα κωλύματα που ορίζονται στην παράγραφο 5.»
2. Στο άρθρο 4 του ν. 3438/2006 προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία συνιστώνται πέντε (5) θέσεις
ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δύο (2) του
Προέδρου και τρεις (3) του Επιστημονικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Σ., για την
υποστήριξη του έργου τους.
Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται με αντίστοιχες αποφάσεις του
Προέδρου και του Επιστημονικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Σ., εφαρμοζομένων,
κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α΄).»
Άρθρο 26

1. Αν, στους διαγωνισμούς που διενεργεί ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 2773/ 1999,
όπως ισχύει, πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αναδειχθεί ανάδοχος είτε, το ίδιο, αυτοτελώς είτε ως μέλος
κοινοπραξίας ή ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων ή αν ο ανάδοχος
αυτός με τις προηγούμενες ιδιότητες υποκατασταθεί νόμιμα, η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τροποποιείται, κατά περίπτωση, στο όνομα του
νέου προσώπου το οποίο υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις ή στο όνομα του
προσώπου που υποκαθιστά τον ανάδοχο, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Στις ανωτέρω
περιπτώσεις, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμόν Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/17951/ 8.12.2000 απόφαση του
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Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1498 Β΄), ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από τη
σχετική δημοσιοποίηση της πρόθεσης της Ρ.Α.Ε. να εισηγηθεί τροποποίηση
της σχετικής άδειας.
Για την υποκατάσταση του αναδόχου στις συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο των ανωτέρω διαγωνισμών απαιτείται σχετική έγκριση, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και γνώμη της Ρ.Α.Ε..
2. Για την τροποποίηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο, το αρμόδιο όργανο αποφασίζει εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο φάκελος της αίτησης διαβιβάζεται, αμελλητί, στον
Υπουργό Ανάπτυξης, που αποφασίζει για την τροποποίηση της σχετικής
άδειας, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού φακέλου.
3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2773/1999, όπως
ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ως κριτήριο ανάθεσης, κατά το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να ορισθεί
και η προσφορά χαμηλότερης τιμής.»
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αναδρομικά από 1.4.2006.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27

1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η σχετική γνωμοδότηση
της Ρ.Α.Ε. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, που έχει κυρωθεί με την υπ’
αριθμόν Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/17951/8.12.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και το κριτήριο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 3
του νόμου αυτού.
2. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με σκοπό τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, την έκδοση γνωμοδότησης για Π.Π.Ε.Α., τη χορήγηση έγκρισης
επέμβασης ή έκδοση απόφασης παραχώρησης δασικής έκτασης, την έκδοση
απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή την έκδοση άδειας λειτουργίας και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων αυτών.
3. Άδειες λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., που βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, παρατείνονται αυτοδικαίως και λήγουν είκοσι (20) έτη από την
ημερομηνία έκδοσής τους.
4. Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου εξαιρείται η
υδραυλική ενέργεια που παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, οι οποίοι
διαθέτουν συνολική Εγκατεστημένη Ισχύ μεγαλύτερη των είκοσι (20) MWe.
5. Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., των οποίων οι σταθμοί
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τελούν σε εμπορική λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
οφείλουν, από το χρονικό αυτό σημείο, τη διαφορά μεταξύ του ποσοστού του
ειδικού τέλους υπέρ Ο.Τ.Α. που ήδη καταβάλλουν και του ποσοστού 2,5%
που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 25, μέχρι τη λήξη των πέντε (5)
ετών της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν
και για τους παραγωγούς αυτούς οι διατάξεις των δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίων της παραγράφου 1 και των λοιπών παραγράφων του άρθρου
25.
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν.2244/1994, όπως αντικαθίσταται
με το άρθρο 24 στοιχείο Β, 1 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται μέχρι την
έναρξη ισχύος του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στα άρθρα 35 έως
39 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, η παραπομπή αυτή λογίζεται ότι γίνεται
στα άρθρα 9, 10, 12 και 13 του παρόντος νόμου.
8. Ο κάτοχος του δικαιώματος διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου οφείλει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική άδεια, να υπογράψει σύμβαση πώλησης γεωθερμικού προϊόντος με τον κάτοχο της άδειας
παραγωγής, σύμφωνα με τους όρους και το τίμημα που περιγράφονται λεπτομερώς στη σχετική άδεια παραγωγής.
9. Η συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην
ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίζεται σε ποσοστό
20,1% μέχρι το 2010 και σε ποσοστό 29% μέχρι το 2020, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας.
10. Για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης υδροηλεκτρικών σταθμών
μετά την 22.12.2009, απαιτείται κατάρτιση και έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης
Υδατικών Πόρων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3199/ 2003
(ΦΕΚ 280 Α΄).
11. Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
και δεν έχουν ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.
2773/1999, όπως ισχύει, μπορεί να παραταθούν για δέκα (10) επιπλέον έτη,
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12. Συμβάσεις πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., που ισχύουν κατά
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
13 του νόμου αυτού.
Άρθρο 28

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
1. α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3, καθώς και
το άρθρο 10 του ν. 3175/2003.
β) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 35 και τα άρθρα 36, 37, 38 και
39 του ν. 2773/1999.
γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν.2244/1994.
δ) Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994,
όπως ισχύει, κατά το μέρος που αφορούν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή από εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπα1337

ραγωγής. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις διατάξεις
των παραγράφων αυτών για τους ανωτέρω σταθμούς, η παραπομπή αυτή
λογίζεται ότι γίνεται στις διατάξεις των άρθρων 8 και 24, στοιχείο Γ του παρόντος νόμου.
2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.
Άρθρο 29

1. Στο άρθρο 40 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Μέχρι την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 και την έγκριση των πρότυπων συμβάσεων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, κατά τα
οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, για την
άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α. και τη χρήση αυτού συνάπτονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου μεταξύ της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και των
προσώπων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α.. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται η
διαδικασία σύναψης, το περιεχόμενο και οι όροι των συμβάσεων αυτών.»
Άρθρο 30

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ
254 Α΄), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν.
3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για την περίπτωση των ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ. και Τεχνοπόλεων, η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών αίρεται μετά την έγκριση της πράξης
εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.»
Άρθρο 31

1. Συνιστάται ειδικό πρόγραμμα υπό την επωνυμία «ΔΙΟΔΟΣ», με σκοπό
την παροχή στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ανώτατης εκπαίδευσης, προνομιακής
πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet) και σε τεχνολογίες της πληροφορίας,
σε συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με χρήση των
υποδομών των φορέων αυτών.
Το πρόγραμμα «ΔΙΟΔΟΣ» καταρτίζεται από την Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 3, σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης που εκδίδεται κατά
την παράγραφο 4 και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
2. Σε κάθε προπτυχιακό φοιτητή παρέχεται η δυνατότητα προνομιακής
πρόσβασης στις υπηρεσίες της παραγράφου 1, για χρόνο τουλάχιστον ίσο
με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις έτη φοίτησής του. Σε κάθε
φοιτητή που εγγράφεται για τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
ή διδακτορικού διπλώματος, παρέχεται η δυνατότητα προνομιακής πρόσβασης
στις υπηρεσίες της παραγράφου 1 για τουλάχιστον δύο (2) και τέσσερα
(4) έτη από την οικεία εγγραφή τους, αντίστοιχα.
3. Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανά1338

πτυξης συνιστάται Ειδική Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή παρακολουθεί την υλοποίηση και εξέλιξη του προγράμματος «ΔΙΟΔΟΣ» και υποβάλλει προτάσεις
και εισηγήσεις στον Υπουργό Ανάπτυξης για τη βελτίωση και προσαρμογή
στα δεδομένα των εξελίξεων του ανωτέρω προγράμματος. Η Ειδική Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, αποτελείται
από:
α. τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ως Πρόεδρο,
β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τον
αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον οικείο Υπουργό,
γ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον αναπληρωτή του,
που ορίζονται από τον οικείο Υπουργό,
δ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον οικείο Υπουργό,
ε. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με
τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον οικείο Υπουργό,
στ. έναν εκπρόσωπο της Συνόδου των Πρυτάνεων με τον αναπληρωτή
του, που ορίζονται από τη σύνοδο αυτή,
ζ. έναν εκπρόσωπο της Συνόδου των Προέδρων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από
τη σύνοδο αυτή, και
η. έναν εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρίας του Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας» με τον αναπληρωτή του,
που ορίζονται από τον Πρόεδρο αυτής.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διάρκεια και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών της
παραγράφου 1 προς τους δικαιούχους των υπηρεσιών αυτών, η διαδικασία
προσδιορισμού του καταβαλλόμενου από αυτούς αντιτίμου προς τους παρόχους, κατά είδος παρεχόμενων υπηρεσιών, οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΔΙΟΔΟΣ» και κάθε άλλο
ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 32

ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή
της συνολικής επιχορήγησης

1. Στο άρθρο 1 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 Α΄) προστίθεται στοιχείο ια΄ ως εξής:
«ια) «Συνολική επιχορήγηση»: Το μέρος ενός επιχειρησιακού προγράμματος ή ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού ή προγράμματος κοινοτικής
πρωτοβουλίας ή στήριξης της τεχνικής βοήθειας και των καινοτόμων ενεργειών που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για την ενίσχυση πρωτοβουλιών
τοπικής ανάπτυξης, η υλοποίηση και η διαχείριση του οποίου μπορεί, κατά
τον Κανονισμό, να ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.»
2. Μετά το άρθρο 24 του ν. 2860/2000 προστίθεται άρθρο 24Α με το παρακάτω περιεχόμενο:
1339

« Άρθρο 24Α

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής καθορίζονται οι όροι εφαρμογής συνολικής επιχορήγησης στα πλαίσια Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα μικρά νησιά και
τις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές και ιδιαίτερα ο σκοπός, το αντικείμενο, ο φορέας, ο τρόπος και το ύψος χρηματοδότησης, οι διαδικασίες, τα
όργανα υλοποίησης και διαχείρισης και η εποπτεία και ρυθμίζεται ο τρόπος
και η διαδικασία καταβολής δαπανών στους ενδιάμεσους φορείς της επόμενης παραγράφου για την πληρωμή επί μέρους αναδόχων, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα.
Σε περίπτωση που η συνολική επιχορήγηση αφορά στην εκπόνηση μελετών ή στην εκτέλεση τεχνικών έργων και εφόσον απαιτείται από το σκοπό,
τη φύση και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ενδιάμεσου φορέα, με την απόφαση καθορίζονται, ειδικώς και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, οι αρμοδιότητες ανάθεσης και διοίκησης των μελετών ή έργων και τα
αποφαινόμενα όργανα, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας.
2. Σε εκτέλεση της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής του αντίστοιχου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, που εγκρίνεται από την
Επιτροπή Συντονισμού της παραγράφου 4 του παρόντος, με την οποία η συνολική επιχορήγηση εντάσσεται σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανατίθεται
η υλοποίηση και η διαχείρισή της σε έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, που είναι εγκατεστημένοι ή εκπροσωπούνται στις Περιφέρειες εφαρμογής των σχεδιαζόμενων μέτρων. Οι ενδιάμεσοι φορείς, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κοινής ωφέλειας, πρέπει να εξυπηρετούν σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, να διαθέτουν
αναγνωρισμένη ικανότητα και πείρα στη διοικητική και οικονομική διαχείριση
και πολυετή πείρα στο συγκεκριμένο τομέα στον οποίο αναφέρεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και, γενικά, να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Κανονισμού. Κατ’ εξαίρεση και σε περιορισμένες και
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η ανάθεση είναι δυνατή και σε ενδιάμεσους φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι και δεν εκπροσωπούνται στις ενδιαφερόμενες Περιφέρειες.
Στους ενδιάμεσους φορείς μπορεί να ανατίθεται με προγραμματική σύμβαση και η εκτέλεση πράξεων σχετικών με τη συνολική επιχορήγηση από τις
επί μέρους αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή
από τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς και για λογαριασμό
τους. Οι ενδιάμεσοι φορείς μπορούν να έχουν και την ιδιότητα του τελικού δικαιούχου.
3. Οι ενδιάμεσοι φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εφαρμογή και η διαχείριση της συνολικής επιχορήγησης, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο, συνάπτουν σύμβαση με τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής
Αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και η διαδικασία εποπτείας της συνολικής επιχορήγησης. Στην ανωτέρω σύμβαση εξειδικεύονται, μεταξύ άλλων, τα εφαρμοστέα
μέτρα, τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων, οι όροι και τα ποσοστά παρέμβασης
των Ταμείων, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης των τόκων που εν1340

δεχομένως θα προκύψουν, οι διαδικασίες ελέγχου, πληρωμής και αξιολόγησης και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.
4. Για το συντονισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την έγκριση της συνολικής επιχορήγησης συγκροτείται με την απόφαση της παραγράφου 1 Επιτροπή Συντονισμού, η οποία αποτελείται από τον Υπουργό
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τους
Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων
Νήσων ή εκπροσώπους τους και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της. Με την
ίδια απόφαση συνιστάται Τεχνική Γραμματεία υποστηρίξεως της Επιτροπής
Συντονισμού, καθορίζεται η στελέχωσή της, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας
της, καθώς και η τυχόν αμοιβή ή αποζημίωση των μελών της, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Οι ενδιάμεσοι φορείς υποβάλλουν για έγκριση στην Επιτροπή Συντονισμού:
α) Το αναλυτικό πρόγραμμα της συνολικής επιχορήγησης.
β) Τα προς ένταξη έργα και υποέργα.
γ) Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της συνολικής επιχορήγησης.
δ) Τα αναλυτικά στοιχεία των επί μέρους δαπανών εφαρμογής της συνολικής επιχορήγησης και
ε) κάθε πρόσθετο στοιχείο που τυχόν καθορίζεται με την απόφαση της
παραγράφου 1.»
Άρθρο 33
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

Γ. ΒΟΥΛΓΑρΑΚηΣ

Φ. ΠΑΛΛη-ΠΕΤρΑΛΙΑ

Μ.-Γ. ΛΙΑΠηΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΤΙΛΙΑΣ
Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝηΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α. ΠΑΥΛΙΔηΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο
της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου
της 18ης Ιουνίου 2003
«για την τροποποίηση των Οδηγιών του
Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ,
86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά
με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους
λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων
μορφών, τραπεζών και άλλων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
και ασφαλιστικών επιχειρήσεων»
(ΕΕL178/17.7.2003)
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου
«Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών
του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και
91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους
λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και
άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών
επιχειρήσεων» (ΕΕL178/17.7.2003)»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
1. Γενικό μέρος: Επί της αρχής του σχεδίου νόμου

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπείται η εναρμόνιση του κ.ν.
2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως ισχύει, και του
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ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως ισχύει, με τις διατάξεις της Οδηγίας
2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
18.6.2003 για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ,
86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Το νομοσχέδιο αυτό συνέχεται με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο
3460/2006 «Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη
αξία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ105 Α΄) με τον οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και προσαρμόσθηκε το Ελληνικό Δίκαιο στην Οδηγία 2001/65/ΕΕ, σχετικά με την αποτίμηση
των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.
Ειδικότερα, μετά από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της συγκρισιμότητας
των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζουν οι κοινοτικές εταιρείες των
οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη
αγορά, ψηφίστηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002. Ο Κανονισμός αυτός
απαιτεί την υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(Δ.Λ.Π.) από το 2005 και μετά επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά εταιρειών. Παράλληλα, παρέχει στα κράτη - μέλη τη δυνατότητα να προβλέψουν την προαιρετική ή
υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και στις ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και των μη εισηγμένων εταιρειών, και προβλέπει ότι για να υιοθετηθεί ένα Δ.Λ.Π., προκειμένου να
εφαρμοσθεί στην Κοινότητα, είναι απαραίτητο το πρότυπο αυτό να ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 78/660/ΕΚ του Συμβουλίου περί
των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, καθώς και της Οδηγίας 83/349/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, ώστε η εφαρμογή του να δίνει πιστή και πραγματική εικόνα της
οικονομικής κατάστασης και των επιδόσεων της επιχείρησης.
Δεδομένου, όμως, ότι οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που διέπονται από τις Οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ και δεν καταρτίζονται με βάση τον Κανονισμό 1066/2002/ΕΚ, θα συνεχίζουν να
συντάσσονται σύμφωνα με τις Οδηγίες αυτές, ως κύριας πηγής των κοινοτικών λογιστικών απαιτήσεων, είναι σημαντικό να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση
μεταξύ των εταιρειών της ΕΕ που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
και των εταιρειών της ΕΕ που δεν τα εφαρμόζουν. Τη μεταχείριση αυτή σκοπούν να κατασφαλίσουν οι ανωτέρω Οδηγίες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις
τρέχουσες εξελίξεις στη διεθνή λογιστική πραγματικότητα.
Εν όψει των ανωτέρω, ψηφίστηκε ο ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) με τον
οποίο προστέθηκε στον κ.ν. 2190/1920 το Κεφάλαιο 15 (Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα), άρθρα 134 -143 και υποχρέωσε τις ανώνυμες εταιρείες, των
οποίων οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, να συντάσσουν τις ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες)
οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, για
τις χρήσεις που αρχίζουν μετά την 31.12.2004.
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αξιοποιούνται όλες οι διατάξεις της
Οδηγίας 2003/51/ΕΚ, για την εφαρμογή των οποίων διαμορφώνεται το κατάλληλο και ασφαλές πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων της. Παράλληλα,
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θα αξιοποιηθούν, στο εγγύς μέλλον, και οι προαιρετικές διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας, αφού αποκτηθεί επαρκής θεωρητική και πρακτική εμπειρία
από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ώστε να είναι δυνατή
η εξαγωγή συνετών και ασφαλών συμπερασμάτων για το εύρος και τις δυνατότητες μεταρρύθμισης των λογιστικών κανόνων σύνταξης οικονομικών καταστάσεων από μη εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα.
2. Ειδικό μέρος: Επί των άρθρων του σχεδίου νόμου
Άρθρο 1

Με το άρθρο αυτό γίνονται τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και προσθήκες στα άρθρα 37, 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43, 43α του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, και ρυθμίζονται θέματα όπως:
- η κατάρτιση και άλλων οικονομικών καταστάσεων του πίνακα ταμιακών
ροών και του πίνακα μεταβολής ιδίων κεφαλαίων, το περιεχόμενο των οποίων
θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
- η επίδραση της ουσίας και της οικονομικής πραγματικότητας των συναλλαγών,
- η έννοια, ο σκοπός και το ύψος των προβλέψεων,
- οι προαιρετικές διατάξεις περί αλλαγής της δομής των καταστάσεων
του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης κατά διαφορετικό αλλά ισοδύναμο, τρόπο από αυτόν που προβλέπει η 4η Οδηγία (78/660/ΕΟΚ), οι
οποίες δεν υιοθετούνται,
- η επίδραση των υποχρεώσεων που καθίστανται εμφανείς από την ημερομηνία του Ισολογισμού μέχρι και την ημερομηνία κατάρτισής του,
- η συμπλήρωση της προαιρετικής διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 33 της 4ης Οδηγίας (78/660/ΕΟΚ), η οποία δεν είχε υιοθετηθεί από το
εσωτερικό δίκαιο,
- η προαιρετική εφαρμογή της εύλογης αξίας στην αποτίμηση και άλλων
κατηγοριών στοιχείων του Ενεργητικού, που δεν υιοθετείται, πλην των χρηματοοικονομικών μέσων, η αποτίμηση των οποίων ρυθμίστηκε με την Οδηγία
2001/65/ΕΚ,
- το ελάχιστο περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών και η δυνατότητα μερικής εξαίρεσης των μικρών εταιρειών,
- ο έλεγχος των μεγάλων εταιρειών από νόμιμους ελεγκτές και το περιεχόμενο της έκθεσης των ελεγκτών αυτών,
- οι ιδιαίτερες υποχρεώσεις των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή
αγορά.
Άρθρο 2

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται, συμπληρώνονται και
αντικαθίστανται διατάξεις των άρθρων 42ε, 90, 92, 95, 100, 107, 108 και 133
του κ.ν.2190/1920 και ρυθμίζονται θέματα όπως:
- ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της μητρικής επιχείρησης της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του
κ.ν. 2190/1920,
1345

- η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένης
έκθεσης διαχείρισης από τις εταιρείες που έχουν συνδεμένες επιχειρήσεις,
- η μη απαλλαγή από την υποχρέωση ενοποίησης των μικρών εταιρειών,
όταν οι μετοχές τους ή οι μετοχές συνδεδεμένης εταιρείας είναι εισηγμένες σε
οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά,
- το περιεχόμενο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
- η υποχρέωση των μη υποκείμενων σε ενοποίηση εταιρειών για την παροχή πληροφοριών,
- το περιεχόμενο της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης των εταιρειών,
- ο έλεγχος των εταιρειών από νόμιμους ελεγκτές και το περιεχόμενο της
έκθεσής τους.
Άρθρο 3

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνεται εναρμόνιση του εθνικού δικαίου
με τις διατάξεις της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ για τους ετήσιους και ενοποιημένους
λογαριασμούς τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και με τις
διατάξεις της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, ενώ, παράλληλα, ρυθμίζονται θέματα
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 1 και 6 του ν.
2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄).
Άρθρο 4

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνεται εναρμόνιση του εθνικού δικαίου
με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ για τους ετήσιους και ενοποιημένους
λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και με τις διατάξεις της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και ρυθμίζονται θέματα όπως:
- η αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν.δ. 400/1970,
όπως ισχύει, που αναφέρεται στην κατάρτιση των ετήσιων και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων και της Έκθεσης Διαχείρισης των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων,
- το επιπλέον τεχνικό απόθεμα που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2β εδάφιο στ΄, το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό,
Τέλος, προστίθεται νέο άρθρο 73α στο ν.δ. 400/1970, που αναφέρεται
στη δυνατότητα αποτίμησης των επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιρειών
στην τιμή κτήσης ή στην εύλογη αξία και στον τρόπο εφαρμογής - γνωστοποίησης αυτής της εναλλακτικής δυνατότητας, καθώς και της αναφοράς στο
προσάρτημα των λογαριασμών της μεθόδου ή των μεθόδων που εφαρμόζονται σε κάθε θέση επενδύσεων.
Άρθρο 5

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργούνται συγκεκριμένες διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920 εν όψει των εισαγόμενων ρυθμίσεων.
Άρθρο 6

Στο άρθρο αυτό ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2006
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«Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
18ης Ιουνίου 2003 “για την τροποποίηση των Οδηγιών
του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και
91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους
λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών
και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών
επιχειρήσεων” (ΕΕL 178/17.7.2003)»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3487
Φ.Ε.Κ. 190Α (11.9.2006)
Άρθρο 1

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920
(ΦΕΚ 37 Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:
«Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι
εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και οι ενοποιούμενες σε αυτές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 134,
καταρτίζουν, επιπροσθέτως, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, καθώς
και κατάσταση ταμιακών ροών.
Τις καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου καταρτίζουν και όσες ανώνυμες εταιρείες συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των
οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και οι ενοποιούμενες σε αυτές επιχειρήσεις.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται το περιεχόμενο της κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και της κατάστασης ταμιακών ροών που προβλέπονται στο
προηγούμενο εδάφιο.»
2. Στο άρθρο 42β του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέα παράγραφος 8,
ως εξής:
«8. Κατά την αναγραφή των αριθμητικών στοιχείων στους λογαριασμούς
Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως, λαμβάνονται υπόψη η ουσία της
απεικονιζόμενης συναλλαγής και ο σχετικός διακανονισμός.»
3. Στο σημείο Β΄ του «Παθητικού» του υποδείγματος Ισολογισμού των
παραγράφων 4.1.102 και 4.1.103 του π.δ. 1123/1980 (ΦΕΚ 283 Α΄), στο
οποίο γίνεται παραπομπή από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, ο τίτλος
«Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Προβλέψεις».
4. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920
προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Οι προβλέψεις δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της αξίας στοιχείων του Ενεργητικού.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
43 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται, ως εξής:
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«- λαμβάνονται υπόψη όλες οι υποχρεώσεις που προέκυψαν κατά τη
διάρκεια του τρέχοντος ή των προηγούμενων οικονομικών ετών, ακόμα και
αν οι εν λόγω υποχρεώσεις καθίστανται εμφανείς κατά το χρονικό διάστημα
που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας του Ισολογισμού και της ημερομηνίας
κατάρτισης αυτού».
6. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του
κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Επίσης, λαμβάνονται υπόψη όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις και
πιθανές ζημίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ή των προηγούμενων οικονομικών ετών, ακόμα και αν οι εν λόγω υποχρεώσεις ή ζημίες
καθίστανται εμφανείς μόνον κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ
της ημερομηνίας του Ισολογισμού και της ημερομηνίας κατάρτισης αυτού.»
7. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:
«α) Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την
τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα
της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της
θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση
της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της
θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.
Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παράγραφο 6 του άρθρου 42α, στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της
εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της
Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου
ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν
σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων
πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.
Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που
αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.
β) Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:
αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι
την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,
ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,
γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και
δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:
«Η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι υπεύθυνοι για
τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δεν πρέπει να συνοδεύει
τη δημοσίευση αυτή, αλλά πρέπει να γνωστοποιείται αν η γνώμη του Ελεγκτή
εκφράσθηκε με ή χωρίς επιφυλάξεις ή αν ήταν αντίθετη ή αν οι Ορκωτοί Ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να εκφράσουν τη γνώμη τους. Πρέπει, επίσης, να γνωστοποιείται αν η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών περιλαμβάνει παραπομπές
σε θέματα στα οποία οι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή,
χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στη γνώμη τους.»
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9. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Οι εταιρείες αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134, μπορούν να μην εκλέγουν τους ελεγκτές τους από το
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.»
10. Στο τέλος του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Η έκθεση των ελεγκτών περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα ακόλουθα:
α) Εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί που
αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόσθηκε κατά την κατάρτισή τους.
β) Περιγραφή του εύρους του νόμιμου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται
και τα ελεγκτικά πρότυπα, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόμιμος έλεγχος.
γ) Ελεγκτική γνώμη, στην οποία οι ελεγκτές εκφράζουν τη γνώμη τους
με σαφήνεια, για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν πιστή και
πραγματική εικόνα σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης και για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί πληρούν τα όσα
προβλέπει ο νόμος. Η ελεγκτική γνώμη μπορεί να εκδίδεται με ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αντίθετη ή, σε περίπτωση που οι ελεγκτές αδυνατούν να
εκφράσουν γνώμη, να λαμβάνει τη μορφή άρνησης γνώμης.
δ) Παραπομπή σε θέματα, στα οποία οι ελεγκτές επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώμη.
ε) Ελεγκτική γνώμη σχετικά με το κατά πόσον η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου αντιστοιχεί με τους ετήσιους λογαριασμούς
του ιδίου οικονομικού έτους.
Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους ελεγκτές.»
Άρθρο 2

1. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται, ως εξής:
«δδ) - ή έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή
ή έλεγχο σε άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση),
- ή, με άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), υπάγονται στην ενιαία
διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 97 και 99 η
μητρική επιχείρηση και όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, καθώς και οι θυγατρικές των θυγατρικών της, ανεξάρτητα από την έδρα των θυγατρικών
αυτών επιχειρήσεων, αποτελούν επιχειρήσεις υποκείμενες σε ενοποίηση.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 92 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται,
ως εξής:
«3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όταν μία από τις υποκείμενες σε
ενοποίηση επιχειρήσεις είναι εταιρεία της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγμένοι
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους - μέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 13 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 1993 (ΕΕ L141/11.6.1993), σχετικά με τις
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επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών.»
4. α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 93 του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απαλλασσόμενη επιχείρηση και, με την επιφύλαξη εφαρμογής των
άρθρων 97 και 99, όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις ενός μεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων, του οποίου
η μητρική επιχείρηση διέπεται από το δίκαιο κράτους - μέλους της ΕΟΚ.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 93 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται,
ως εξής:
«3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες των οποίων οι τίτλοι
είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε
κράτους - μέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 13 της Οδηγίας
93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 1993.»
5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του κ.ν. 2190/1920
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απαλλασσόμενη επιχείρηση και, με την επιφύλαξη των άρθρων 97
και 99, όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις ενός μεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 100 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται,
ως εξής:
«1. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α. τον ενοποιημένο Ισολογισμό,
β. τα ενοποιημένα Αποτελέσματα Χρήσεως,
γ. τον ενοποιημένο Πίνακα Κίνησης Ιδίων Κεφαλαίων,
δ. την ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών,
ε. το ενοποιημένο Προσάρτημα.
Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο.»
7. α) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίσταται, ως εξής:
«γ) Για καθεμία από τις επιχειρήσεις που, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 97, δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που προβλέπονται από τις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της
προηγούμενης περίπτωσης β΄ και να εξηγούνται οι λόγοι εξαίρεσης αυτών
των επιχειρήσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 97.»
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
107 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για καθεμία από τις επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄, στις οποίες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση κατέχουν άμεσα ή μέσω τρίτων, που ενεργούν στο
όνομά τους αλλά για λογαριασμό των επιχειρήσεων αυτών, ποσοστό μεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους αναφέρονται:».
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 107 του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου
περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
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Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση
της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, η οποία αντιστοιχεί στο μέγεθός τους και στην πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
τους. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης των επιχειρήσεων, η ανάλυση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν σχέση με το
συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών
σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.
Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η ενοποιημένη ετήσια έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για
τα ποσά που αναγράφονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς.»
9. Στο άρθρο 107 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 4, ως
εξής:
«4. Στις περιπτώσεις που, εκτός από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης,
απαιτείται και ετήσια ενοποιημένη έκθεση, οι δύο αυτές εκθέσεις μπορούν να
υποβάλλονται με τη μορφή ενιαίας έκθεσης. Κατά την κατάρτιση της ενιαίας
αυτής έκθεσης, μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα εκείνα που
έχουν σημασία για το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση.»
10. Το άρθρο 108 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 108
Έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

1. Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί των εταιρειών ελέγχονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, στα οποία, το κράτος - μέλος, το δίκαιο του οποίου διέπει τη μητρική επιχείρηση, έχει χορηγήσει άδεια διεξαγωγής νόμιμων ελέγχων
βάσει της όγδοης οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου
1984, για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για το νόμιμο έλεγχο των
λογιστικών εγγράφων (ΕΕ L126/12.5.1984).
Ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ενοποιημένων λογαριασμών (εφεξής: «νόμιμοι ελεγκτές»), πρέπει, επίσης, να εκφράζουν τη γνώμη
τους για το κατά πόσον η ενοποιημένη ετήσια έκθεση αντιστοιχεί στους ενοποιημένους λογαριασμούς του ιδίου οικονομικού έτους. Για το σκοπό αυτόν,
η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη του ή των ελεγκτών αυτών, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από
την υποβολή της σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109.
2. Η έκθεση των νόμιμων ελεγκτών περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα ακόλουθα:
α) εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί
που αποτελούν αντικείμενο του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο
πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόσθηκε κατά την κατάρτισή τους,
β) περιγραφή του εύρους του νόμιμου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται
και τα ελεγκτικά πρότυπα βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόμιμος έλεγχος,
γ) ελεγκτική γνώμη, στην οποία οι νόμιμοι ελεγκτές εκφράζουν, με σαφήνεια γνώμη, για το κατά πόσον οι ενοποιημένοι λογαριασμοί παρέχουν πιστή
και πραγματική εικόνα, σύμφωνα με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομι1351

κής πληροφόρησης και για το κατά πόσον οι ενοποιημένοι λογαριασμοί πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου. Η ελεγκτική γνώμη μπορεί να εκδίδεται με ή
χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αντίθετη ή, σε περίπτωση που οι νόμιμοι ελεγκτές
αδυνατούν να εκφράσουν γνώμη, να λαμβάνει τη μορφή άρνησης γνώμης,
δ) παραπομπή σε θέματα στα οποία οι νόμιμοι ελεγκτές επιθυμούν να
επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική
γνώμη τους,
ε) ελεγκτική γνώμη σχετικά με το κατά πόσον η ετήσια έκθεση διαχείρισης
του διοικητικού συμβουλίου αντιστοιχεί στους ενοποιημένους λογαριασμούς
του ιδίου οικονομικού έτους.
3. Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους νόμιμους ελεγκτές.
4. Σε περίπτωση που οι ετήσιοι λογαριασμοί της μητρικής επιχείρησης
επισυνάπτονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς, η έκθεση των νόμιμων
ελεγκτών, που απαιτείται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορεί να
συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη έκθεση των νόμιμων ελεγκτών, σχετικά με
τους ετήσιους λογαριασμούς της μητρικής επιχείρησης που απαιτείται βάσει
του άρθρου 37.»
Άρθρο 3

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 111 του κ.ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει
μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 6 του ν.3460/2006 (ΦΕΚ 105 Α΄),
αντικαθίσταται, ως εξής:
«Με την επιφύλαξη του άρθρου 110, για την κατάρτιση των λογαριασμών
(οικονομικών καταστάσεων) και της έκθεσης διαχείρισης των πιστωτικών
ιδρυμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36, 37, 38, 41, 42, 42α
παράγραφοι 1 έως 3 και 5, 42β παράγραφοι 1, 2 και 4 έως 8, 42δ παράγραφος 2, 42ε παράγραφοι 1 έως 5, 7 έως 14 και 15 περ. β΄, 43, 43α παράγραφος 1 περιπτ. β΄, ιζ΄ και ιθ΄, 3 και 4, 43β παράγραφος 2, 43γ, 44, 44α, 45, 46
και 46α, όπως ισχύουν εφόσον στις διατάξεις των επόμενων άρθρων 112
έως 129 δεν ορίζεται διαφορετικά.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του κ.ν.
2190/1920, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι
εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και τα πιστωτικά
και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 6 του
άρθρου 2 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄) και έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου
2002, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και των Κανονισμών που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission) κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού αυτού. Από
τη διάταξη αυτή εξαιρείται η Τράπεζα της Ελλάδος.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 143 του κ.ν. 2190/ 1920 προστίθεται
νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποχρεωτικά θα συνταχθούν
και θα δημοσιευθούν κατά το προηγούμενο εδάφιο από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα των οποίων οι μετοχές ή άλλες αξίες δεν είναι εισηγμέ1352

νες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, είναι εκείνες των χρήσεων που
αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2006.»
Άρθρο 4

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 63 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄) που
προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 169/2000 (ΦΕΚ 156 Α΄) αντικαθίσταται,
ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 62, για την κατάρτιση των ετήσιων και
ενοποιημένων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) και της εκθέσεως
διαχειρίσεως των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 36, 37, 41, 42, 42α (παράγραφοι 1 έως 3 και 5), 42β (παράγραφοι
1, 2 και 4 έως 8), 42δ (παράγραφος 2), 42ε (παράγραφοι 1 έως 5, 7 έως 14
και 15 περ. β΄), 43, 43α (παράγραφοι 1, περ. α΄ έως ζ΄ και θ΄ έως ιθ΄, 3 και
4), 43β (παράγραφοι 2 έως 6), 43γ, 44α, 45, 46 και 46α του κ.ν. 2190/1920
«περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον
στις διατάξεις των επόμενων άρθρων 64 έως 78 δεν ορίζεται διαφορετικά.»
2. Ο τίτλος «Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα» στο σημείο Ε του «Παθητικού» του υποδείγματος Ισολογισμού της παραγράφου 4.103 του π.δ.
148/1984 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως ισχύει, στο οποίο γίνεται παραπομπή από το
άρθρο 65 του ν.δ. 400/1970 αντικαθίσταται από τον τίτλο «Άλλες Προβλέψεις».
3. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2Β του άρθρου 7 του
ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Το ανωτέρω επιπλέον τεχνικό απόθεμα καθίσταται υποχρεωτικό.»
4. Στο ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, μετά το άρθρο 73 προστίθεται νέο
άρθρο 73α, ως εξής:
«Άρθρο 73α

1. Όταν το Ενεργητικό και το Παθητικό αποτιμώνται σύμφωνα με το
άρθρο 43γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2
έως 6 του παρόντος άρθρου.
2. Οι επενδύσεις που παρουσιάζονται ως στοιχεία του Ενεργητικού στη
θέση Δ εμφανίζονται με την εύλογη αξία τους.
3. Όταν οι επενδύσεις εμφανίζονται με την τιμή κτήσης, η εύλογη αξία
τους γνωστοποιείται στο Προσάρτημα των λογαριασμών.
4. Όταν οι επενδύσεις εμφανίζονται με την εύλογη αξία τους, η τιμή κτήσης γνωστοποιείται στο Προσάρτημα των λογαριασμών.
5. Σε όλες τις επενδύσεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε θέση που φέρει
αραβικούς αριθμούς ή παρουσιάζονται ως στοιχεία του Ενεργητικού στη θέση
Γ σημείο I, εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος αποτίμησης. Από την υποχρέωση
αυτή επιτρέπονται παρεκκλίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε παρέκκλιση
θα αιτιολογείται στο Προσάρτημα.
6. Η μέθοδος ή οι μέθοδοι που εφαρμόζονται σε κάθε θέση επενδύσεων
πρέπει να αναφέρονται στο Προσάρτημα των λογαριασμών μαζί με τα κατ’
αυτόν τον τρόπο καθορισθέντα ποσά.»
Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
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Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
1.α) Η παράγραφος 12 του άρθρου 133 του κ.ν.2190/1920, όπως έχει αναριθμηθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 367/1994 (ΦΕΚ 200 Α΄).
β) Το άρθρο 98 του κ.ν. 2190/1920.
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 130 του κ.ν. 2190/ 1920.
2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από
αυτόν.
Άρθρο 6
Ανάθεση δικαστικής εκπροσώπησης
νομικών προσώπων

Σε περίπτωση που έχει ανατεθεί με νόμο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση άλλων, εκτός του Ελληνικού
Δημοσίου, νομικών προσώπων, δύναται να ανατίθεται η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπησή τους και σε ιδιώτες δικηγόρους με απόφαση, η οποία
λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου και εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του
εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Άρθρο 7
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3489
Φ.Ε.Κ. 205Α (2.10.2006)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠρΩΤΟ

ΖΩΝη ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚηΣ
Άρθρο 1

Ίδρυση και οριοθέτηση της Ζώνης
Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

1. Εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης, καθορίζεται
ζώνη με την επωνυμία «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» (Ζ.ΚΑΙ.Θ.). Ως
Ζ.ΚΑΙ.Θ. ορίζεται η περιοχή εντός της οποίας εγκαθίστανται οργανισμοί, φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων
δημιουργείται ένα πεδίο διαρκούς συνέργειας και συνεργασίας, με σκοπό την
ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, σε τομείς που
αφορούν στην ελληνική οικονομία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
τους με την ενσωμάτωσή τους σε παραγόμενα αγαθά ή υπηρεσίες, από υφιστάμενες ή ιδρυόμενες καινοτόμους επιχειρήσεις.
2. Τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και Μακεδονίας - Θράκης, μετά από γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτομίας Α.Ε.», που συνιστάται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου και
του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, του άρθρου 5 του ν.1561/1985 (ΦΕΚ 148
Α΄). Με την ίδια διαδικασία μπορεί να μεταβάλλονται τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ..
Άρθρο 2

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης

1. Για την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και την εξυπηρέτηση του ιδρυτικού της
σκοπού καταρτίζεται, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
του άρθρου 3, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. (εφεξής «Στρατηγικό Σχέδιο»). Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί μεσο-μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης, με σαφείς αναπτυξιακούς στόχους και συγκεκριμένη
μεθοδολογία, περιέχει δε προτάσεις για παρεμβάσεις που συμβάλλουν:
α) στη δημιουργία και στην ανάπτυξη μόνιμης και συντονισμένης συνεργασίας για τη δημιουργία νέας γνώσης και την παραγωγή καινοτομίας μεταξύ
οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
όπως εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας ή / και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων.
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β) στη δημιουργία και στη βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων,
όπως έργων οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, τα οποία εξυπηρετούν φορείς και επιχειρήσεις
που εγκαθίστανται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και εντός των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.), που συνιστώνται με το άρθρο 11,
καθώς και έργων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της
Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ., ή εξασφαλίζουν, εντός των χώρων αυτών, καλύτερους όρους διαβίωσης και εργασίας.
γ) στην εκτέλεση προγραμμάτων που προωθούν και ενισχύουν τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την εφαρμογή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
δ) στην ίδρυση νέων και στην ανάπτυξη υφιστάμενων Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.), κατά την έννοια του άρθρου
5 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α΄), για τη χρηματοδότηση καινοτομικών επιχειρήσεων ή καινοτόμων δράσεων.
ε) στη λήψη νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων, εθνικής ή τοπικής
εμβέλειας, που προάγουν και ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση καινοτομιών
στη λειτουργία επιχειρήσεων και φορέων και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
στ) στον καθορισμό των στόχων και στη θεματική εξειδίκευση των καινοτόμων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ..
ζ) στην προβολή και στη δημοσιότητα των δράσεων που αναπτύσσονται
εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των παρεχόμενων από αυτήν συναφών πλεονεκτημάτων, στη χώρα και στο εξωτερικό.
2. Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
της εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.», μετά
από γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., η οποία συνιστάται με το άρθρο 13. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων, Ανάπτυξης, Μακεδονίας-Θράκης και των, κατά περίπτωση, αρμόδιων Υπουργών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να τροποποιείται το Στρατηγικό
Σχέδιο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Μακεδονίας - Θράκης και των, κατά περίπτωση, αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να εξειδικεύονται τα έργα που αναφέρονται στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 1, να ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων αυτών, οι πηγές χρηματοδότησής τους και να ρυθμίζεται
κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
4. Η εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που προτείνονται με το Στρατηγικό Σχέδιο και συντάσσει σχετική
έκθεση. Εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους, η έκθεση αυτή,
στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής
των προτεινόμενων παρεμβάσεων και υποδεικνύονται οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών, υποβάλλεται στους
Υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και
στην Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ..
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Άρθρο 3

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.»

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτομίας Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Εταιρεία
επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια
αποστολή τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ.. Η Εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, και
λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της και, συμπληρωματικά,
των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄).
2. Η διοίκηση της Εταιρείας, η οργάνωση και η λειτουργία της, οι αρμοδιότητες των οργάνων της και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια
ρυθμίζονται με το καταστατικό της, το οποίο καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο αυτής και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία
τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας.
Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση,
η παρακολούθηση, η διοίκηση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και η αξιολόγηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη
του σκοπού της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και στην ανάπτυξη αυτής.
2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία προβαίνει, δια των οργάνων της, σε κάθε ενέργεια που κρίνεται αναγκαία, όπως:
α) Η σταθερή και συστηματοποιημένη διασύνδεση ερευνητικών δραστηριοτήτων με επιχειρηματικές δραστηριότητες, η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ
των εγκατεστημένων στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και
επιχειρήσεων, η δημιουργία υλικών ή άυλων υποδομών δικτύωσης μεταξύ
τους, καθώς και με αντίστοιχους φορείς της χώρας και του εξωτερικού.
β) Η κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς
Οργανισμούς, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης
έρευνας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και, ενδεικτικά, το
αντικείμενο, με δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, ο
προϋπολογισμός του προγράμματος, οι αποδέκτες της ενίσχυσης, οι όροι και
οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι διαδικασίες υπαγωγής, παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης και της χρηματοδότησης των αποδεκτών της ενίσχυσης και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος κατά τον
οποίο παρακολουθείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η εκτέλεση των προ1357

γραμμάτων αυτών και ελέγχεται η νομιμότητα των σχετικών δαπανών.
γ) Η συμμετοχή της στο σχεδιασμό εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, τοπικής ή εθνικής εμβέλειας, με αντικείμενο την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
δ) Η επεξεργασία και η υποβολή στα αρμόδια Υπουργεία θέσεων και προτάσεων και η μετατροπή αυτών σε εφαρμόσιμες πολιτικές, για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας. η υποβολή προτάσεων για την απλούστευση της σχετικής
νομοθεσίας, την άρση των εμποδίων ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας
και της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων
σε σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης κεφαλαιουχικού κινδύνου.
ε) Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς για τη διευκόλυνση
της προσβασιμότητας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. από ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα, στη Ν.Α. Ευρώπη και, γενικότερα,
στο εξωτερικό.
στ) Η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση, η διοίκηση και η λειτουργία έργων
υποδομής, όπως έργων οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων, ηλεκτροφωτισμού, κτιριακών υποδομών, δικτύωσης με τεχνολογική ψηφιακή διάσταση και έργων αναβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και η
παροχή υπηρεσιών στους φορείς και στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται
εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ. και σε όσους εργάζονται και διαβιούν
στους χώρους αυτούς.
ζ) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση, η διοίκηση και η εκμετάλλευση των Θ.Υ.Κ.Δ..
η) Η απόκτηση και η μεταβίβαση ακινήτων, η σύσταση, επ’ αυτών, εμπράγματων δικαιωμάτων και η παραχώρηση της χρήσης τους, με μίσθωση
ή άλλη ενοχική σχέση για τους σκοπούς της Ζ.ΚΑΙ.Θ..
θ) Η παροχή, αντί αμοιβής, υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς του
ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ι) Η προσέλκυση, η διευκόλυνση και η υποστήριξη εγχώριων και ξένων
επενδύσεων για καινοτόμους δραστηριότητες εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των
Θ.Υ.Κ.Δ..
ια) Η υποστήριξη των εγκατεστημένων εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. επιχειρήσεων
και φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υπαγωγή
τους σε επιχορηγούμενα προγράμματα, συναφή με το σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ.,
καθώς και η διευκόλυνσή τους στην πρόσβαση σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης κεφαλαιουχικού και επιχειρηματικού κινδύνου.
ιβ) Η ίδρυση και η συμμετοχή της σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, που εξυπηρετούν το σκοπό της.
ιγ) Η ίδρυση νέων και η συμμετοχή σε υφιστάμενες Ε.Κ.Ε.Σ..
ιδ) Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων για τη δημιουργία νέων γνώσεων και τη διάδοση αυτών σε ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και η προσέλκυση μεταπτυχιακών
φοιτητών και επιστημόνων από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως ισχύει.
ιε) Η συστηματική προβολή και παρουσίαση των παροχών και επιτευγμάτων της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3. Για την επίτευξη του σκοπού της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και την εκπλήρωση της αποστολής της, η Εταιρεία μπορεί:
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α) να συνεργάζεται, για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη και τη λειτουργία της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ., με αρμόδια Υπουργεία,
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, καθώς και με επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα.
β) να συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς, εν γένει, φορείς,
επιχειρήσεις, ενώσεις αυτών, επαγγελματικά και άλλα επιμελητήρια, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα και, γενικά, με κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.
Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες
(60.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας εξήντα
(60) ευρώ εκάστης. Οι μετοχές αυτές αναλαμβάνονται, στο σύνολό τους, από
το Δημόσιο. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου, το Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Μακεδονίας - Θράκης. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών, μετά από
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό της κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί
να πραγματοποιούνται και με δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο.
2. Μετά τη σύσταση της Εταιρείας στο μετοχικό της κεφάλαιο μπορεί να
συμμετέχουν το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Η καταβολή του
μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με εισφορές σε χρήμα ή σε είδος.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάζει τις μετοχές του σε οποιοδήποτε πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην
προηγουμένη παράγραφο, προτιμώμενων, μεταξύ αυτών, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Η διάθεση των μετοχών του Δημοσίου γίνεται σε
τιμή που καθορίζεται, κάθε φορά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης.
Άρθρο 6

Οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας

1. Για την οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί, οι οποίοι τελούν υπό τον προηγούμενο έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας των αρμόδιων Υπουργών που τους εγκρίνουν όπως
ορίζεται για τον κάθε κανονισμό:
α) Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας. Με τον Κανονισμό αυτόν καθορίζονται ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας, η κατανομή αυτού σε
κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, τα καθήκοντά του, η ευθύνη του κατά την
άσκηση των καθηκόντων του, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης και
αξιολόγησής του, η εξέλιξή του, τα κλιμάκια αμοιβών και αποδοχών, η εκπαίδευση και η επιμόρφωσή του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μα1359

κεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών. Οι συμβάσεις
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτει η Εταιρεία εξαιρούνται από
τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες συμβάσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα. Οι συμβάσεις αυτές
διέπονται από τις διατάξεις των αντίστοιχων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο, εφόσον το χρηματικό τους αντικείμενο είναι ίσο ή υπερβαίνει το όριο που ορίζεται
στις Οδηγίες αυτές, τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) και τις διατάξεις
του εν λόγω Κανονισμού. Ο Κανονισμός Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών
καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες συμβάσεις
του Δημοσίου.
γ) Ο Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων. Οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων που
συνάπτει η Εταιρεία εξαιρούνται από τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες
συμβάσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του
δημόσιου τομέα. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις των αντίστοιχων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά
και μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο, εφόσον το χρηματικό τους αντικείμενο
είναι ίσο ή υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στις Οδηγίες αυτές, τις διατάξεις
του ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄) και τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού. Ο
Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Ο Κανονισμός Μισθώσεων. Οι μισθώσεις ακινήτων που ανήκουν κατά
κυριότητα στην Εταιρεία ή παραχωρούνται σε αυτήν με οποιαδήποτε έννομη
σχέση εξαιρούνται από τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α΄). Οι μισθώσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού και του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.). Ο Κανονισμός Μισθώσεων καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να
συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα για την εκτέλεση, τη διοίκηση και το συντονισμό των πάσης φύσεως
έργων της αρμοδιότητάς της.
Άρθρο 7

Όργανα διοίκησης της Εταιρείας

1. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας αποτελούν η Γενική Συνέλευση και
το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και ασκεί
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τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο, στο καταστατικό της Εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ορίζονται σε έντεκα (11). Τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό - τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, καθώς και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και διακρίνονται για το
επιστημονικό κύρος, τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία επί θεμάτων που
ορίζονται από το σκοπό της Εταιρείας.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, με θητεία πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί
να ανανεώνεται, μία μόνο φορά, για ίσο χρόνο. Ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πρόσωπο που υποδεικνύεται από φορείς ζώνης
καινοτομίας κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ίδια απόφαση
ορίζονται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αυτού.
5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επιλέγεται μετά από δημόσια
προκήρυξη της θέσης του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να έχει, τουλάχιστον, πτυχίο πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής και να έχει υπηρετήσει επί πέντε (5)
τουλάχιστον έτη, σε θέση αυξημένης ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής και εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία πρόσθετα προσόντα.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών της παραγράφου 4, καθορίζεται η
αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου
και των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄).
7. Το Δ.Σ. της Εταιρείας εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο,
στο καταστατικό της Εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις σχετικές διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας.
Άρθρο 8

Προσωπικό

1. Η Εταιρεία στελεχώνεται με προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται είτε
με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από επιτυχή δοκιμαστική περίοδο δώδεκα (12) μηνών, είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι
συμβάσεις αυτές διέπονται, αποκλειστικά, από τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας, που εφαρμόζονται στις σχέσεις εργασίας του ιδιωτικού
τομέα.
2. Κατά την πρώτη διετία από την έναρξη της λειτουργίας της Εταιρείας
μπορεί να αποσπάται σε αυτή προσωπικό, με ειδικά προσόντα ή εμπειρία,
από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και επιχειρήσεις
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Μακεδονίας - Θράκης και του, κατά
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περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, μετά από αίτημα του Δ.Σ. της Εταιρείας και
σύμφωνη γνώμη του, κατά περίπτωση, αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου
ή οργάνου. Οι αποσπώμενοι στην Εταιρεία λαμβάνουν από αυτήν το σύνολο
των αποδοχών και των πάσης φύσεως γενικών ή ειδικών επιδομάτων, που
αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση, πλην αυτών που συνδέονται με την
ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Στους αποσπώμενους στην Εταιρεία
καταβάλλεται επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
3. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, με δημόσιο διαγωνισμό που προκηρύσσεται
με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Στη σχετική προκήρυξη καθορίζονται,
ιδίως, ο αριθμός των προσώπων που προσλαμβάνονται κάθε φορά, οι κατηγορίες και οι ειδικότητες αυτών, τα κριτήρια πρόσληψης και η διαδικασία αξιολόγησής τους και η σχέση εργασίας με την οποία προσλαμβάνονται. Μέχρι
την έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, η διαδικασία αξιολόγησης των προς πρόσληψη προσώπων ανατίθεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας
σε εξειδικευμένους οίκους συμβούλων, αναγνωρισμένου κύρους. Για τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά, λαμβάνονται υπ’ όψη οι οικονομικές δυνατότητες της Εταιρείας.
Άρθρο 9

Οικονομικοί πόροι της Εταιρείας

Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας προέρχονται από:
α) επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, για όσο χρόνο το Δημόσιο κατέχει το σύνολο των μετοχών της,
β) επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
γ) επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών,
δ) δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα,
ε) αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και επενδύσεις των διαθεσίμων
κεφαλαίων της,
στ) συμμετοχή σε προβλεπόμενες επιχειρηματικές, εν γένει, δραστηριότητες,
ζ) παροχή υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
η) δάνεια κάθε μορφής,
θ) διάθεση μετοχών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ι) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 10

Εποπτεία και υποχρεώσεις της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία, πέρα από την εποπτεία που ασκείται κατά το κ.ν.
2190/1920, υπόκειται στην εποπτεία των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης.
2. Το Δ.Σ. της Εταιρείας καταρτίζει:
α) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, που εγκρίνεται, τροποποιείται ή αναθεωρείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης,
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση
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ορίζονται το περιεχόμενο και η διάρκεια του σχεδίου αυτού, η προθεσμία
εντός της οποίας υποβάλλεται προς έγκριση, η διαδικασία παρακολούθησης
της εφαρμογής του και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
β) Τον ετήσιο προϋπολογισμό της, καθώς και την έκθεση τεκμηρίωσής
του, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Μακεδονίας - Θράκης.
γ) Τον ετήσιο απολογισμό της και τις οικονομικές καταστάσεις, που υποβάλλονται στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης.
δ) Ετήσια έκθεση για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη
Ζ.ΚΑΙ.Θ., που υποβάλλεται στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης.
3. Όλες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται στον
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
περί ανωνύμων εταιρειών.
Άρθρο 11

Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων

1. Οι «Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων» (Θ.Υ.Κ.Δ.) είναι
ειδικά διαμορφωμένες και οργανωμένες περιοχές εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ., με την
οποία έχουν άμεση οργανωτική και λειτουργική διασύνδεση ως χώροι υποδοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, φορέων και ινστιτούτων,
των οποίων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν το σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ.. Οι
Θ.Υ.Κ.Δ. ιδρύονται από την Εταιρεία, καθώς και από φορείς του ιδιωτικού και
ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά.
2. Με διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας Θράκης, ιδρύονται οι Θ.Υ.Κ.Δ. και καθορίζονται τα όρια, η χρήση γης, οι όροι
δόμησης και η ρυμοτόμησή τους και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια. Η ίδρυση, οριοθέτηση και πολεοδόμηση κάθε Θ.Υ.Κ.Δ. επισπεύδεται
από την Εταιρεία, η οποία υποβάλει, για το σκοπό αυτόν, σχετικό φάκελο
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στην Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., στον
Οργανισμό Θεσσαλονίκης, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων ιδρύονται οι Θ.Υ.Κ.Δ..
3. Ο φάκελος που υποβάλλεται κατά την προηγούμενη παράγραφο περιέχει:
α) Έκθεση στην οποία περιγράφονται οι οικονομικές δραστηριότητες που
επιτρέπεται να εγκατασταθούν εντός των Θ.Υ.Κ.Δ., τα προβλεπόμενα ως αναγκαία έργα υποδομής, προτείνονται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι
και αιτιολογείται, ειδικώς, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης και ο μέσος συντελεστής δόμησης.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:5.000, στο οποίο εμφαίνονται τα
όρια της έκτασης των Θ.Υ.Κ.Δ., τα δίκτυα υποδομής, καθώς και οι χρήσεις
των δικτύων αυτών.
γ) Τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα, κλίμακας 1:2.000, στο οποίο
εμφαίνονται τα ειδικά εδαφομορφολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της
έκτασης των Θ.Υ.Κ.Δ..
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δ) Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), σχετικά με την
ίδρυση και λειτουργία των Θ.Υ.Κ.Δ., που εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας. Επί της Π.Π.Ε. η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προβαίνει σε Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση.
ε) Σχέδιο γενικής διάταξης, κλίμακας 1:2.000, των έργων υποδομής και
των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, καθώς και σχέδιο ενδεικτικής χωροταξικής κατανομής των οικοδομήσιμων χώρων, σε συνάρτηση με το προτεινόμενο μέγιστο ποσοστό κάλυψης και το μέσο συντελεστή δόμησης.
στ) Έκθεση στην οποία περιγράφονται τα αναγκαία έργα εξωτερικής υποδομής, που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των εγκατεστημένων και
αυτών που πρόκειται να εγκατασταθούν, εντός των Θ.Υ.Κ.Δ., φορέων, επιχειρήσεων και ινστιτούτων και των εργαζομένων στους χώρους των Θ.Υ.Κ.Δ., το
αρχικώς εκτιμώμενο κόστος, καθώς και άλλοι φορείς που, ενδεχομένως, είναι
αρμόδιοι για την εκτέλεση των έργων αυτών. Ως έργα εξωτερικής υποδομής
θεωρούνται, ιδίως, τα δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων
υδάτων, ηλεκτροφωτισμού, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, καθώς και τα
έργα δικτύωσης και διασύνδεσης με τεχνολογική ψηφιακή διάσταση. Η έκθεση
αυτή συνοδεύεται από τοπογραφικά διαγράμματα, κατάλληλης κλίμακας, όπου
εμφαίνονται, κατά τρόπο ευδιάκριτο, τα έργα εξωτερικής υποδομής.
ζ) Έγγραφα της αρμόδιας Δασικής και Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, από
τα οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η εγκατάσταση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων εντός των Θ.Υ.Κ.Δ..
η) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την περιγραφή και
τεκμηρίωση των ρυθμίσεων του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου
2.
4. Οι φορείς της παραγράφου 2 διατυπώνουν τη γνώμη τους επί των
στοιχείων του φακέλου και αποστέλλουν αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στην Εταιρεία, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που περιέρχεται
σε αυτούς ο φάκελος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου
εδαφίου, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη των φορέων
αυτών.
5 . Με τα διατάγματα της παραγράφου 2 ορίζονται ειδικότερα:
α) η θέση, η έκταση και τα όρια των Θ.Υ.Κ.Δ., με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000,
β) οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων των οποίων η ανάπτυξη επιτρέπεται εντός των Θ.Υ.Κ.Δ.,
γ) οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, τα έργα των υποδομών, οι κοινόχρηστοι, οι κοινωφελείς και οι οικοδομήσιμοι χώροι των
Θ.Υ.Κ.Δ., με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000,
δ) οι ειδικότεροι όροι και τα ειδικότερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, από την ίδρυση και λειτουργία των Θ.Υ.Κ.Δ..
6. Οι ρυθμίσεις των διαταγμάτων της παραγράφου 5 κατισχύουν κάθε
αντίθετης ή διαφορετικής ρύθμισης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, σχεδίων πόλεων
ή πολεοδομικών μελετών και σχεδίων χρήσεων γης. Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων πρέπει να ακολουθούν τις προβλέψεις και τις
κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει1364

φόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού.
7. Η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία των Θ.Υ.Κ.Δ. που ιδρύονται
από την Εταιρεία ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται από σχετικό Κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Σ.
της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης,
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 12

Χωροταξικές και άλλες ρυθμίσεις της Ζ.ΚΑΙ.Θ.

1. Το Δ.Σ. της Εταιρείας ενημερώνει και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία
στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση και αναθεώρηση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και του
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
της Κεντρικής Μακεδονίας, που προβλέπονται, αντίστοιχα, στα άρθρα 6, 7
και 8 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α΄) για την ένταξη, στα πλαίσια αυτά, της
Ζ.ΚΑΙ.Θ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Επιτρέπεται, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ της Εταιρείας με δαπάνες της, ακινήτων, που βρίσκονται εντός
της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και η σύσταση επ’ αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α΄), που εφαρμόζεται
αναλόγως, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση οικονομικών δραστηριοτήτων μη κοινωφελούς χαρακτήρα εντός περιοχών της Ζ.ΚΑΙ.Θ., που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον η εγκατάσταση αυτή συνάδει και προωθεί τους στόχους
της Ζ.ΚΑΙ.Θ., μετά από σχετική άδεια σκοπιμότητας, η οποία εκδίδεται από
το Δ.Σ. της Εταιρείας. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης
της άδειας σκοπιμότητας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.
4. Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντός των Θ.Υ.Κ.Δ., οι οποίες
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως κάθε
φορά ισχύει, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης.
Άρθρο 13

Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, ως συμβουλευτικό
όργανο, Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. (εφεξής «Επιτροπή»),
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από:
α) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών,
β) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας,
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γ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης,
δ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
ε) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
στ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό
Μακεδονίας - Θράκης,
ζ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
η) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης,
θ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, στα διοικητικά όρια των
οποίων οριοθετείται η Ζ.ΚΑΙ.Θ.,
ι) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από την Τοπική
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) του Νομού Θεσσαλονίκης,
ια) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
ιβ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
ιγ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Τ.Ε.Ι.Θ.),
ιδ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Εθνικό
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.),
ιε) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Εθνικό
Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.),
ιστ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή,
ιζ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.),
ιη) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.),
ιθ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.),
κ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Β.Ε),
κα) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τους εγκατεστημένους στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. φορείς ανάπτυξης καινοτομίας, όπως τα Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα, οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και οι
τεχνοπόλεις,
κβ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε. - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας),
κγ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.),
κδ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.),
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κε) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που διαθέτουν κεφάλαια για επενδύσεις κεφαλαιουχικού και επιχειρηματικού κινδύνου.
3. Τα μέλη της Επιτροπής, πλην αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υπό στοιχεία α΄ έως και ζ΄, προτείνονται κατά τα ανωτέρω,
από τους οικείους φορείς εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού
Μακεδονίας - Θράκης. Εάν οι ανωτέρω φορείς δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, τα μέλη
αυτά ορίζονται από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας
- Θράκης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, μεταξύ των μελών της Επιτροπής,
ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι
πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται, μία μόνο φορά, για ίσο χρόνο. Δεν
μπορεί να οριστεί μέλος της Επιτροπής πρόσωπο που κατέχει την ιδιότητα
μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Τα μέλη που προτείνονται από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και από το
Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στην Επιτροπή σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί εξωπανεπιστημιακής απασχόλησης. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν επιστημονικό κύρος, ειδικές γνώσεις και σχετική εμπειρία επί θεμάτων που ορίζονται από το σκοπό
της Εταιρείας.
4. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 3, εφόσον συντρέχει
αποχρών λόγος, μπορεί να μεταβάλλεται η σύνθεση των μελών της Επιτροπής με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης.
Με τη μεταβολή αυτή μπορεί να αυξάνονται, στη σύνθεση της Επιτροπής, τα
μέλη που εκπροσωπούν ιδιωτικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στη
Ζ.ΚΑΙ.Θ. και στους Θ.Υ.Κ.Δ., σε βάρος των μελών, που εκπροσωπούν φορείς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά.
5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έξι (6) μήνες και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου της. Για τη λειτουργία της Επιτροπής
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄). Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον τόπο
και στη λειτουργία, στον τρόπο συνεδρίασης, στην επιστημονική και διοικητική
υποστήριξη της Επιτροπής και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 14

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή αποτελεί όργανο κοινωνικού και επιστημονικού διαλόγου
επί θεμάτων που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της
χωροταξικής πολιτικής και της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.,
καθώς και επί θεμάτων πολιτικής ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας,
της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την έρευνα και την τεχνολογία και της
προώθησης της επιχειρηματικότητας σε καινοτόμους δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της, συντάσσει
προτάσεις και εισηγήσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, τις οποίες υποβάλλει στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Μακε1367

δονίας - Θράκης. Ειδικότερα, η Επιτροπή, κατόπιν ελέγχου, διατυπώνει εισηγήσεις προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Μακεδονίας - Θράκης επί:
α) του περιεχομένου και της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ.,
β) του περιεχομένου και της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου της
Εταιρείας,
γ) του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας, καθώς και της έκθεσης
τεκμηρίωσής του,
δ) του ετήσιου απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
ε) της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας
στη Ζ.ΚΑΙ.Θ..
2. Η Επιτροπή υποβάλλει στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Μακεδονίας
- Θράκης, μετά από σχετικό αίτημά τους, συμβουλευτικού χαρακτήρα εισηγήσεις και προτάσεις επί θεμάτων της αρμοδιότητάς της.
3. Η Επιτροπή μπορεί, για την εκπλήρωση της αποστολής της, να ζητεί
στοιχεία και πληροφορίες από κάθε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
οι οποίοι οφείλουν να τα διαβιβάζουν εγκαίρως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
μπορεί, κατά τις συνεδριάσεις της, να καλεί εκπροσώπους των δημοσίων
υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου να αναπτύσσουν προφορικά, ενώπιόν
της, τις απόψεις τους επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Επιτροπή
μπορεί να αποκτά, πέραν των αρμοδιοτήτων της που ορίζονται στο παρόν
άρθρο, και πρόσθετες αρμοδιότητες, εφόσον αυτές κρίνονται αναγκαίες για
την εκπλήρωση της αποστολής της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕρΟ

ρΥΘΜΙΣη ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥρΓΕΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘρΑΚηΣ
Άρθρο 15

Τροποποίηση του ν. 2466/1997

1. Το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική
Χαρτοθήκη (Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.), που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.
2466/1997 (ΦΕΚ 30 Α΄), μετονομάζεται σε «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας
Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής
Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη» (Ε.Κ.Ε.Π.Π.-Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.). Όπου στο ν.
2466/1997 και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. νοείται, εφεξής, το Ε.Κ.Ε.Π.Π.-Ε.ΚΕ.Χ. ΧΑ.Κ..
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2466/1997
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επωνυμία του για τις διεθνείς επαφές και συνεργασίες του Κέντρου
είναι «European Centre for Communication, Information and Culture - National Centre for Maps and Cartographic Heritage - National Map Library»
(EKEPP - EKECHAK).»
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2466/1997 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
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«Επίσης, μπορεί να μισθώνει ακίνητα για τη στέγαση των γραφείων του
και την πραγματοποίηση των σκοπών του.»
4. Μετά την περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 2466/1997, προστίθενται
περιπτώσεις η΄ έως και ιστ΄, ως εξής:
«η) Η παροχή και διάδοση της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και του
πολιτισμού, που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στην Ελλάδα
και, ειδικότερα, στη Μακεδονία και στη Θράκη και στις γειτονικές χώρες της
Νοτιοανατολικής (Ν.Α.) Ευρώπης.
θ) Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, των τοπικών φορέων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης
για τα προγράμματα και τις πολιτικές της Ε.Ε..
ι) Η ενεργοποίηση δικτύων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
με σκοπό τη βελτίωση της διάδοσης της ευρωπαϊκής πληροφόρησης στη
Ν.Α. Ευρώπη.
ια) Η διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων,
εκθέσεων, συνεδρίων, παιχνιδιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, για την
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών φορέων
σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα.
ιβ) Η συνεργασία με τοπικούς φορείς και φορείς της Ε.Ε. στην Ελλάδα
και στα λοιπά κράτη - μέλη, καθώς και στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, για την
προώθηση της ευρωπαϊκής ενημέρωσης και της ευρωπαϊκής ιδέας.
ιγ) Η προώθηση δράσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με ελληνικό
και ευρωπαϊκό πολιτιστικό χαρακτήρα.
ιδ) Η μεταφορά στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και στα όργανα της Ε.Ε.
των προβληματισμών των τοπικών κοινωνιών για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
ιε) Η διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων
και μέτρων.
ιστ) Η ανάθεση και η εκπόνηση μελετών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών.»
5. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.
2466/1997, προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Έσοδα από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα αναπτυξιακού ή μη χαρακτήρα, καθώς και από τη συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα
και σε προγράμματα διεθνών οργανισμών.»
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2466/1997 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής,
η δε συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης.»
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 2466/1997 καταργείται.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, λήγει η θητεία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.. Ο Πρόεδρος και τα μέλη
του Συμβουλίου αυτού εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη
συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ..
9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 2466/1997 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
μπορεί να αποσπάται στο Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό από το Δημόσιο, τα
νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Το προσωπικό αυτό, το οποίο μισθοδοτείται από το φορέα προέλευσής
του, μπορεί, για συγκεκριμένο χρόνο, να ασκεί έργο του Ε.Κ.Ε.Π.Π. Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ..»
10. Στο άρθρο 6 του ν. 2466/1997 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, μπορεί να μεταβιβάζονται στο Ε.Κ.Ε.Π.Π. - Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, από την αστική εταιρεία με την
επωνυμία «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού
(Ε.Κ.Ε.Π.Π.)», σύμφωνα με το καταστατικό της.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤρΙΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16

1. Ο αριθμός των υπαλλήλων που μπορεί να αποσπώνται στην Ειδική
Επιστημονική Γραμματεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του
ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α΄), αυξάνεται από πέντε (5) σε δεκαπέντε (15).
2. Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 του ν. 3438/ 2006, προστίθεται
νέο εδάφιο, ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των πόρων αυτών στο
Σ.Ε.Ε.Σ., η οικονομική διαχείρισή τους από αυτό και κάθε ειδικότερο θέμα και
σχετική λεπτομέρεια.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Εταιρεία έχει την έδρα της εντός των ορίων της Νομαρχίας Αθηνών.»
Άρθρο 17

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2468/2006

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ
129 Α΄), η φράση: «των είκοσι (20) Mwe» αντικαθίσταται, από την έναρξη της
ισχύος του, από τη φράση: «των δεκαπέντε (15) Mwe».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν. 3468/2006
αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, ως εξής:
«5. Το ειδικό τέλος που προβλέπεται στην παράγραφο Α1 του άρθρου
25 ορίζεται, για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. των
οποίων οι σταθμοί τελούσαν σε εμπορική λειτουργία πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, σε ποσοστό 2% από 1.1.2005 και σε ποσοστό
3% από 27.6.2006.»
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Άρθρο 18

Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξη
του Θερμαϊκού Κόλπου

1. Στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης συνιστάται Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου (εφεξής: «Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ.»),
η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό.
2. Η Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ. έχει ως αποστολή την ανάδειξη, ανάλυση και
μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών, τεχνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών
και αναπτυξιακών προβλημάτων, αναγκών και προτεραιοτήτων, καθώς και
την εκπόνηση μελετών και την επεξεργασία κατάλληλων μέτρων και προτάσεων για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού
Κόλπου, τα όρια της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης
που δημοσιεύεται, με σχετικό χάρτη κλίμακας: 1 προς 5.000, στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ.:
α) επεξεργάζεται και υποβάλλει στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης
προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού
Κόλπου, την παραγωγική, τουριστική, βιομηχανική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης του, καθώς και την ανάπτυξη των θαλάσσιων
συγκοινωνιών και της ακτοπλοΐας στο Θερμαϊκό Κόλπο.
β) συλλέγει, μελετά και αξιοποιεί στοιχεία και δεδομένα που αφορούν
στην ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου.
γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, των Περιφερειών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθμού της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και επεξεργάζεται, από κοινού,
μέτρα, με σκοπό την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του
Θερμαϊκού Κόλπου.
δ) μεριμνά για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών επί
θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου.
ε) παρακολουθεί τις δραστηριότητες άλλων φορέων, αρμόδιων για θέματα σχετικά με το περιβάλλον της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, μεριμνά
για την υποστήριξή τους, όπου και όταν απαιτείται, και εισηγείται στον
Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης τρόπους συντονισμού των φορέων αυτών
για την ανάπτυξη και προστασία της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου.
στ) εισηγείται στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης προγράμματα που
αφορούν επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις και, εν γένει, δράσεις δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων και οργανισμών που έχουν σχέση ή επηρεάζουν το περιβάλλον της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου και τη βιώσιμη ανάπτυξή της.
ζ) συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης για
κάθε έτος, στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση, στην οποία περιγράφονται η κατάσταση του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου και οι δράσεις που αναπτύσσονται σε αυτήν και
προτείνονται μέτρα εφαρμόσιμων πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντός της.
η) δημιουργεί κέντρο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών και οργανώνει βάσεις δεδομένων, τις οποίες θέτει στην ελεύθερη
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χρήση και αξιοποίηση κάθε ενδιαφερόμενου, σχετικά με την προστασία και
τη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου.
θ) συνεργάζεται με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς για την
εφαρμογή κοινών προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και προγραμμάτων
και δράσεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης
του Θερμαϊκού Κόλπου.
ι) μελετά τα θέματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου και επιμελείται
σχετικών εκδόσεων, που περιλαμβάνουν ειδικές προδιαγραφές, οδηγίες, τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες, κανονισμούς και γνώσεις για την
ισχύουσα, κάθε φορά, τεχνολογία και τεχνογνωσία.
ια) μεριμνά, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, για
την εκπαίδευση των στελεχών της διοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που υπηρετούν εντός των ορίων της λεκάνης του Θερμαϊκού
Κόλπου, σε αντικείμενα και τομείς που έχουν σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη,
την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική διαχείρισή του.
ιβ) εκπονεί ειδικές μελέτες και διαχειρίζεται προγράμματα που αφορούν
στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης
του Θερμαϊκού Κόλπου, καθώς και σχετικές μελέτες και προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από ειδικά ταμεία και ευρωπαϊκά ταμεία περιβαλλοντικής
προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης.
4. Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μακεδονίας - Θράκης και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ανατίθενται στη Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ. αρμοδιότητες, που ανήκουν σε Υπουργείο ή Περιφέρεια και
αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη της
λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου.
5. Η Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ. αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Νομικό και Οικονομικό
β) Τμήμα Περιβαλλοντικής Υποστήριξης
γ) Τμήμα Έρευνας - Εξέλιξης και Προδιαγραφών.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Π.Α.Θ.Κ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης.
6. α) Της Διεύθυνσης Π.Α.Θ.Κ. προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
β) Των Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής προΐστανται υπάλληλοι των
Κλάδων ΠΕ Μηχανικών - ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή
ΠΕ Περιβάλλοντος.
7. Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Π.Α.Θ.Κ. συνιστώνται, στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, δεκαπέντε (15) θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι
οποίες, κατά κατηγορία και κλάδο, έχουν ως εξής:
1)
α)
β)
γ)

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
Θέσεις 3
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Θέσεις 5
Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών
Θέσεις 2

2) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
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α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
β) Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών

Θέσεις 1
Θέσεις 1

3) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων
Θέσεις 2

4) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Κλάδος ΥΕ Επιμελητών
Θέσεις 1
Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται στα Τμήματα της Διεύθυνσης Π.Α.Θ.Κ.
με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης.
Άρθρο 19

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο
Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης» (εφεξής «Ταμείο»)
και έδρα την Αθήνα.
2. Το Ταμείο αποτελεί ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα
και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, συμπληρωματικά, από
τις διατάξεις του άρθρου 107 Α.Κ..
3. Μέλη του Ταμείου καθίστανται, από την εγγραφή τους στο μητρώο
αυτού, υπάλληλοι τακτικοί και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η ιδιότητα μέλους του Ταμείου διατηρείται και σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξής του.
Στο μητρώο του Ταμείου μπορούν να εγγραφούν, μετά από σχετική αίτηση:
α) υπάλληλοι που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
β) όσοι διορίζονται ή προσλαμβάνονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Η αίτηση εγγραφής στο μητρώο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην περίπτωση α΄
εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου και στην περίπτωση β΄, εντός της ίδιας προθεσμίας από την
ημερομηνία διορισμού ή πρόσληψης, κατά περίπτωση.
4. Υπάλληλοι και συνταξιούχοι, που αποκτούν την ιδιότητα μέλους αυτού
κατά την προηγούμενη παράγραφο, έχουν δικαίωμα επί του συνόλου των
παροχών της παραγράφου 5, ως ακολούθως:
α) υπάλληλοι εν ενεργεία, για όσο χρόνο υπηρετούν,
β) συνταξιούχοι, για περίοδο δεκαπέντε (15) ετών και, απεριορίστως, την
παροχή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5.
Ειδικώς τα μέλη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως συνταξιούχοι,
απαιτείται πάροδος δεκαπέντε (15) ετών από την εγγραφή τους.
5. Σκοπός του Ταμείου είναι η ανάπτυξη, μεταξύ των μελών του, της αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας, με:
α) τη συμπληρωματική κάλυψη δαπανών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των μελών, καθώς και των συζύγων και των τέκνων τους,
β) την καταβολή, στα μέλη, χρηματικής αρωγής, σε περιπτώσεις βαριάς
ασθένειας ή ατυχήματός τους και βοηθήματος στους κληρονόμους των
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μελών, εφόσον αυτοί είναι σύζυγος ή τέκνα,
γ) τη λειτουργία κατασκηνώσεων, σε συνεργασία με φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και με εποπτευόμενους από το
Υπουργείο Ανάπτυξης φορείς,
δ) την παροχή, στα μέλη, έκτακτων βοηθημάτων κατά τα Χριστούγεννα
και τις καλοκαιρινές διακοπές,
ε) τη διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα μέλη
και τις οικογένειές τους, που μπορεί να πραγματοποιούνται σε συνεργασία
με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς
και με εποπτευόμενους από το Υπουργείο Ανάπτυξης φορείς.
6. Πόροι του Ταμείου αποτελούν:
α) εισφορές των μελών του, που ορίζονται σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις
(5%ο ) επί των μηνιαίων τακτικών αποδοχών ή συντάξεών τους, κατά περίπτωση,
β) ετήσια επιχορήγηση από τα έσοδα του «Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών», που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3054/2002
(ΦΕΚ 230 Α΄), όπως ισχύει, σε ποσοστό που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, και μέχρι
ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) των ετησίων εσόδων του,
γ) δωρεές τρίτων προσώπων, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα από τη διενέργεια εκδηλώσεων, καθώς και κάθε άλλη
ενίσχυση ή βοήθημα που δεν αντίκειται στο σκοπό του Ταμείου και στα χρηστά ήθη.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα της διοίκησης, της οργάνωσης, της στελέχωσης, της λειτουργίας του Ταμείου, της διαδικασίας των επιχορηγήσεων και
της διαχείρισης των πόρων του, της διαδικασίας τήρησης και ενημέρωσης
του μητρώου των μελών του και της εγγραφής ή διαγραφής από αυτό και
κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΤΙΛΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Ε. ΜΕΪΜΑρΑΚηΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Σ. ΤΣΙΤΟΥρΙΔηΣ

Γ. ΒΟΥΛΓΑρΑΚηΣ

Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝηΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Φ. ΠΑΛΛη-ΠΕΤρΑΛΙΑ
Γ. ΚΑΛΑΝΤΖηΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Παραγωγή και διάθεση προϊόντων
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3526
Φ.Ε.Κ. 24Α (9.2.2007)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠρΩΤΟ
Άρθρο 1
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου νοούνται:
α) «Αρτοποιός»: Ο επαγγελματίας που παρασκευάζει άρτο ή αρτοπαρασκευάσματα ή αρτοσκευάσματα, με βάση το αλεύρι από δημητριακά παντός
τύπου.
β) «Αρτοποιείο»: Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄),
της οποίας η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22KW ή η αντίστοιχη θερμική τα 50KW. Η ανωτέρω τεχνοοικονομική μονάδα προορίζεται
για την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας τα οποία έχουν ως βάση το αλεύρι,
εκτός από τα ζυμαρικά, καθώς και για την έψηση φαγητών και λοιπών παρασκευασμάτων. Στο αρτοποιείο, κατά την ανωτέρω έννοια, ολοκληρώνεται,
στον εσωτερικό του χώρο, ο κύκλος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, από
την επεξεργασία των πρώτων υλών μέχρι την τελική έψηση αυτών και επιτρέπεται η πώληση των προϊόντων που παράγονται σε αυτό.
γ) «Αρτοπαρασκεύασμα»: Το προϊόν αρτοποιίας που παρασκευάζεται
από άλευρα ενός δημητριακού ή προσμείξεις αλεύρων διαφόρων δημητριακών, εφόσον ο τρόπος παρασκευής του δεν συμπίπτει με τον τρόπο παρασκευής των ειδών άρτου που περιγράφονται στην περίπτωση δ΄ και το οποίο
διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «αρτοπαρασκεύασμα». Αρτοπαρασκεύασμα αποτελεί και η λαγάνα της Καθαράς Δευτέρας.
δ) «Άρτος» (χωρίς άλλη ένδειξη): Το προϊόν αρτοποιίας που παρασκευάζεται με έψηση μέσα σε ειδικούς κλιβάνους, υπό καθορισμένες συνθήκες
μάζας, η οποία αποτελείται από αλεύρι σίτου, νερό, ζύμη και μικρή ποσότητα
αλατιού. Αν για την παρασκευή του άρτου χρησιμοποιούνται άλευρα σίτου ή
μείγμα αλεύρων άλλων δημητριακών προϊόντων εκτός του σίτου, ο παρασκευαζόμενος άρτος φέρει την ονομασία των αντίστοιχων δημητριακών προϊόντων. Ο άρτος διακρίνεται σε: αα) λευκό άρτο, που παρασκευάζεται από
άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος λευκός τ. 70%», ββ) μαύρο άρτο, που παρασκευάζεται από
άλευρα τ. 90%, με πρόσθετη ξηρά γλουτένη σε αναλογία 3% από μαλακό
σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος μαύρος τ.
90%», γγ) σύμμεικτο άρτο, που παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύ1376

ρων κατηγορίας Μ, από σκληρό σίτο και άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και
διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία «άρτος σύμμεικτος», δδ) βιολογικό άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα, τα οποία προέρχονται από
σίτο βιολογικής καλλιέργειας, σύμφωνα με νόμιμες πιστοποιήσεις.
ε) «Αρτοσκεύασμα»: Το προϊόν αρτοποιίας το οποίο παρασκευάζεται
κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν της παρασκευής του άρτου, με απλό ή διπλό
κλιβανισμό, διαφέρει, όμως, από τον άρτο ως προς τη μακροσκοπική υφή
και τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του. «Απλά αρτοσκευάσματα»: Τα
προϊόντα αρτοποιίας, τα οποία μπορεί να αντικαταστήσουν τον άρτο, όπως
φρυγανιές, αρτίδια, φραντζολάκια, κουλούρια, παξιμάδια, ο διπυρίτης άρτος,
οι πίττες για σουβλάκια. «Διάφορα αρτοσκευάσματα»: Τα κάθε μορφής και
φύσης αρτοσκευάσματα, που παρασκευάζονται κατά τρόπο ανάλογο με τον
τρόπο παρασκευής του άρτου, διαφέρουν όμως χαρακτηριστικά από αυτόν,
ως προς τους μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες τους, λόγω
της προσθήκης σε αυτά, πέραν των πρώτων υλών που επιτρέπονται για την
παρασκευή του άρτου και άλλων πρώτων υλών που επιτρέπονται από τον
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (υ.α. 1100/1987 ΦΕΚ 788 Β΄), όπως γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, τυροκομικά προϊόντα, αυγά, λιπαρές ύλες, γλυκαντικές ύλες,
προϊόντα τομάτας, ελιές, αρτυματικές ύλες, προϊόντα αλλαντοποιίας. «Διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής»: Τα προϊόντα αρτοποιίας, όπως
παξιμάδια, κουλούρια, φρυγανιές και άλλα βουτήματα ζαχαροπλαστικής, που
περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές ύλες και μία τουλάχιστον από τις φυσικές
γλυκαντικές ύλες που προσδίδει σε αυτά γλυκιά ή γλυκίζουσα γεύση.
στ) «Βιομηχανική-βιοτεχνική εγκατάσταση αρτοποιίας»: Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, η οποία προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων
αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας.
ζ) «Διατηρημένος άρτος» ή «διατηρημένο αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα»: Ο άρτος ή το αρτοπαρασκεύασμα ή το αρτοσκεύασμα που, από
τη φύση τους ή λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, τα οποία οφείλονται στις μεθόδους παραγωγής ή συσκευασίας, προορίζονται για πώληση,
μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων ωρών από το τέλος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραγωγής τους. Στα ανωτέρω προϊόντα δεν περιλαμβάνονται ο άρτος, το αρτοπαρασκεύασμα και το αρτοσκεύασμα, που
υποβάλλονται σε πρόσθετες διαδικασίες επεξεργασίας με σκοπό την ξήρανση, το φρυγάνισμα και την πρόσθετη έψησή τους.
η) «Δραστηριότητα αρτοποιίας»: Το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που αφορούν οποιαδήποτε φάση παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας,
ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας.
θ) «Ενδιάμεσο προϊόν αρτοποιίας»: Η προδιαμορφωμένη ζύμη ωμού
άρτου, με ή χωρίς ζύμη αρτοποιίας, η οποία προορίζεται για παρατεταμένη
συντήρηση και στη συνέχεια για έψηση, με σκοπό την τελική παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας, καθώς και ο ημιψημένος και κατεψυγμένος ή ο μερικώς
ψημένος και κατεψυγμένος άρτος. Ζύμες, κατά την έννοια του προηγούμενου
εδαφίου, είναι οι ζύμες που υποβάλλονται σε κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη ή
άλλες μεθόδους συντήρησης και διατηρούν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά
του ενδιάμεσου προϊόντος για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών, με
την ουσιαστική διακοπή του κύκλου παραγωγής τους. Ενδιάμεσα προϊόντα
αρτοποιίας αποτελούν και τα προϊόντα των οποίων η μέθοδος συντήρησης
είναι διαφορετική από την κατάψυξη.
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ι) «Εγκατάσταση περάτωσης έψησης»: Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά
την έννοια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
ν. 3325/2005, που είναι εγκατεστημένη σε ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο και
κατάλληλα εξοπλισμένη για την έψηση ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας ή
την ολοκλήρωση της έψησης του μερικώς ψημένου - κατεψυγμένου άρτου
και των διατηρημένων με κατάψυξη ή άλλη μέθοδο συντήρησης προϊόντων
αρτοποιίας (bake off).
ια) «Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας»: Η τεχνοοικονομική μονάδα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005, της οποίας η
εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22KW ή η αντίστοιχη θερμική τα 50KW.
ιβ) «Επιχείρηση αρτοποιίας»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί
δραστηριότητα αρτοποιίας.
ιγ) «Κοινά αρτοποιεία»: Τα αρτοποιεία, στα οποία η παρασκευή του άρτου
γίνεται χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων.
ιδ) «Μηχανικά αρτοποιεία»: Τα αρτοποιεία, στα οποία η παρασκευή του
άρτου γίνεται με μηχανικά μέσα.
ιε) αα) «Πρατήριο άρτου»: Το αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα στο
χώρο του οποίου πωλούνται προϊόντα αρτοποιίας και άλλα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στα αρτοποιεία. ββ) «Αμιγές πρατήριο άρτου»: Το αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, στο χώρο του οποίου πωλούνται
αποκλειστικά προϊόντα αρτοποιίας.
ιστ) «Προϊόντα αρτοποιίας»: Ο άρτος, τα αρτοπαρασκευάσματα και τα
αρτοσκευάσματα.
ιζ) «Φρέσκος άρτος» ή «φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα»: Ο άρτος ή το αρτοπαρασκεύασμα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) πωλούνται
στον τελικό καταναλωτή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας παραγωγής τους, ββ) παράγονται με συνεχή διαδικασία, από
τη χρήση των πρώτων υλών τους μέχρι την τελική έψηση, χωρίς να μεσολαβεί
διακοπή της για τη συντήρησή τους, γγ) παράγονται με έψηση ζύμης, η οποία
δεν έχει υποβληθεί σε κατάψυξη, βαθεία κατάψυξη ή ανάλογη διαδικασία που
αποσκοπεί στη συντήρησή της για μακρά διάρκεια και διακόπτει τη διαδικασία
παραγωγής του άρτου ή του αρτοπαρασκευάσματος.
ιη) «Υπεύθυνος αρτοποιίας»: Το φυσικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης
της επιχείρησης αρτοποιίας ή ο οικογενειακός συνεργάτης αυτού ή ο εταίρος
νομικού προσώπου που είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης αρτοποιίας ή ο εργαζόμενος σε επιχείρηση αρτοποιίας ο οποίος, με εντολή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης αυτής, παρέχει, κατά κύριο λόγο, τις υπηρεσίες του μέσα
στο χώρο της εγκατάστασης αρτοποιίας, επιβλέποντας και συντονίζοντας την
παραγωγή των προϊόντων αρτοποιίας ή της ζύμης σε όλο τον κύκλο παραγωγής τους. Ο υπεύθυνος αρτοποιίας πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστον
από τα ακόλουθα προσόντα: αα) δίπλωμα διετούς επαγγελματικής σχολής
αρτοποιίας, με πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε επιχείρηση αρτοποιίας ή ββ) έχει παράσχει τις υπηρεσίες του, για τρία (3) τουλάχιστον έτη,
σε επιχείρηση αρτοποιίας με καθήκοντα ειδικευμένου εργάτη αρτοποιίας ή
γγ) έχει ασκήσει, για τρία (3) τουλάχιστον έτη, δραστηριότητα αρτοποιίας ως
οικογενειακός συνεργάτης ή εταίρος ιδιοκτήτη επιχείρησης αρτοποιίας, παρέχοντας υπηρεσίες παραγωγικού χαρακτήρα. Για τις εγκαταστάσεις των περιπτώσεων στ΄ και ια΄, υπεύθυνος αρτοποιίας είναι ο υπεύθυνος παραγωγής.
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ιθ) «Εγκατάσταση (ίδρυση)», «Λειτουργία», «Εκσυγχρονισμός» και
«Επέκταση» των επιχειρήσεων αρτοποιίας: Η εγκατάσταση, η λειτουργία, ο
εκσυγχρονισμός και η επέκταση, κατά τις αντίστοιχες έννοιες των περιπτώσεων ζ΄, η΄ ι΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005.
2. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία
στην αγορά προϊόντων αρτοποιίας τα οποία παράγονται ή και διατίθενται νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία, καθώς και σε
χώρα της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), που είναι
συμβεβλημένο μέλος στη συμφωνία περί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), με την ονομασία, το βάρος και τη συσκευασία που έχουν νόμιμα τα
προϊόντα αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕρΟ

ΕΠΙΧΕΙρηΣΕΙΣ ΑρΤΟΠΟΙΙΑΣ
Άρθρο 2

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
επιχειρήσεων αρτοποιίας

1. Η δραστηριότητα αρτοποιίας, από την επεξεργασία των πρώτων υλών
μέχρι την τελική έψηση των προϊόντων αρτοποιίας, μπορεί να ασκείται μόνο
από επιχειρήσεις αρτοποιίας που είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης
και άδεια λειτουργίας ή με ειδική δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3325/2005 και, με τις απαιτούμενες υποδομές και την οργάνωση της εργασίας, ολοκληρώνουν στο χώρο της εγκατάστασής τους, τη διαδικασία παραγωγής του άρτου, πλήρους ή μερικής έψησης, καθώς και των λοιπών
προϊόντων αρτοποιίας. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν και
ζύμη άρτου εφόσον, με τις απαιτούμενες υποδομές και την οργάνωση της εργασίας, είναι σε θέση να πραγματοποιούν στο χώρο της εγκατάστασής τους
τον κύκλο παραγωγής της ζύμης. Η δραστηριότητα που προβλέπεται στο
προηγούμενο εδάφιο αποτελεί επέκταση ή εκσυγχρονισμό επιχείρησης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
3325/2005.
Στο αρτοποιείο επιτρέπεται και η παρασκευή και η πώληση γλυκισμάτων,
εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η δραστηριότητα αυτή προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας του.
2. H εγκατάσταση (ίδρυση), η λειτουργία, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός,
η μετεγκατάσταση, η συγχώνευση και η διαρρύθμιση των χώρων των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, των
αρτοποιείων και των πρατηρίων άρτου, επιτρέπονται εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, του ν. 3325/2005 και πληρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α΄) και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
για την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία και ιδίως του Κανονισμού
(Ε.Κ.) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
29ης Απριλίου 2004 (L - 226), του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και της υ.α.
ΑΙβ/8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β΄), όπως ισχύει κάθε φορά, αντίστοιχα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται η δυναμικότητα
παραγωγής κάθε τύπου κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας. Από
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τη δυναμικότητα που καθορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται
απόκλιση ±10%.
4. α) Για την άσκηση δραστηριοτήτων των περιπτώσεων β΄, στ΄, ι΄ και ια΄
του άρθρου 1 του παρόντος νόμου απαιτείται άδεια εγκατάστασης και άδεια
λειτουργίας ή ειδική δήλωση, που χορηγούνται από την Αδειοδοτούσα Αρχή
η οποία προβλέπεται στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του ν. 3325/2005, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή άλλης κατά νόμο αρμόδιας υπηρεσίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 4 του ν.
3325/2005.
β) Οι άδειες ή η ειδική δήλωση που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο συνοδεύονται υποχρεωτικά από σχετικό σχεδιάγραμμα θεωρημένο από
την Αδειοδοτούσα Αρχή.
5. α) Το κτίριο ή το τμήμα αυτού στα οποία εγκαθίστανται και λειτουργούν
οι δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του
άρθρου 1 του παρόντος νόμου υπάγονται στην Κατηγορία «Βιομηχανία-Βιοτεχνία», σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού
(υ.α. 304/1989 ΦΕΚ 59 Δ΄).
β) Εντός του ενιαίου χώρου του κτιρίου, όπως προσδιορίζεται στις περιπτώσεις β΄, στ΄ και ια΄ του άρθρου 1, περιλαμβάνονται τα εξής διαμερίσματα
και χώροι: ζυμωτήριο, πρατήριο άρτου ή αποθήκη άρτου, αποθήκη αλεύρων,
κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθάλαμος με χώρο εκκλιβάνισης, αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται, αποδυτήριο, αποχωρητήριο, και λουτρό εργαζομένων. Ειδικότερα, τα διαμερίσματα και οι
χώροι του ζυμωτηρίου, του πρατηρίου άρτου ή της αποθήκης άρτου, της αποθήκης αλεύρων και του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και θερμοθαλάμου με χώρο εκκλιβάνισης, δεν επιτρέπεται να αποτελούν
διαμερίσματα ή χώρους υπογείου. Αν τα διαμερίσματα του ζυμωτηρίου και
της αποθήκης αλεύρων βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους, απαιτείται η
εγκατάσταση αναβατορίου, ανελκυστήρα φορτίων ή άλλων μηχανικών μέσων
για τη μεταφορά των αλεύρων. Ο κλίβανος παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας - θερμοθάλαμος με το χώρο εκκλιβάνισης μπορεί να αποτελούν συνέχεια
του διαμερίσματος του ζυμωτηρίου. Στην περίπτωση αυτή ο χώρος που καταλαμβάνει ο θερμοθάλαμος αποτελεί χώρο του ζυμωτηρίου.
γ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας από
πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, τα ανωτέρω διαμερίσματα και οι χώροι απαιτείται να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις: Το ζυμωτήριο, πενήντα έξι (56) τετραγωνικά
μέτρα. Το πρατήριο άρτου ή η αποθήκη άρτου (σε περίπτωση που δεν γίνεται
λιανική πώληση), είκοσι πέντε (25) τετραγωνικά μέτρα. Ο κλίβανος και ο θερμοθάλαμος, όση επιφάνεια καταλαμβάνουν. Ο χώρος εκκλιβάνισης, δέκα (10)
τετραγωνικά μέτρα. Η αποθήκη αλεύρων, είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα. Η
αποθήκη στερεών καυσίμων, όπου απαιτείται, έξι (6) τετραγωνικά μέτρα. Το
αποδυτήριο δεκατέσσερα (14) τετραγωνικά μέτρα. Το αποχωρητήριο, με τον
προθάλαμό του και το λουτρό εργαζομένων, την επιφάνεια και τις προδιαγραφές, που ορίζονται, για κάθε περίπτωση, από τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
Το ύψος των διαμερισμάτων του ζυμωτηρίου και του πρατηρίου άρτου,
καθώς και του χώρου εκκλιβάνισης καθορίζεται τουλάχιστον σε τέσσερα (4)
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μέτρα. Το ύψος των λοιπών διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
Κατά τους υπολογισμούς των ανωτέρω διαστάσεων (επιφανειών και
ύψους), εφόσον προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο το οποίο υπερβαίνει τα 0,75
της μονάδας, το υπόλοιπο αυτό λογίζεται ως μονάδα, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη.
δ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας από
τρεις χιλιάδες (3.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των διαμερισμάτων και των χώρων που ορίζεται στην
περίπτωση γ΄ μειώνεται κατά είκοσι επί τοις εκατό (20%) και το ύψος των διαμερισμάτων και χώρων καθορίζεται σε τρία μέτρα και σαράντα εκατοστά του
μέτρου (3,40).
ε) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας μέχρι
και τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των
διαμερισμάτων και των χώρων που ορίζεται στην περίπτωση γ΄ μειώνεται
κατά τριάντα επί τοις εκατό (30%) και το ύψος των διαμερισμάτων και χώρων
καθορίζεται σε τρία (3) μέτρα.
στ) Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας πάνω
από οκτώ χιλιάδες (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, οι επιφάνειες
που ορίζονται στην περίπτωση γ΄, αυξάνονται κατά επτά επί τοις εκατό (7%)
ανά χίλια χιλιόγραμμα πρόσθετης δυναμικότητας παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας. Σε περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισμού των αρτοποιείων και
των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄, που συνεπάγονται αύξηση της δυναμικότητας του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας,
ισχύουν για την περίπτωση δ΄ τα ελάχιστα όρια επιφάνειας που ορίζονται για
την περίπτωση γ΄ και για την περίπτωση ε΄ τα ελάχιστα όρια επιφάνειας που
ορίζονται για την περίπτωση δ΄.
ζ) Σε περίπτωση που τα αρτοποιεία χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα ή
υγραέριο ή φυσικό αέριο, εφαρμόζονται ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, καθώς
και οι διατάξεις των κ.υ.α. με αριθμούς: α) Φ15/οίκ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90
Β΄) και η από 29.7.1991 (ΦΕΚ 578 Β΄), β) Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β΄) και
γ) Δ3/Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963 Β΄) ή Δ3/5286/1997 (ΦΕΚ 236 Β΄).
6. Για την επαναλειτουργία αρτοποιείου, μετά από τη διακοπή της λειτουργίας του για χρονικό διάστημα πέραν του έτους που οφείλεται σε λόγους
ανωτέρας βίας, απαιτείται σχετική άδεια, η οποία χορηγείται, μετά από αίτηση
του ενδιαφερομένου, από το όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση της
άδειας εγκατάστασης (ίδρυσης) και λειτουργίας αρτοποιείου. Στην αίτηση αυτή
επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνέχιση της λειτουργίας του αρτοποιείου κατά το ν. 3325/2005, καθώς και τα αποδεικτικά
στοιχεία της συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου.
Αν διακοπεί η λειτουργία του αρτοποιείου για χρόνο που υπερβαίνει μία
συνεχόμενη πενταετία, για την επαναλειτουργία του απαιτείται νέα άδεια, κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.
7. Η τροποποίηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και
της ειδικής δήλωσης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
β΄, στ΄, ι΄και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, σχετικά με το φορέα ή
την επωνυμία του, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
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3325/2005. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τα πρατήρια άρτου.
Δεν λογίζονται ως μεταβολή του φορέα της επιχείρησης αρτοποιίας, η σύσταση από αυτόν προσωπικής εταιρίας, η λύση της εταιρείας αυτής, αν η
σχετική δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται από έναν τουλάχιστον εταίρο,
η νομική μεταβολή των προσώπων τα οποία ασκούν τις δραστηριότητες της
επιχείρησης, η πρόσληψη ή η αποχώρηση εταίρου από την εταιρεία, καθώς
και η κληρονομική διαδοχή.
8. Η χρήση του όρου «αρτοποιός», καθώς και η εμπορική χρήση των
διακριτικών τίτλων «αρτοποιός» ή «αρτοποιείο» ή «φούρνος», επιτρέπεται
μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιμελούνται άμεσα, από το στάδιο
των επιλεγόμενων πρώτων υλών, το ζύμωμα της ζύμης, την εξέλιξη αυτής
μέχρι την πλήρη μορφοποίησή της, καθώς και την έψηση του άρτου στον
τόπο της πώλησής του προς τον καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται σε άλλα πρόσωπα, εκτός από αυτά που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η χρήση
όρου συναφούς με τους όρους «αρτοποιός» ή «αρτοποιείο» ή «φούρνος»,
εφόσον η χρήση αυτή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον καταναλωτή ως
προς τον τόπο παραγωγής του άρτου.
Άρθρο 3

Υπεύθυνος αρτοποιίας

1. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία αρτοποιείου χωρίς να έχει ορισθεί ο υπεύθυνος αρτοποιίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και η λειτουργία εγκατάστασης περάτωσης έψησης
χωρίς να έχει ορισθεί γι’ αυτήν υπεύθυνο πρόσωπο. Για το πρόσωπο αυτό
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3
και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
2. Ο υπεύθυνος αρτοποιίας αναπτύσσει τη δραστηριότητά του σε μία
μόνο εγκατάσταση αρτοποιίας.
3. Ο υπεύθυνος αρτοποιίας:
α) ασκεί τη δραστηριότητά του με ανεξαρτησία κατά το παραγωγικό στάδιο, που περιλαμβάνει τη διαχείριση, την οργάνωση και την εφαρμογή της
παραγωγής,
β) διασφαλίζει, στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, την τήρηση των
κανόνων της ορθής επαγγελματικής πρακτικής, τη χρήση των πρώτων υλών,
κατά την κείμενη νομοθεσία, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
στο χώρο εργασίας, καθώς και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.
4. Ο υπεύθυνος αρτοποιίας υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και τις υγειονομικές διατάξεις που αφορούν στη διάθεση, πώληση και διανομή των προϊόντων αρτοποιίας και ζύμης.
Άρθρο 4

Ίδρυση και επαναλειτουργία πρατηρίου άρτου

1. Για την ίδρυση και λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται αυτοτελής ισόγειος χώρος, επιφάνειας δώδεκα (12) τουλάχιστον τετραγωνικών
μέτρων με ανεξάρτητη είσοδο, σαφώς διαχωρισμένος από οποιονδήποτε
άλλο χώρο. Αν στο ίδιο πρατήριο πωλούνται εκτός του άρτου και άλλα προϊόντα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση ιε΄ του άρθρου 1, η απαιτούμενη
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ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται σε είκοσι (20) τ.μ.. Αν το πρατήριο
άρτου βρίσκεται εντός χώρου καταστήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος
τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δώδεκα (12) τ.μ.. Στο πρατήριο αυτό πωλούνται προϊόντα αρτοποιίας
που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Τα πρατήρια άρτου, αμιγή ή μη, που βρίσκονται εντός
των χώρων, οι οποίοι αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, διαχωρίζονται από τους
χώρους αυτούς, όπου πωλούνται άλλα προϊόντα, με κατάλληλο υλικό, που
συνδέεται στερεά με το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.
2. Το πρατήριο άρτου πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 852/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, των
άρθρων 15 έως και 36 και του άρθρου 43 της υ.α. ΑΙβ/8577/8.9.1983, όπως
αυτή κάθε φορά ισχύει.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 εφαρμόζονται αναλόγως
και στα πρατήρια άρτου, εφόσον η διακοπή της λειτουργίας τους υπερβαίνει
το ήμισυ των αντίστοιχων χρόνων διακοπής λειτουργίας αρτοποιείων.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 εφαρμόζονται αναλόγως
και στην περίπτωση που μεταβληθεί ο φορέας της επιχείρησης πρατηρίου
άρτου.
5. Για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου άρτου απαιτείται σχετική άδεια
η οποία χορηγείται από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
πρώτου βαθμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας
της οικείας Ν.Α.. Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται εντός χώρου καταστήματος
τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η άδεια
που χορηγείται κατά το προηγούμενο εδάφιο ενσωματώνεται στην άδεια λειτουργίας των καταστημάτων αυτών.
Άρθρο 5

Εγκατάσταση περάτωσης έψησης

1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης μπορεί να αποτελεί είτε αυτοτελές
και ανεξάρτητο κατάστημα είτε τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, με μόνιμη κατασκευή. Αν η εγκατάσταση αυτή αποτελεί τμήμα μικτού καταστήματος
τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, μπορεί να βρίσκεται μέσα ή έξω από το
κατάστημα ή την υπεραγορά τροφίμων, ως αυτοτελής και ανεξάρτητος
χώρος.
Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης είναι ενιαίος και περιλαμβάνει: χώρο αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, χώρο
προετοιμασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση, χώρο εκκλιβάνισης, χώρο
επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψησή τους,
στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευασίας, που μπορεί να
είναι κοινός με τον προηγούμενο χώρο. Οι ανωτέρω χώροι δεν επιτρέπεται
να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου. Για δυναμικότητα κλιβάνου
παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000)
χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, οι επί μέρους χώροι της εγκατάστασης περάτωσης έψησης απαιτείται να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις: ο
χώρος αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος προετοιμασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση
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οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος εκκλιβάνισης τέσσερα (4) τετραγωνικά
μέτρα, ο χώρος επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά
την έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα και ο χώρος συσκευασίας οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα. Ο κλίβανος
και ο θερμοθάλαμος, όση επιφάνεια καταλαμβάνουν. Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής από τρεις χιλιάδες (3.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000)
χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης αυξάνεται κατά είκοσι επί τοις εκατό (20%). Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι οκτώ χιλιάδες
(8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης αυξάνεται κατά τριάντα επί τοις εκατό (30%). Αν
η εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και αποχωρητήριο, με τον προθάλαμό του και το λουτρό των εργαζομένων, με την επιφάνεια και τις
προδιαγραφές που ορίζονται, για κάθε περίπτωση, από τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
2. Για την εγκατάσταση (ίδρυση), την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και
τη μετεγκατάσταση εγκατάστασης περάτωσης έψησης, καθώς και τη συγχώνευση εγκαταστάσεων περάτωσης έψησης, απαιτείται σχετική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 από τη Διεύθυνση
Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μετά από σύμφωνη
γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας ή της κατά νόμο αρμόδιας υπηρεσίας.
3. Η διάθεση των προϊόντων της εγκατάστασης περάτωσης έψησης επιτρέπεται σε χώρο πλήρως διαχωρισμένο και ανεξάρτητο από το χώρο αυτής,
με ελάχιστη επιφάνεια την οριζόμενη για το αμιγές πρατήριο άρτου, εφόσον
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 και στην
παράγραφο 3 του άρθρου 14.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος που ορίζονται στα άρθρα 37και 38 της υ.α.
ΑΙβ/8577/1983, καθώς και στα παρασκευαστήρια καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο άρθρο 39 της ιδίας απόφασης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του ν. 3325/2005.
Άρθρο 6

Δικαιολογητικά έκδοσης αδειών ίδρυσης
και λειτουργίας πρατηρίων άρτου

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤρΙΤΟ

ΜΕΤρΑ ΕΝΙΣΧΥΣηΣ ΕΠΙΧΕΙρηΣΕΩΝ ΑρΤΟΠΟΙΙΑΣ
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Άρθρο 7

Ενίσχυση επιχειρήσεων αρτοποιίας

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία υπαγωγής
των επιχειρήσεων αρτοποιίας σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, εκτός του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄), για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των
παραγόμενων προϊόντων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να επιχορηγείται η
ίδρυση παραδοσιακού αρτοποιείου (ξυλόφουρνου) σε δημοτικά διαμερίσματα
με πληθυσμό κάτω των τετρακοσίων (400) κατοίκων, σε νησιά με πληθυσμό
κάτω των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, σε δημοτικά διαμερίσματα
και κοινότητες ορεινών περιοχών, ανεξαρτήτως πληθυσμού, καθώς και σε
κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού, με εφάπαξ ποσό από τέσσερις έως έξι
χιλιάδες ευρώ. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα κριτήρια,
οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 8

Επαγγελματική κατάρτιση

1. Η επαγγελματική κατάρτιση των μαθητευόμενων αρτοποιών και των
υπεύθυνων αρτοποιίας γίνεται είτε σε επίπεδο τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης με βάση τις διατάξεις του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄) είτε σε επίπεδο
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα που προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α΄) και
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.
2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η επαγγελματική
κατάρτιση των μαθητευόμενων αρτοποιών και των υπεύθυνων αρτοποιίας
περιλαμβάνει μαθήματα σχετικά με την παραγωγή άρτου σε όλα τα στάδια,
τη συντήρηση, την επεξεργασία και τη μεταποίηση φρέσκων και διατηρημένων τροφίμων, την υγιεινή και την ασφάλεια του χώρου εργασίας, το περιβάλλον, την ενημέρωση και την προστασία του καταναλωτή και κάθε άλλο
μάθημα που κρίνεται αναγκαίο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται
οικονομικά ή άλλα κίνητρα για τη συμμετοχή των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις αρτοποιίας, μικρού και μεσαίου μεγέθους, στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που οργανώνονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
αυτού.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης της επαγγελματικής ικανότητας των εργαζομένων σε κάθε είδους επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων
αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας.
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5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται
τα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης των υπευθύνων για τη λειτουργία
της εγκατάστασης περάτωσης έψησης και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑρΤΟ

ΠρΟΪΟΝΤΑ ΑρΤΟΠΟΙΙΑΣ
Άρθρο 9
Άρτος

Για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων
αρτοποιίας, ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, τον τρόπο έψησης,
συσκευασίας και διάθεσης των προϊόντων αυτών, καθώς και για τη διαδικασία
του ελέγχου τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,
όπως ισχύει κάθε φορά και οι συναφείς διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 10

Φρέσκος άρτος - φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα

1. Απαγορεύεται η χρήση του όρου «φρέσκος άρτος» και «φρέσκο αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα»:
α) σε άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα που προορίζονται για
πώληση, μετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων ωρών από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας παραγωγής τους, ανεξάρτητα από τις μεθόδους συντήρησής τους,
β) σε άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα που πωλούνται μετά
την ολοκλήρωση της έψησης, του μερικώς ψημένου, του διατηρημένου ή κατεψυγμένου άρτου ή του αρτοπαρασκευάσματος ή του αρτοσκευάσματος,
ανεξάρτητα από τις μεθόδους συντήρησής τους,
γ) σε άρτο ή αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα, που παράγονται με
την έψηση ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, ανεξάρτητα από τις μεθόδους
συντήρησής τους.
2. Ο άρτος παρασκευάζεται και διατίθεται, ανεξάρτητα από το σχήμα και
τη μορφή του, σε βάρος 500 ή 1.000 ή 1.500 ή 2.000 γραμμαρίων.
3. Τα αρτοπαρασκευάσματα παρασκευάζονται και διατίθενται, ανεξάρτητα
από το σχήμα και τη μορφή τους, σε βάρος 250 ή 350 ή 500 ή 750 ή 1.000
γραμμαρίων.
4. Τα κουλούρια τύπου Θεσσαλονίκης παρασκευάζονται και διατίθενται
σε βάρος 40 γραμμαρίων τουλάχιστον, κατά τεμάχιο.
Άρθρο 11

Διάθεση διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και
αρτοπαρασκευασμάτων

1. Τα διατηρημένα προϊόντα αρτοποιίας πωλούνται υποχρεωτικά σε συσκευασία, στην οποία αναγράφονται οι πληροφορίες που ορίζουν οι κανόνες
επισήμανσης και, σε εμφανή θέση, οι ενδείξεις «διατηρημένος άρτος από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη» ή «αρτοπαρασκεύασμα
από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη» ή «αρτοσκεύασμα
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από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη». Οι ενδείξεις αυτές
συμπληρώνονται από την ένδειξη της χρησιμοποιούμενης μεθόδου συντήρησης, η οποία μπορεί να είναι κατάψυξη, ταχεία κατάψυξη ή συντήρηση σε
τροποποιημένη ατμόσφαιρα, καθώς και από τις τυχόν συνθήκες συντήρησης
και χρήσης.
2. Τα προϊόντα αρτοποιίας, που υποβάλλονται σε διαδικασίες ξήρανσης,
φρυγανίσματος και πρόσθετης έψησης, πωλούνται υποχρεωτικά σε συσκευασία που φέρει την ένδειξη «αποξηραμένο» ή «φρυγανισμένο» ή «διπλοψημένο» προϊόν αρτοποιίας.
3. Τα προϊόντα αρτοποιίας που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή
και προέρχονται από μη ολοκληρωμένη έψηση ζύμης πωλούνται υποχρεωτικά σε συσκευασία στην οποία αναγράφονται, με ευδιάκριτα γράμματα και
σε ορατό σημείο αυτής, εκτός από τις άλλες υποχρεωτικές ενδείξεις και η ένδειξη «άρτος μερικώς ψημένος από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη» ή «αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα, μερικώς ψημένο από
κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη». Στη συσκευασία προϊόντος αρτοποιίας που προέρχεται από την τελική έψηση του αντίστοιχου μερικώς ψημένου-κατεψυγμένου προϊόντος, τίθεται η ένδειξη «άρτος
προερχόμενος από μερικώς ψημένη ή μερικώς ψημένη και κατεψυγμένη
ζύμη» ή «αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα από μερικώς ψημένη ή μερικώς ψημένη και κατεψυγμένη ζύμη». Η ίδια ένδειξη τίθεται στο χώρο πώλησης, με μεγάλα και ευκρινή γράμματα, σε πινακίδα με διαστάσεις τουλάχιστον
50Χ30 εκατοστών του μέτρου.
4. Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα καταστήματα μαζικής εστίασης
μπορούν να διαθέτουν, χωρίς συσκευασία, τα διατηρημένα ή κατεψυγμένα
προϊόντα αρτοποιίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και υποχρεούνται να αναγράφουν στον τιμοκατάλογο τις αντίστοιχες ενδείξεις που
ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Άρθρο 12

Ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας

1. Τα ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας που προορίζονται για διάθεση,
στην κατάσταση που βρίσκονται στον τελικό καταναλωτή, πωλούνται σε συσκευασία, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 11
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η ένδειξη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του
παραπάνω Κώδικα,
β) ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος,
γ) η καθαρή ποσότητα ή το βάρος του προϊόντος,
δ) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος με την ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από …»,
ε) η ένδειξη που επιτρέπει τον προσδιορισμό της παρτίδας,
στ) οι συνθήκες συντήρησης και χρήσης του προϊόντος,
ζ) η ένδειξη «απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη του
προϊόντος», στην περίπτωση κατεψυγμένου προϊόντος,
η) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή
ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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2. Το ενδιάμεσο προϊόν αρτοποιίας που προορίζεται για μετέπειτα επεξεργασία και πώληση πωλείται σε συσκευασία στην οποία αναγράφονται,
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) η ονομασία πώλησης,
β) η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας,
γ) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή
ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή, εγκατεστημένου σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι υπόλοιπες ενδείξεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 μπορούν να
αναγράφονται μόνο στα έγγραφα που είναι σχετικά με τα τρόφιμα αυτά, κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών.
Άρθρο 13

Άρτος από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας

1. Τα προϊόντα αρτοποιίας που παράγονται από επιχείρηση η οποία έχει
ως αντικείμενο τη ζύμωση και την έψηση ή μόνο την έψηση του ενδιάμεσου
προϊόντος αρτοποιίας πωλούνται σε διαφορετικές προθήκες από τις προθήκες του φρέσκου άρτου. Στις προθήκες αυτές αναγράφονται, με ευκρινή γράμματα, οι πληροφορίες που ορίζουν οι σχετικές αγορανομικές διατάξεις και
τοποθετείται, σε εμφανές σημείο, πινακίδα με τις διαστάσεις που ορίζονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 με την ένδειξη «Διατηρημένος άρτος από
κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη» ή «αρτοπαρασκεύασμα
από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη» ή «αρτοσκεύασμα
από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη».
2. Τα προϊόντα αρτοποιίας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο διατίθενται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μέσα σε χάρτινη συσκευασία ή σε συσκευασία από κατάλληλο υλικό για τρόφιμα, με τις ενδείξεις που
ορίζονται στο άρθρο 12.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για
τα προϊόντα αρτοποιίας και ζύμης που είναι διατηρημένα ή κατεψυγμένα και
διατίθενται σε μεγάλες ποσότητες σε μονάδες ομαδικής εστίασης ή σε καταστήματα πώλησής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΘΕΣη ΠρΟΪΟΝΤΩΝ ΑρΤΟΠΟΙΙΑΣ
Άρθρο 14

Διάθεση - Πώληση - Διανομή άρτου
και αρτοπαρασκευασμάτων

1. Η πώληση των προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπεται μόνο από τα αρτοποιεία και τα πρατήρια άρτου. Κατ’ εξαίρεση, η πώληση προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπεται και στα ζαχαροπλαστεία, στα γαλακτοπωλεία, στα
καταστήματα τροφίμων και ζαχαρωδών προϊόντων, στα μεικτά καταστήματα
τροφίμων και στις υπεραγορές τροφίμων, με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4, εφόσον χορηγηθεί
για τα καταστήματα αυτά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου. Ο
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χώρος πώλησης των προϊόντων αρτοποιίας στα καταστήματα τροφίμων, στα
μεικτά καταστήματα τροφίμων και στις υπεραγορές τροφίμων διαχωρίζεται
υποχρεωτικά από τον υπόλοιπο χώρο των καταστημάτων αυτών, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και ο χώρος πώλησης των προϊόντων αρτοποιίας στα ζαχαροπλαστεία, στα γαλακτοπωλεία και
στα καταστήματα ζαχαρωδών προϊόντων διαχωρίζεται υποχρεωτικά κατά
τρόπο που αποτρέπει την επαφή των προϊόντων αρτοποιίας από τα λοιπά
προϊόντα. Σε όλα τα ανωτέρω καταστήματα, εκτός από τα αρτοποιεία και τα
πρατήρια άρτου, δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποχωρητηρίου στο χώρο
πώλησης των προϊόντων τους.
2. Η πώληση προϊόντων αρτοποιίας από τα καταστήματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και τα πρατήρια άρτου γίνεται με τους
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α) Τα προϊόντα αρτοποιίας πρέπει να συσκευάζονται στο χώρο παραγωγής τους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13. Αρτοσκευάσματα με χαμηλό ποσοστό υγρασίας, όπως παξιμάδια, φρυγανιές, μπορεί να
συσκευάζονται και σε σακίδια από πλαστική ύλη, κλεισμένα με συνδετική μηχανή, εφόσον τα σακίδια αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται από
τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
β) Η τοποθέτηση των πωλούμενων ειδών στη συσκευασία που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση πρέπει να γίνεται όταν τα είδη αυτά αποκτήσουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
γ) Στο εξωτερικό μέρος των προαναφερόμενων συσκευασιών πρέπει να
υπάρχουν, έντυπες και καθαρογραμμένες, οι εξής ενδείξεις:
αα) η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης παρασκευής των πωλούμενων ειδών,
ββ) η ονομασία πώλησης,
γγ) το καθαρό βάρος και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας των
πωλούμενων ειδών, με ανεξίτηλη σφραγίδα,
δδ) ο κατάλογος των συστατικών.
3. Ο διατηρημένος άρτος, που περιγράφεται στο άρθρο 13 και πωλείται
στον τελικό καταναλωτή σε χώρο διαφορετικό από το χώρο της έψησης, πρέπει:
α) να συσκευάζεται σε υλικό που προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,
β) να αναγράφονται επί της συσκευασίας, με ευδιάκριτα γράμματα και
σε εμφανές σημείο αυτής, οι ακόλουθες ενδείξεις:
αα) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή, εγκατεστημένου σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η διεύθυνσή του,
ββ) το είδος του άρτου,
γγ) η ένδειξη «άρτος μερικώς ψημένος-να ψηθεί πριν τη βρώση του»,
εφόσον πρόκειται για άρτο που παρασκευάζεται από μη ολοκληρωμένη
έψηση ζύμης,
δδ) η ένδειξη «άρτος ψημένος εξ ολοκλήρου παρασκευασθείς από μερικώς ψημένο άρτο», εφόσον το αρχικό προϊόν δεν είναι κατεψυγμένο,
εε) η ένδειξη «άρτος ψημένος εξ ολοκλήρου, παρασκευασθείς από μερικώς ψημένο και κατεψυγμένο άρτο», εφόσον το αρχικό προϊόν είναι μερικώς
ψημένο και κατεψυγμένο,
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στστ) η ένδειξη «κατεψυγμένος άρτος», εφόσον το αρχικό προϊόν είναι
κατεψυγμένο,
ζζ) το καθαρό βάρος του περιεχομένου της συσκευασίας,
ηη) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του άρτου με την ένδειξη
«Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από …»,
θθ) ο τρόπος παρασκευής,
ιι) οι συνθήκες συντήρησης,
ιαια) ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος.
Τα είδη του άρτου που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, όταν διατίθενται από καταστήματα λιανικής πώλησης, τοποθετούνται σε χώρους που
διαχωρίζονται από τους χώρους έψησής τους και από τους χώρους πώλησης
του φρέσκου άρτου.
4. Ο φρέσκος άρτος και τα πάσης φύσεως αρτοσκευάσματα και αρτοπαρασκευάσματα που πωλούνται στα αρτοποιεία παραδίδονται στον καταναλωτή μέσα σε συσκευασία που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών.
5. Δεν επιτρέπεται η έκθεση (τοποθέτηση) προϊόντων αρτοποιίας εκτός
του χώρου καταστήματος πώλησης.
6. Η πώληση κουλουριών και άλλων αρτοσκευασμάτων από πλανόδιους
και στάσιμους μικροπωλητές γίνεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
7. Ο άρτος κάθε τύπου, που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ζυγίζεται, υποχρεωτικά, ενώπιον του καταναλωτή.
8. Κάθε αρτοποιείο υποχρεούται να διαθέτει επαρκή και κατάλληλο χώρο
για την αποθήκευση και τη συντήρηση των προϊόντων του. Τα προϊόντα αρτοποιίας που πωλούνται χωρίς κλειστή συσκευασία τοποθετούνται σε ειδικές
προθήκες, των οποίων η βάση απέχει 70 εκατοστά από το έδαφος και ίση
απόσταση από το χώρο κυκλοφορίας των πελατών. Οι προθήκες αυτές καλύπτονται από δικτυωτό πλέγμα ή διάτρητα καλύμματα, μεταλλικά, ξύλινα ή
πλαστικά. Η τοποθέτηση των προϊόντων αρτοποιίας στις προθήκες γίνεται
χωριστά για κάθε τύπο και είδος των προϊόντων αυτών, με την αντίστοιχη επί
των προθηκών ένδειξη.
9. Στα αρτοποιεία επιτρέπεται και η πώληση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και αναψυκτικών.
10. Για τη διάθεση προσυσκευασμένων αρτοσκευασμάτων, που πληρούν τις προϋποθέσεις των υγειονομικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών και ιδίως του άρθρου 114 αυτού, καθώς και τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 10, 11 και 12 του παρόντος νόμου, δεν απαιτείται άδεια
πρατηρίου άρτου.
Άρθρο 15

Μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας

1. Η μεταφορά, η διανομή και η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπεται με οχήματα που διαθέτουν κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες
τις πλευρές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά των
προϊόντων αυτών. Στο εξωτερικό μέρος των οχημάτων πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης.
2. Ο άρτος και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας, είτε σε ατομική είτε σε μα1390

ζική συσκευασία, όταν μεταφέρονται προς πώληση από το χώρο παραγωγής
τους σε πρατήρια άρτου, σε ξενοδοχεία, σε νοσοκομεία και σε λοιπά ιδρύματα, σε τόπους ομαδικής σίτισης, σε εστιατόρια, ταβέρνες και σε κάθε άλλο
τόπο προορισμού, τοποθετούνται μέσα σε κλειστά κιβώτια, που είναι κατασκευασμένα από υλικό που είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Απαγορεύεται η μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίας με άλλον τρόπο. Η μεταφορά
άλλων, μη συσκευασμένων ειδών αρτοποιίας, γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις υγιεινής και καθαριότητας που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο.
3. Επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που δεν
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των προϊόντων αυτών, εφόσον τα προϊόντα αυτά τοποθετούνται σε ειδικά ξύλινα κιβώτια, που έχουν
εσωτερική επένδυση από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή σε μεταλλικά ή πλαστικά
κιβώτια, με επαρκή χωρητικότητα, τα οποία κλείνουν ερμητικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της μεταφοράς αυτής και είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Ομοίως, επιτρέπεται με τα οχήματα που
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο η διακίνηση και η μεταφορά προς πώληση προϊόντων αρτοποιίας, τα οποία διατίθενται στον καταναλωτή σε αεροστεγή συσκευασία, το υλικό της οποίας προβλέπεται από τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.
4. Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιονδήποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που μεταφέρουν ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή
υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ρΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 16

Αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών

1. Οι επιχειρήσεις αρτοποιίας υποχρεούνται να διατηρούν στο χώρο τους
αποθέματα αλεύρων, καύσιμης ύλης και αλατιού, σε ποσότητες που καλύπτουν τις ανάγκες παραγωγής, με βάση την ημερήσια κατανάλωση των ειδών
αυτών, για την παρασκευή άρτου τουλάχιστον τριών (3) ημερών, κατά την
περίοδο από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και μιας εβδομάδας, κατά την
περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Ιουνίου.
2. Τα ανωτέρω αποθέματα ανανεώνονται κατά τη χρησιμοποίησή τους,
με τρόπο που εξασφαλίζει αμετάβλητη την ποσότητά τους και αποτρέπει τον
κίνδυνο της αλλοίωσης των αλεύρων και του αλατιού.
Άρθρο 17

Έψηση φαγητών και γλυκισμάτων του κοινού

1. Τα αρτοποιεία υποχρεούνται να δέχονται, για έψηση, φαγητά, παρασκευάσματα και γλυκίσματα του κοινού και να διαθέτουν, προς τούτο, τους
κλιβάνους τους. Η παραλαβή για έψηση των ανωτέρω ειδών γίνεται καθημερινά μέχρι την 12:30 ώρα.
2. Τα αρτοποιεία παραμένουν ανοικτά για την έψηση φαγητών και γλυκισμάτων μέχρι την 14:00 ώρα, τρεις (3) ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και
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την ημέρα των Χριστουγέννων, τέσσερις (4) ημέρες πριν το νέο έτος και την
ημέρα του νέου έτους, την παραμονή και την ημέρα των Θεοφανείων, την
ημέρα του Πάσχα και την ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου. Σε περιοχές,
στις οποίες το κοινό εξυπηρετείται από ένα και μόνο αρτοποιείο, τούτο υποχρεούται να παραμένει ανοικτό για έψηση φαγητών, γλυκισμάτων και παρασκευασμάτων του κοινού τις Κυριακές και τις αργίες.
3. Τα αρτοποιεία και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης δεν επιτρέπεται να παράγουν οποιονδήποτε τύπο προϊόντων αρτοποιίας κατά τις Κυριακές
και τις αργίες. Με αποφάσεις του οικείου Νομάρχη μπορεί να επιτραπεί η παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας από αρτοποιεία, που βρίσκονται σε κοινότητες, με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων (1.000) κατοίκων. Απαγορεύεται κάθε
εργασία για παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας πριν από την 04:00 ώρα και
μετά την 21:00 ώρα. Όταν τα αρτοποιεία παρασκευάζουν προϊόντα αρτοποιίας για δύο (2) και πλέον ημέρες, λόγω αργιών, οι εργασίες παραγωγής των
προϊόντων αυτών επιτρέπεται να αρχίζουν από το μεσονύκτιο της προηγούμενης ημέρας. Η παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας δεν υπόκειται στους χρονικούς περιορισμούς που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια, κατά το
διάστημα από 15 μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και από το Σάββατο του
Λαζάρου μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο κάθε έτους. Με την επιφύλαξη των
διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας, οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται στις
βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας,
ζύμης και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας.
4. Στα αρτοποιεία τοποθετείται υποχρεωτικά, σε εμφανές σημείο, πινακίδα διαστάσεων 35Χ45 εκατοστών περίπου, στην οποία αναγράφονται με
ευανάγνωστα στοιχεία οι τιμές έψησης και οι ώρες που παραλαμβάνονται για
έψηση τα ανωτέρω είδη.
Άρθρο 18

Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

1. Όποιος εκμεταλλεύεται, χωρίς άδεια, αρτοποιείο, πρατήριο άρτου ή
εγκατάσταση περάτωσης έψησης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1)
έτους ή με χρηματική ποινή. Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί και μαζί
με την ποινή της φυλάκισης.
2. Ανεξάρτητα από την επιβολή των ανωτέρω ποινικών κυρώσεων, σε
όσους παραβαίνουν απαγορευτικές διατάξεις του νόμου αυτού, επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ως πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της πράξης ή παράλειψης
και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στη δημόσια υγεία και τα συμφέροντα
των καταναλωτών. Μπορεί, επίσης, να διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας
της επιχείρησης αρτοποιίας για διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών ή και οριστικά,
σε περίπτωση υποτροπής. Οι διοικητικές κυρώσεις, που ορίζονται στην παράγραφο αυτή, επιβάλλονται με απόφαση της αρχής που είναι αρμόδια για
τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας.
3. Για παραβάσεις διατάξεων που διέπουν τις δραστηριότητες των περιπτώσεων β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 2, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 3325/2005.
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Άρθρο 19

Χορήγηση σύμφωνης γνώμης

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις
περιπτώσεις β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, στο άρθρο
52 της υ.α. Α1β/8577/1983 και στην υ.α. Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β΄) τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης που παρέχεται από την αρμόδια
Υπηρεσία Υγείας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 4
του ν. 3325/2005.
2. Στις δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις της υ.α.
Α5α/5333/1987, χορηγείται μία μόνο άδεια ή ειδική δήλωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή που προβλέπεται στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του ν. 3325/2005.
Άρθρο 20

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Στα πρατήρια άρτου τοποθετείται υποχρεωτικά προθήκη για την εξασφάλιση των προϊόντων αρτοποιίας από κάθε είδους ρύπανση, καθώς και
εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης, από την οποία εξαιρούνται τα πρατήρια άρτου που λειτουργούν στο χώρο των καταστημάτων τροφίμων κάθε
κατηγορίας.
2. Τα ίδια πρατήρια πρέπει, εκτός από το χώρο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, να διαθέτουν αποχωρητήριο τουλάχιστον 2 τ.μ. με
προθάλαμο 1 τ.μ.. Για την ύπαρξη αποχωρητηρίου στα πρατήρια άρτου που
υφίστανται και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 της
υ.α. 8577/8.9.1983, όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Τα πρατήρια άρτου που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του
νόμου αυτού διέπονται από τις διατάξεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε η άδεια
λειτουργίας τους.
4. Για το μηχανολογικό εξοπλισμό των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων αρτοποιίας, των επαγγελματικών εργαστηρίων παραγωγής
ζύμης, καθώς και των αρτοποιείων, που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005.
5. Για τις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων
αρτοποιίας και τα αρτοποιεία, που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικοί όροι που αναγράφονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους και για το μηχανολογικό εξοπλισμό τους οι σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005.
6. Οι άδειες εγκατάστασης των δραστηριοτήτων που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, στ΄ και ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, που έχουν εκδοθεί
πριν από τη δημοσίευση αυτού και είναι σε ισχύ, εξακολουθούν να ισχύουν,
μέχρι τη λήξη τους. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή της ειδικής δήλωσης που αφορούν στις δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005 και εξακολουθούν να ισχύουν
οι προϋποθέσεις ίδρυσης των τεχνοοικονομικών αυτών μονάδων που ίσχυαν
κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας εγκατάστασης.
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7. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των αρτοποιείων και των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, που
λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3325/2005. Αν η επέκταση ή ο εκσυγχρονισμός συνεπάγονται αύξηση της δυναμικότητας του κλιβάνου παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας, εφόσον η αύξηση αυτή δεν υπερβαίνει το 30% της υφιστάμενης
δυναμικότητας, οι εγκεκριμένοι με την άδεια λειτουργίας χώροι και τα διαμερίσματα παραμένουν ως έχουν. Αν η μεταβολή αυτή υπερβαίνει το 30% της
υφιστάμενης δυναμικότητας, τηρούνται, κατά περίπτωση, οι προϋποθέσεις
που καθορίζονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 2.
8. Για τα προϋφιστάμενα του π.δ. 15 της 25.8.1934 (ΦΕΚ 309 Α΄) αρτοποιεία, που εξακολουθούν να λειτουργούν στους εγκεκριμένους με την άδεια
λειτουργίας χώρους, καθόσον αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό
τους, ισχύουν οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
9. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας βιομηχανικής-βιοτεχνικής εγκατάστασης
αρτοποιίας, επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής ζύμης και ενδιάμεσων
προϊόντων αρτοποιίας και αρτοποιείου, που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση
του νόμου αυτού, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το
χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων, εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την
έναρξη της διαδικασίας έκδοσης των επί μέρους απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων ή βεβαιώσεων.
10. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ορισμένος πληθυσμός, λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός της τελευταίας κάθε φορά επίσημης απογραφής.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο
θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου
αυτού.
12. Υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη της
ισχύος του νόμου αυτού σχετικά με τους τύπους των κλιβάνων παραγωγής
προϊόντων αρτοποιίας, των οποίων η παραγωγικότητά τους έχει καθορισθεί,
εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος
νόμου.
13. Κατά τη θέσπιση των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου ελήφθησαν
υπόψη οι διατάξεις της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας Ιουνίου 1998 (L-204).
14. Οι εγκαταστάσεις των περιπτώσεων β΄, στ΄, ι΄ και ια΄ προσαρμόζονται
υποχρεωτικά στις απαιτήσεις του παρόντος νόμου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2007. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος νόμου που ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4, των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 και των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 21

Καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 καταργούνται οι διατά1394

ξεις: α) του π.δ. 15 της 25.8.1934 (ΦΕΚ 309 Α΄), β) του β.δ. της 3/25.5.1950
(ΦΕΚ 119 Α΄), γ) του ν. 726/1977 (ΦΕΚ 316 Α΄), δ) του άρθρου 65 του ν.
2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄), ε) του π.δ. 369/1992 (ΦΕΚ 186 Α΄), στ) του ν.
2394/1996 (ΦΕΚ 64 Α΄), ζ) των υ.α. Α5α/5333/1987 και 390/1993 (ΦΕΚ 70
Β΄), καθώς και κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του
νόμου αυτού. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα του άρθρου 6 του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση και θέση σε
ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.
Άρθρο 22

Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 3390/2005 (ΦΕΚ 233 Α΄) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«2. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, διατηρητέων και μη, που σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3066/2002
(ΦΕΚ 252 Α΄) έληγαν την 31η Δεκεμβρίου 2005, καθώς και όσες από τις συμβάσεις αυτές έχουν λήξει μετά την ημερομηνία αυτή ή λήγουν ή ενδέχεται να
λήξουν, για οποιονδήποτε λόγο, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, παρατείνονται, αυτοδικαίως, μέχρι την ημερομηνία αυτή. Κατά της εκτέλεσης των
αποφάσεων που εκδόθηκαν ή ενδέχεται να εκδοθούν για τη λήξη των μισθώσεων του προηγούμενου εδαφίου, χωρεί ανακοπή, λόγω της παράτασης των
μισθώσεων αυτών κατά το παρόν άρθρο. Με την άσκηση της ανακοπής χορηγείται, από τον δικαστή του αρμόδιου Πρωτοδικείου, αναστολή της εκτέλεσης των ανωτέρω αποφάσεων, οι οποίες εκτελούνται μόνο ως προς τις
διατάξεις περί δικαστικών εξόδων.»
Άρθρο 23

ρύθμιση θεμάτων της «Βιομηχανίας Φωσφορικών
Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης

1. Οι μισθωτοί της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»
που απασχολούνται στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε από 4.12.2006 και μέχρι τις 31.1.2007, και δεν έχουν ήδη
συμπληρωμένες τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης από τον κύριο
ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.):
α) Αυτοαπασχόλησης
β) Νέων θέσεων εργασίας
γ) Επανακατάρτισης
δ) τακτικής επιδότησης ανεργίας
ε) ειδικής επιδότησης ανεργίας.
Στα ανωτέρω προγράμματα μπορούν να ενταχθούν και όσοι απασχολούνται με σύμβαση έργου ή άλλη παρεμφερή μορφή απασχόλησης που έχει
συμφωνηθεί με τη Β.Φ.Λ. Α.Ε., εφόσον εργάζονται στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε. τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου υπεύθυνη δήλωση - αίτηση στον Ο.Α.Ε.Δ. για την υπαγωγή
τους στο πρόγραμμα.
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Όσοι επιλέξουν το πρόγραμμα της επανακατάρτισης, δικαιούνται να επιλέξουν και οποιοδήποτε άλλο, με την προϋπόθεση της μη ταυτόχρονης με το
πρόγραμμα κατάρτισης υπαγωγής τους και σε άλλο πρόγραμμα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής των
μισθωτών που τους καταγγέλθηκε η σύμβαση στα προγράμματα α έως και δ
της παραγράφου 1, καθώς επίσης η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών και
το ύψος των καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
3. Στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας έχουν δικαίωμα να
ενταχθούν μισθωτοί που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον κατά την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους απασχολούνται ήδη στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. τουλάχιστον επί δύο (2) χρόνια. Επίσης
στο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας μπορούν να ενταχθούν όσοι
απασχολούνται με σύμβαση έργου ή άλλη παρεμφερή μορφή απασχόλησης
που έχει συμφωνηθεί με τη Β.Φ.Λ. Α.Ε., εφόσον εργάζονται στο εργοστάσιο
Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε. τουλάχιστον τρία (3) χρόνια και καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
4. Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι μέχρι τη συμπλήρωση των ισχυουσών σήμερα προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης συντάξεως γήρατος και δεν θα υπερβαίνει τους εβδομήντα δύο (72)
μήνες. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης συντάξεως γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι
τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του
ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, ήτοι των εβδομήντα δύο (72) μηνών. Με
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας το ανώτατο χρονικό όριο ειδικής επιδότησης εβδομήντα δύο (72) μηνών μπορεί να παραταθεί.
Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι ίσο με το
80% του καταβαλλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης μηνιαίου μισθού ή του
εικοσιπενταπλασίου του καταβαλλόμενου ημερομισθίου και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα
αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών
καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε. αρχής γενομένης από 1.1.2007.
5. Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονται
ως μισθωτοί. Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.. Ο παραπάνω
χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των
απαιτούμενων από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως ισχύει
κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από την καταγγελία της σύμβασης στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της βάσης
αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών
καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης.
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Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών
ποσών της κύριας ασφάλισης.
Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι (6) μήνες κατά τους
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων
και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του Ι.Κ.Α. λόγω της ειδικότητάς τους ή
της φύσης της εργασίας τους θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο
αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας.
6. Στον αριθμό ημερών ασφάλισης κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τα παραπάνω, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής
θητείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 1358/1983, όπως κάθε φορά
ισχύουν, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα
κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού
δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας στην οποία εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν.
7. Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της
ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι
διατάξεις περί επιδοτήσεως των κοινών ανέργων από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Η ειδική
επιδότηση ανεργίας θα αναστέλλεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτούμενου.
8. Στους μισθωτούς των οποίων θα καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας ή
θα παραιτηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της εξυγίανσης της εταιρείας, καταβάλλεται από τον
Ο.Α.Ε.Δ., πέραν από την αποζημίωση απολύσεως που έλαβαν ήδη από τη
Β.Φ.Λ. Α.Ε., ένα επιπλέον βοήθημα το οποίο υπολογίζεται κλιμακωτά ως
εξής:
- Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης μέχρι 15.000 ευρώ το βοήθημα του
Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 100% της νόμιμης αποζημίωσης.
- Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 15.001 ευρώ μέχρι 20.000 ευρώ
το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 80% της νόμιμης αποζημίωσης.
- Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 20.001 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ
το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 70% της νόμιμης αποζημίωσης.
- Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 30.001 ευρώ μέχρι 40.000 ευρώ
το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 60% της νόμιμης αποζημίωσης.
- Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 40.001 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ
το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 50% της νόμιμης αποζημίωσης.
- Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 50.001 ευρώ μέχρι 60.000 ευρώ
το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 45% της νόμιμης αποζημίωσης.
- Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 60.001 ευρώ μέχρι 70.000 ευρώ
το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 40% της νόμιμης αποζημίωσης.
- Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης από 70.001 ευρώ μέχρι 80.000 ευρώ
το βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 35% της νόμιμης αποζημίωσης.
- Για ποσό νόμιμης αποζημίωσης πάνω από 80.001 ευρώ το βοήθημα
του Ο.Α.Ε.Δ. ισούται με το 20% της νόμιμης αποζημίωσης.
Από το άνω βοήθημα του Ο.Α.Ε.Δ. αφαιρείται το ποσό εκείνο πέραν της
νόμιμης αποζημίωσης το οποίο έχει ήδη καταβάλει η Β.Φ.Λ. Α.Ε. κατά την
καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
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και το ύψος της δαπάνης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την καταβολή
του επιπλέον βοηθήματος.
9. Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδοτήσεως, δεν
υπάγονται στις διατάξεις αυτού.
10. Για το σύνολο των εργαζομένων από την ημερομηνία απόλυσής τους
από τη Β.Φ.Λ. Α.Ε. ή από την ημερομηνία παραίτησής τους κατά τους ορισμούς της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται κατά 3%
η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης βάσει προκηρύξεων οι οποίες θα εκδοθούν
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μέχρι 31.12.2011 σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
11. Εργαζόμενοι στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε., των
οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε ή παραιτήθηκαν στα πλαίσια της
εξυγίανσης της εταιρείας από 4.12.2006 μέχρι 31.1.2007, έχουν δικαίωμα να
ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 34
παρ. 3 του ν. 3448/2006.
12. Εργαζόμενοι οι οποίοι θα συνεχίσουν να εργάζονται στο εργοστάσιο
Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε., καθώς και εκείνοι που θα μετακινηθούν στο
εργοστάσιο Καβάλας και απολυθούν για λόγο μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητά
τους, ή παραιτηθούν μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου
υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση - αίτηση στον Ο.Α.Ε.Δ. εντός μηνός
από την απόλυση ή παραίτησή τους.
Ειδικά εργαζόμενοι οι οποίοι θα συνεχίσουν να εργάζονται στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Β.Φ.Λ. Α.Ε. και μετά την παρέλευση της παραπάνω
εξάμηνης προθεσμίας αποκλειστικά για να θέσουν σε ασφαλή μακροχρόνια
κράτηση τις εγκαταστάσεις και παραγωγικές μονάδες του εργοστασίου Θεσσαλονίκης, καθώς και να προσφέρουν τις αναγκαίες προς τούτο οικονομικές
και διοικητικές υπηρεσίες, μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος
άρθρου υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση - αίτηση στον Ο.Α.Ε.Δ.
εντός μηνός από την απόλυσή τους.
13. Οι δαπάνες που προκαλούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού πλην του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ..
14. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού,
καθώς και από το επιπλέον βοήθημα της παραγράφου 8 καλύπτονται από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
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Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Δ. ΑΒρΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σ. ΤΣΙΤΟΥρΙΔηΣ

Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3526
Φ.Ε.Κ. 34Α (23.2.2007)

«Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας
και συναφείς διατάξεις»
ΔΙΟρΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
Στο νόμο υπ’ αριθμ. 3526/2007, που επανεκτυπώθηκε στο ΦΕΚ
24/9.2.2007 τ.Α΄ και αφορά την παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας
και συναφείς διατάξεις, επιφέρονται οι πιο κάτω διορθώσεις:
1. Στη σελ. 554, στήλη 1η και στίχο 24ο εκ των άνω, από το λανθασμένο:
«..., με ή χωρίς ζύμη, η οποία ...», στο ορθό: «..., με ή χωρίς ζύμη αρτοποιίας,
η οποία ...».
2. Στη σελ. 555, στήλη 1η και στίχο 13ο εκ των άνω, από το λανθασμένο:
«...εκσυγχρονισμός», στο ορθό: «...εκσυγχρονισμό».
3. Στη σελ. 555, στήλη 1η και στίχο 35ο εκ των άνω, από το λανθασμένο:
«... αντίτοιχα.», στο ορθό: «... αντίστοιχα.»
4. Στη σελ. 557, στήλη 1η και στίχο 30ο και 31ο εκ των άνω, από το λανθασμένο: «...περάτωσης έψησης περιλαμβάνει: ...», στο ορθό: «...περάτωσης
έψησης είναι ενιαίος και περιλαμβάνει: ...».
5. Στη σελ. 560, στήλη 2η και στίχο 1ο εκ των άνω, από το λανθασμένο:
«...προβλέπεται την...», στο ορθό: «...προβλέπεται στην...».
6. Στη σελ. 561, στήλη 1η και στίχο 1ο εκ των άνω, από το λανθασμένο:
«...με οιοδήποτε...», στο ορθό: «..., με οποιονδήποτε ...».
7. Στη σελ. 561, στήλη 1η και στίχο 11ο εκ των άνω, από το λανθασμένο:
«...άρτου τριών ...», στο ορθό: «...άρτου τουλάχιστον τριών (3)...».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

1400

Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης,
μετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3551
Φ.Ε.Κ. 76Α (2.4.2007)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εμπίπτει κάθε επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για το σκοπό μόνο του παρόντος νόμου νοούνται:
α) Πλοίο: κάθε πλωτό ναυπήγημα που έχει μεταλλικό περίβλημα (γάστρα), ολικού μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων μέτρων, ανεξαρτήτως χωρητικότητας.
β) Ναυπήγηση: η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου πλοίου, που περιλαμβάνει την κατασκευή του περιβλήματος, την εγκατάσταση του προωστηρίου
συστήματος, εφόσον προβλέπεται, των βοηθητικών συστημάτων του και την
κατασκευή και τον εξοπλισμό των κύριων και βοηθητικών χώρων.
γ) Μετατροπή: η αλλαγή, με οποιονδήποτε τρόπο, του είδους και της
αποστολής του πλοίου, η μεταβολή της μεταφορικής του ικανότητας και των
τρόπων φορτοεκφόρτωσης, εφόσον συνεπάγονται ριζικές αλλαγές στο περίβλημα, στους χώρους φορτίου ή επιβατών, στο προωστήριο σύστημα ή στα
συστήματα ασφάλειας του πλοίου.
δ) Επισκευή: η επιδιόρθωση και η αποκατάσταση της κατασκευαστικής
ή της λειτουργικής ακεραιότητας μερών, καθώς και των κύριων και βοηθητικών συστημάτων του πλοίου που έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά, εφόσον δεν
συνεπάγονται ριζικές μεταβολές στην αρχική σχεδίαση και τη λειτουργία του.
ε) Συντήρηση: οι εργασίες διατήρησης της κατασκευαστικής ή της λειτουργικής ικανότητας μερών, καθώς και των κύριων και βοηθητικών συστημάτων του πλοίου.
στ) Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών σε έναν ή και περισσότερους από τους
τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, στις
οποίες έχει παραχωρηθεί νομίμως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου.
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ζ) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου: οι εργοληπτικές επιχειρήσεις των δημόσιων έργων, οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στην κατηγορία Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου.
η) Ειδικές Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν επί μέρους
εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.
θ) Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (ΝΑ.ΖΩ.): η χερσαία και θαλάσσια
έκταση, που παραχωρείται νόμιμα εντός των ορίων θαλάσσιας έκτασης, αιγιαλού και παραλίας, η οποία χωροθετείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄) και την υ.α. οικ. 2584/99/Φ.Ν.
2545/3.2.2003 (ΦΕΚ 139 Β΄). Χώροι και εγκαταστάσεις της ΝΑ.ΖΩ. μπορεί
να εκμισθώνονται από τους οικείους φορείς διοίκησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων.
Άρθρο 3

Εκτέλεση εργασιών

1. Εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης
πλοίων δικαιούνται να εκτελούν μόνο οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες
στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4 και διαθέτουν, νομίμως, τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό.
2. Ο κύριος του έργου της ναυπήγησης ή της μετατροπής πλοίου δικαιούται να αναθέτει την εκτέλεση σχετικών επί μέρους εργασιών σε Ειδικές Επιχειρήσεις μόνο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει ορισθεί, από αυτόν, υπεύθυνος τεχνικός ή Εργοληπτική Επιχείρηση, για την επίβλεψη και το συντονισμό της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, καθώς και τεχνικός ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων» (ΦΕΚ 177 Α΄), όπως
ισχύει,
β) οι Ειδικές Επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν τις επί μέρους εργασίες,
είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο για τις εργασίες αυτές,
γ) οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται σε χώρους Ναυπηγοεπισκευαστικής
Επιχείρησης, η οποία, σύμφωνα με την οικεία απόφαση εγγραφής στο Ειδικό
Μητρώο, δικαιούται να εκτελεί τις εργασίες αυτές ή σε ΝΑ.ΖΩ..
3. Το πλήρωμα του πλοίου επιτρέπεται να εκτελεί μόνο εργασίες συντήρησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι επί μέρους εργασίες συντήρησης που επιτρέπεται να
εκτελεί το πλήρωμα του πλοίου, όταν αυτό βρίσκεται σε εγκαταστάσεις Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή ΝΑ.ΖΩ..
4. Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων χωρίς προηγούμενη ειδική
άδεια, για τη συγκεκριμένη εργασία, η οποία χορηγείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.
5. Οι εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης
πλοίων επιτρέπεται να εκτελούνται:
α) στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων, κατά
τα οριζόμενα στην άδεια λειτουργίας τους,
β) στις ΝΑ.ΖΩ..
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6. Εργασίες επισκευής ή συντήρησης πλοίων επιτρέπεται να εκτελούνται
σε ειδικές ή έκτακτες περιπτώσεις, από συνεργείο, όταν το πλοίο ευρίσκεται
εκτός Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή ΝΑ.ΖΩ.:
α) Επί του πλοίου, όταν αυτό ευρίσκεται αγκυροβολημένο, ύστερα από
άδεια της Λιμενικής Αρχής.
β) Εν πλω, εφόσον οι εργασίες δεν αλλάζουν την κλάση του πλοίου,
ύστερα από άδεια της Λιμενικής Αρχής του λιμένα επιβίβασης του συνεργείου.
7. Κατά την εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου 1, τηρούνται υποχρεωτικά οι διατάξεις του ν.1568/1985 και των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονιστικών πράξεων, όπως ιδίως του π.δ.70/1990 (ΦΕΚ 31 Α΄) και του π.δ.17/
1996 (ΦΕΚ 11 Α΄).
8. Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής, σε συστήματα θέρμανσης - ψύξης - κλιματισμού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού πλοίων, από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, δεν
απαιτείται σχετική εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Οι εργασίες του προηγούμενου
εδαφίου εκτελούνται κατόπιν χορήγησης της ειδικής άδειας της παραγράφου 4.
Άρθρο 4

Ειδικό Μητρώο

1. Οι επιχειρήσεις ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης
πλοίων εγγράφονται σε Ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 1 του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄). Η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο γίνεται, κατ’ επιλογή των επιχειρήσεων, από τις υπηρεσίες του προηγούμενου
εδαφίου, στα διοικητικά όρια των οποίων, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν την καταστατική τους έδρα ή ασκούν τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005.
2. Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εξετάζουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 για
την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο, παρακολουθούν και ελέγχουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο
και δημιουργούν βάση σχετικών δεδομένων.
3. Η 3η Κλαδική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.)
του Υπουργείου Ανάπτυξης τηρεί Γενικό Μητρώο, σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή, το οποίο περιλαμβάνει τις εγγραφές όλων των Ειδικών Μητρώων. Η
ανωτέρω Διεύθυνση ενημερώνει για τις εγγραφές στο Γενικό Μητρώο, τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι Διευθύνσεις
Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διαβιβάζουν στην ανωτέρω
Διεύθυνση της Γ.Γ.Β. τα στοιχεία που καταγράφουν στο Ειδικό Μητρώο, εντός
δέκα (10) ημερών από τη σχετική εγγραφή.
Άρθρο 5

Κατηγορίες επιχειρήσεων

1. Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται υποχρεωτικά στο Ειδικό Μητρώο,
κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
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α) Κατηγορία Ι: Οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις.
β) Κατηγορία ΙΙ: Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ: Οι Ειδικές Επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο ή φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό.
2. Στο Ειδικό Μητρώο εγγράφονται, προαιρετικά, και όσες επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται στη ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή και συντήρηση
πλοίων με μεταλλικό περίβλημα (γάστρα), μήκους κάτω των είκοσι τεσσάρων
μέτρων.
Άρθρο 6

Διαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφής

1. Για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο εκδίδεται σχετική απόφαση του
οικείου Νομάρχη. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α΄), όπως ισχύει, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
2. Για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
α. Οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας Ι υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
αα) Άδεια λειτουργίας, που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του
ν. 3325/2005.
ββ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
γγ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
δδ) Τεχνική επαγγελματική άδεια του απασχολούμενου προσωπικού, στις
περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.
β. Οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας ΙΙ υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
αα) Εργοληπτικό πτυχίο 1ης Τάξης και άνω.
ββ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
γγ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
δδ) Τεχνική επαγγελματική άδεια του απασχολούμενου προσωπικού, στις
περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.
γ. Οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας ΙΙΙ υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
γα. Αν πρόκειται για επιχείρηση που διαθέτει μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών της:
αα) Άδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005.
ββ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
γγ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
δδ) Τεχνική επαγγελματική άδεια του απασχολούμενου προσωπικού, στις
περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.
γβ. Αν πρόκειται για επιχείρηση που διαθέτει μόνο φορητό μηχανολογικό
εξοπλισμό:
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αα) Τεχνική επαγγελματική άδεια, στις περιπτώσεις που απαιτείται από
την κείμενη νομοθεσία για τη δηλούμενη δραστηριότητα, των προσώπων που
απασχολούνται στην επιχείρηση ή συνεργάζονται με αυτήν.
ββ) Βεβαίωση έναρξης εργασιών.
γγ) Τίτλο κυριότητας ή μισθωτικό ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύουν την
ύπαρξη επαγγελματικής στέγης της επιχείρησης.
δδ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
εε) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
στστ) Άδεια λειτουργίας ή ειδική δήλωση που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3325/2005 της συνεργαζόμενης επιχείρησης, εφόσον
για τις εργασίες που εκτελεί απαιτείται συνεργασία με βιομηχανική ή βιοτεχνική εγκατάσταση ή επαγγελματικό εργαστήριο. Αν επέλθει αλλαγή των στοιχείων της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ενημερώνεται υποχρεωτικά, για την
αλλαγή αυτή, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3. Η εγγραφή των επιχειρήσεων στο Ειδικό Μητρώο ισχύει για πέντε χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται για ίσα χρονικά διαστήματα, με σχετική απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη. Για την ανανέωση της εγγραφής απαιτείται η
υποβολή των δικαιολογητικών που ορίζονται, κατά περίπτωση, στην προηγούμενη παράγραφο.
4. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1, που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο,
οφείλουν να προσκομίζουν στην υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου
4, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, άλλως διαγράφονται
από το Ειδικό Μητρώο.
5. Στην απόφαση εγγραφής, καθώς και στην απόφαση ανανέωσης
αυτής, αναγράφονται οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων, σύμφωνα με υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
6. Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση
για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου
3. Η απόφαση αυτή αντικαθιστά το ειδικό σήμα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216 Α΄), το οποίο καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
7. Για την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 3, οι επιχειρήσεις
των κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ καταθέτουν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παράβολο εννιακοσίων, εξακοσίων και τριακοσίων ευρώ, αντίστοιχα. Τα ποσά των παραβόλων μπορεί να αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 της υ.α. Φ15/οικ.7814/614/2005 (ΦΕΚ 542
Β΄).
8. Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 κοινοποιούνται στην οικεία Λιμενική
Αρχή και στο οικείο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.)
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
9. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που τηρεί Ειδικό Μητρώο, συνιστάται ειδικός λογαριασμός. Στο λογαριασμό αυτόν κατατίθενται τα ποσά των
παραβόλων της προηγούμενης παραγράφου 7, τα οποία διατίθενται για τους
σκοπούς που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών
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και Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία διαχείρισης του λογαριασμού, εξειδικεύονται οι σκοποί, για τους οποίους διατίθενται τα ποσά αυτού και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 7

Έλεγχος και Διοικητικές Κυρώσεις

1. Για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, οι Διευθύνσεις
Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διενεργούν, αυτεπαγγέλτως
ή μετά από έγγραφη καταγγελία, σχετικό έλεγχο. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία του ελέγχου, οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων
επιχειρήσεων κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου και κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου
και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, επιβάλλονται διαζευκτικά, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Νομάρχη,
οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α. Πρόστιμο από χίλια (1.000) μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ,
ανάλογα με τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο όριο του προστίμου ορίζεται μέχρι του ποσού των τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ.
β. Προσωρινή διαγραφή από το Ειδικό Μητρώο, από έναν (1) έως έξι (6)
μήνες εάν εκδοθούν σε βάρος της επιχείρησης τρεις (3) αποφάσεις επιβολής
προστίμου, εντός διαστήματος ενός (1) έτους, ή εάν η επιχείρηση υποπέσει
σε παράβαση από την οποία προκαλούνται σοβαρές συνέπειες για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων
ή την προστασία του περιβάλλοντος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης τα ποσά των προστίμων μπορεί να αναπροσαρμόζονται ως προς το ανώτερο και κατώτερο όριο.
Τα ποσά των επιβαλλόμενων προστίμων εισπράττονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 9 του άρθρου 6.
3. Στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 4
του άρθρου 3 επιβάλλεται, από την κατά περίπτωση αρμόδια Λιμενική Αρχή,
πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του ν.δ.187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
τα ποσά των προστίμων μπορεί να αναπροσαρμόζονται ως προς το ανώτερο
και κατώτερο όριο.
Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται κατά την παρούσα παράγραφο εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό που
προβλέπεται στο άρθρο 37α του ν.δ.187/1973.
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4. Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής του άρθρου 8 του ν. 3200/1955, όπως ισχύει.
Άρθρο 8

Εξουσιοδοτήσεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα όργανα και η διαδικασία
ελέγχου, καθώς και κάθε συναφές θέμα για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 4 του άρθρου 3. Για την έκδοση της άδειας αυτής καταβάλλονται
τα τέλη που εκάστοτε καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής
Ναυτιλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 37α του ν.δ.187/1973,
τα οποία κατατίθενται στο λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο συναφές
θέμα για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 6 του άρθρου 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 9

Αναστολή είσπραξης οφειλόμενων
ασφαλιστικών εισφορών

Η καταβολή των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται
μέχρι την 31η Μαρτίου 2007 στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και στους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, από τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αναστέλλεται και χορηγείται στις επιχειρήσεις αυτές από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, μόνο για το σκοπό της εγγραφής τους
στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4. Επίσης, αναστέλλεται η λήψη των αναγκαστικών μέτρων. Η αναστολή κατά τα προηγούμενα εδάφια ισχύει μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2008, υπό τον όρο ότι οι επιχειρήσεις καταβάλλουν εμπρόθεσμα στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς τις τρέχουσες, από 1ης Απριλίου 2007, μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των ανωτέρω τρεχουσών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα, αφότου αυτές
κατέστησαν απαιτητές, οι υπόχρεες επιχειρήσεις διαγράφονται από το Ειδικό
Μητρώο με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη.
Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγείται χωρίς να γίνεται
καμία παρακράτηση, ακόμα και στις περιπτώσεις είσπραξης εκκαθαρισμένων
απαιτήσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων: α) από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, όπως οριοθετείται κάθε φορά, β) από όσους ενεργούν πληρωμές με
εντολή ή εξουσιοδότηση των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση
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και γ) κατά τις δανειοδοτήσεις των εν λόγω επιχειρήσεων από τράπεζες ή
άλλα πιστωτικά ιδρύματα.
Άρθρο 10

Άλλες διατάξεις

1. Η προθεσμία απομάκρυνσης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3325/2005, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, έληξε ή πρόκειται να λήξει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή. Το προηγούμενο
εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή
η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ν. 3481/ 2006 (ΦΕΚ
162 Α΄).
2. Μετά το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν.
2741/1991 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικώς, οι αποσπάσεις αξιωματικών ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυκτηνιάτρων - τεχνολόγων τροφίμων) μπορεί να ανανεώνονται για δύο τριετίες.»
3.α) Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.
1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Δημόσιες υπηρεσίες, οποιασδήποτε φύσης και μορφής νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ενώσεις προσώπων, φυσικά
πρόσωπα της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και οποιασδήποτε φύσεως
και μορφής νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, μπορούν να εκτελούν έργα, να
εκπονούν μελέτες και να εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις για την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Τα
έργα, οι μελέτες, τα προγράμματα και οι δράσεις χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του
Υπουργείου Ανάπτυξης, προερχόμενους από τον τακτικό προϋπολογισμό,
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη
πηγή ή από οποιουσδήποτε πόρους που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Ε.Τ.. Σε περίπτωση που τα έργα, οι μελέτες, τα προγράμματα και οι δράσεις των φορέων
του πρώτου εδαφίου χρηματοδοτούνται από προγράμματα ή χρηματοδοτικά
σχήματα που διαχειρίζονται οι περιφέρειες της χώρας, τη σχετική απόφαση
χρηματοδότησης συνυπογράφουν ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και ο οικείος Γραμματέας Περιφέρειας.
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν.1514/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως έξης:
«4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία
χρηματοδότησης των φορέων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και
κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 11

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι επιχειρήσεις ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης
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πλοίων, που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του άρθρου 4 του ν. 2642/1998
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υποβάλει απλή αίτηση εγγραφής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, επιτρέπεται να εκτελούν τις συναφείς
εργασίες μέχρι και τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών χορηγείται από τις αρμόδιες
Λιμενικές Αρχές προσωρινή άδεια, χωρίς τη βεβαίωση της Υπηρεσίας που
είναι αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου, η οποία προβλέπεται στην κ.υ.α.
12670/601/ 1.6.2001 (ΦΕΚ 762 Β΄).
2. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 8, εξακολουθεί να ισχύει η κ.υ.α.
12670/601/1.6.2001.
3. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 8, εξακολουθεί να ισχύει η κ.υ.α.
2123/05/2001 (ΦΕΚ 484 Β΄).
4. Αποφάσεις εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, που έχουν εκδοθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2642/1998 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία της έκδοσής
τους.
Άρθρο 12

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) τα άρθρα 1 έως και 7 του ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216 Α΄),
β) το π.δ. 4/2004 (ΦΕΚ 2 Α΄),
γ) το π.δ. 50/2004 (ΦΕΚ 41 Α΄),
δ) το π.δ. 246/1999 (ΦΕΚ 202 Α΄),
ε) η κ.υ.α. 8376/389/2001 (ΦΕΚ 434 Β΄),
στ) η κ.υ.α. 28311/1488/2000 (ΦΕΚ 1517 Β΄),
ζ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις
ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

1409

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σ. ΤΣΙΤΟΥρΙΔηΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Β. ΠΟΛΥΔΩρΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

1410

Τροποποίηση του π.δ. 237/1986
(ΦΕΚ 110 Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε
ο ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης
(ΦΕΚ 331 Α΄) και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3557
Φ.Ε.Κ. 100Α (14.5.2007)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1

1. Στο άρθρο 1 του π.δ. 237/1986, η περίπτωση θ΄ αντικαθίσταται, ως
εξής:
«θ) Κέντρο Πληροφοριών είναι οργανική μονάδα της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης που ορίζεται στο άρθρο 27β του παρόντος.»
2. Στο άρθρο 1 του π.δ. 237/1986 προστίθεται περίπτωση ι΄, ως εξής:
«ι) Ενοποιημένη Συμφωνία του Συμβουλίου των Γραφείων Διεθνούς
Ασφάλισης (Internal Regulations of the Council of Bureaux - Reglement General du Conseil des Bureaux, L 192/23 - 31.7.2003), είναι η συμφωνία η
οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της οδηγίας 72/166/ΕΚ
του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 1972 (L103), ενσωμάτωσε και αντικατέστησε, από την 1η Αυγούστου 2003, δυνάμει της από 28/7/2003 απόφασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (L 192), το σύνολο των διατάξεων της Σύμβασης
Ενιαίου Τύπου μεταξύ Γραφείων και της Πολυμερούς Σύμβασης Εγγυήσεως.»
Άρθρο 2

1. H παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Αυτοκίνητο όχημα που έχει τον τόπο της συνήθους στάθμευσής του
στην Ελληνική Επικράτεια και εξέρχεται από τα όρια αυτής, πρέπει να εφοδιάζεται με πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) που ισχύει
τουλάχιστον στο έδαφος των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
κρατών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και των λοιπών κρατών,
των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.»
2. Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
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«3. Το αυτοκίνητο όχημα που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, αν πρόκειται να κυκλοφορήσει στο έδαφος τρίτων χωρών που δεν
ανήκουν στον Ε.Ο.Χ., πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό διεθνούς
ασφάλισης (πράσινη κάρτα), που ισχύει στις χώρες αυτές σύμφωνα με το
τμήμα ΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου, ο κύριος, ο κάτοχος και ο οδηγός του αυτοκινήτου
οχήματος ευθύνονται, εις ολόκληρον, έναντι του ασφαλιστή και του Γραφείου
Διεθνούς Ασφάλισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ. 237/1986 καταργείται και η
παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου αναριθμείται ως παράγραφος 5.
4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986 η φράση «….συμπληρωματική συμφωνία» αντικαθίσταται με τη φράση «Ενοποιημένη Συμφωνία - τμήμα ΙΙΙ».
Άρθρο 3

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 προστίθενται εδάφια δ΄ και ε΄ ως εξής:
«δ) Ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα, κατά την τιμολόγηση των υπηρεσιών
του, όταν συνάπτεται ή ανανεώνεται η σύμβαση ασφάλισης, να επιβάλλει επιπλέον ασφάλιστρο με βάση τα αναφερόμενα στο ασφαλιστήριο και ισχύοντα,
γενικώς, για τους ασφαλισμένους του, αντικειμενικά κριτήρια, στις περιπτώσεις που: αα) ο οδηγός του ασφαλισμένου αυτοκινήτου οχήματος έχει υποβάλει δήλωση με την οποία αποδέχεται την υπαιτιότητά του ως προς την
πρόκληση του ατυχήματος, ββ) ο ασφαλιστής έχει καταβάλει αποζημίωση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε πρόσωπο που ενεπλάκη σε ατύχημα με τον ασφαλισμένο του.
ε) Κατά τον προσδιορισμό των ασφαλίστρων για υλικές ζημίες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψιν η τρέχουσα αξία του
ασφαλισμένου αυτοκινήτου οχήματος, η οποία υπολογίζεται με βάση τον τύπο
και την παλαιότητά του. Αν ο ασφαλιστής επιβάλλει ασφάλιστρο, το ποσό του
οποίου δεν αναλογεί στην πραγματική αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου
οχήματος, το πέραν της αξίας αυτής ποσό επιστρέφεται στον λήπτη της
ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο με το νόμιμο τόκο. Αν δεν επιστραφεί από τον
ασφαλιστή το ποσό αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να επιβάλλει σε
βάρος του ασφαλιστή πρόστιμο μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ. »
Άρθρο 4

Μετά το άρθρο 6 του π.δ. 237/1986 προστίθενται νέα άρθρα 6α και 6β,
ως εξής:
«Άρθρο 6α

1. Η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης πριν από την έκδοση του ασφαλιστηρίου προϋποθέτει σύμβαση προσωρινής κάλυψης η οποία αποδεικνύεται
με την προσωρινή βεβαίωση και το ειδικό σήμα που χορηγούνται από τον
ασφαλιστή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Η προσωρινή βεβαίωση ισχύει μέχρι την έκδοση του ασφαλιστηρίου και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τριάντα (30) ημέρες από την έκδοσή της.
Απαγορεύεται, για τον ίδιο ασφαλιστικό κίνδυνο, η επανέκδοση προσωρινού σήματος, εκτός εάν η ασφαλιστική επιχείρηση που το εξέδωσε τεθεί,
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κατά τη διάρκεια της ισχύος του, σε ασφαλιστική εκκαθάριση ή αναστολή εργασιών ή αρνηθεί την ανάληψη του εν λόγω κινδύνου.
Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται, σε βάρος του διαμεσολαβητή, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 12 του π.δ. 298/1986.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6, η ασφάλιση ισχύει
εντός των τοπικών ορίων που ορίζονται στο ασφαλιστήριο.
3. Ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος, σε περίπτωση αλλαγής
της διεύθυνσής τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή, αμελλητί, εγγράφως τη νέα τους διεύθυνση.
Ο ασφαλιστής μπορεί να προβαίνει σε κάθε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση προς τον λήπτη της ασφάλισης και τον ασφαλισμένο στη δηλούμενη,
από αυτούς, τελευταία τους διεύθυνση.
4. Αν προκληθεί ατύχημα από ρυμουλκό όχημα που συνδέεται με ρυμουλκούμενο, οι ασφαλιστές του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου οχήματος, αντίστοιχα, ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι των ζημιωθέντων τρίτων.
Η ευθύνη των ασφαλιστών αυτών περιορίζεται μέχρι του ασφαλιστικού ποσού
των σχετικών συμβάσεων, επιφυλασσομένου σε αυτούς του δικαιώματος της
εκατέρωθεν αναγωγής για την κατανομή της ζημίας.»
«Άρθρο 6β

1. Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι ζημίες που προκαλούνται:
α) από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται
από το νόμο για την κατηγορία του αυτοκινήτου οχήματος που οδηγεί·
β) από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήματος, τελούσε υπό την
επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον
η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. Αν το αυτοκίνητο όχημα που εμπλέκεται στο ατύχημα ανήκει κατά κυριότητα σε επιχείρηση εκμίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων, το
δικαίωμα αναγωγής του ασφαλιστή ασκείται μόνο κατά του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου οχήματος, εφόσον υφίσταται έγκυρο μισθωτικό έγγραφο·
γ) από αυτοκίνητο όχημα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή
που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας,
εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.
2. Με τη σύμβαση ασφάλισης επιτρέπεται να ορίζονται, πέραν των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου και άλλες περιπτώσεις εξαίρεσης
από την ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον οι περιπτώσεις αυτές αφορούν μόνο
προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη. Κάθε άλλη εξαίρεση είναι αυτοδικαίως
άκυρη.
3. Ο ασφαλιστής δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του έναντι των ζημιωθέντων τρίτων, προβάλλοντας τις εξαιρέσεις των προηγούμενων παραγράφων, οι οποίες ισχύουν αποκλειστικά στο πλαίσιο της σχέσης του με τον
ασφαλισμένο.»
Άρθρο 5

Το άρθρο 8 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 8

1. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήματος αιτία θανάτου,
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομούμενου από την ασφάλιση,
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον ασφαλιστή για τη μη αποδοχή τους εντός τριάντα (30) ημερών
από τη γνώση της επαγωγής της κληρονομίας και του λόγου της.
2. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος με
οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφάλιση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την
αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο ημερομηνία λήξης της. Από την ημερομηνία
αυτή επέρχεται αυτοδικαίως η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους του ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια.
3. Αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος κατά την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο
όχημα, η υφιστάμενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος έναντι των ζημιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής.»
Άρθρο 6

1. Το άρθρο 9 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 9

1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώνουν στον ασφαλιστή κάθε ατύχημα που αφορά το ασφαλισμένο αυτοκίνητο
όχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8)
εργάσιμων ημερών, αφότου έλαβαν γνώση του ατυχήματος.
2. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια
για τον περιορισμό της ζημίας και να παρέχει στον ασφαλιστή κάθε πληροφορία και έγγραφο που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο. Ομοίως, υποχρεούται να παρέχει στον ασφαλιστή, εφόσον του ζητηθεί, κάθε άλλη
πληροφορία και έγγραφο που είναι στη διάθεσή του και κρίνονται αναγκαία
στο πλαίσιο δίκης την οποία διεξάγει ή προτίθεται να διεξαγάγει ο ασφαλιστής.
3. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων που ορίζονται
στις προηγούμενες παραγράφους ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος
μπορεί να υποχρεωθούν, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, να καταβάλουν στον ασφαλιστή αποζημίωση μέχρι του ποσού δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ.
4. Η καταβολή στον ασφαλισμένο ή τον ζημιωθέντα τρίτο ή η επιστροφή
σε αυτούς οφειλόμενου ποσού που υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ γίνεται
με την έκδοση δίγραμμης επιταγής στο όνομά του ή με την κατάθεση σε τηρούμενο από αυτόν τραπεζικό λογαριασμό. Με τον ίδιο τρόπο καταβάλλεται
από τον ασφαλιστή η αμοιβή που οφείλεται στον δικηγόρο, σε περίπτωση
που η καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης γίνεται σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή αποτελεί προϊόν εξωδικαστικού συμβιβασμού.»
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός έξι (6)
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία διακανονισμού και καταβολής, στους δικαιούχους, κάθε αποζημίωσης που απορρέει από ασφαλιστική σύμβαση και οφείλεται σύμφωνα με τους όρους αυτής
και τις διατάξεις του π.δ. 237/1986, όπως ισχύει, καθώς και οι ειδικότεροι συναφείς όροι και προϋποθέσεις και καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασής τους.
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Άρθρο 7

Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την
ημέρα του ατυχήματος, επιφυλασσομένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής.»
Άρθρο 8

Το άρθρο 11 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος άσκησης αγωγής κατά του λήπτη
της ασφάλισης, του ασφαλισμένου και του οδηγού, ο ασφαλιστής δεν μπορεί
να αντιτάξει κατά του ζημιωθέντος τρίτου, όταν αυτός ασκεί την αξίωση της
παραγράφου 1 του άρθρου 10, ενστάσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση.
2. Κατά ζημιωθέντος τρίτου, η ακύρωση, η λύση, η λήξη ή η αναστολή
της ασφαλιστικής σύμβασης μπορεί να αντιταχθούν, μόνο εάν το ατύχημα
συνέβη μετά πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίηση, εκ μέρους
του ασφαλιστή, της ακύρωσης, της λύσης, της λήξης ή της αναστολής της
ασφαλιστικής σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11α.
3. Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει μόνο η τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης στον ζημιωθέντα
τρίτο είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία.»
Άρθρο 9

Μετά το άρθρο 11 του π.δ. 237/1986 προστίθεται άρθρο 11α, ως εξής:
«Άρθρο 11α

1. Τα μέρη που συμβάλλονται στην ασφαλιστική σύμβαση μπορούν να
λύουν αυτήν, οποτεδήποτε, με έγγραφη συμφωνία. Η λύση της σύμβασης
γνωστοποιείται, με επιμέλεια του ασφαλιστή, στο Κέντρο Πληροφοριών, που
προβλέπεται στο άρθρο 27β και ισχύει έναντι των τρίτων μετά την πάροδο
δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή.
2. α) Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση, οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση η οποία
επιδίδεται στον ασφαλιστή ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν διαμεσολαβητή,
επί αποδείξει. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο
τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση αυτής στον ασφαλιστή.
β) Ο ασφαλιστής μπορεί, με γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη
της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο, βαρυνόμενος με την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στον λήπτη της
ασφάλισης και τον ασφαλισμένο με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωσή τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο
εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη
λύση της ασφαλιστικής σύμβασης.
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γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του
λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος δήλωσαν εγγράφως στον
ασφαλιστή.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτήν
ή τη μη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής του προηγούμενου εδαφίου ή τη μη προσέλευσή τους στο Ταχυδρομείο για την παραλαβή
της, εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος αποδείξουν ότι,
ανυπαιτίως, δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας.
δ) Αν την καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης ασκεί ο ασφαλιστής,
υποχρεούται να κοινοποιεί αυτήν στο Κέντρο Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη του περιεχομένου της. Αν την καταγγελία ασκεί ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλιστής γνωστοποιεί τη λύση
της ασφαλιστικής σύμβασης στο Κέντρο Πληροφοριών.
3. Ο ασφαλιστής μπορεί να επικαλεσθεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών
από τη γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στο
εδάφιο δ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
4. Η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο και ανανεώνεται κάθε φορά, αυτοδικαίως, για ίσο χρόνο, εκτός εάν
ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο, με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, την εναντίωσή του τριάντα (30) ημέρες πριν από τη
λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής μπορεί να επικαλεσθεί τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την εκ μέρους του
γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών.
5. Η ισχύς της ασφαλιστικής σύμβασης αναστέλλεται από την έκδοση
πρόσθετης πράξης του ασφαλιστή, μετά από έγγραφη αίτηση του λήπτη της
ασφάλισης. Ο ασφαλιστής μπορεί να επικαλεσθεί την αναστολή αυτή έναντι
του ζημιωθέντος τρίτου μετά την έκδοση της πρόσθετης πράξης και την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την εκ μέρους του γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών.
Η ανωτέρω αναστολή ισχύει για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και πάντως
για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών. Εάν η αναστολή
χορηγείται για αόριστο χρόνο, η ασφαλιστική σύμβαση επανέρχεται σε ισχύ
από την παραλαβή, εκ μέρους του ασφαλιστή, σχετικής έγγραφης αίτησης
του λήπτη της ασφάλισης.
Εάν η αναστολή χορηγείται για ορισμένο χρόνο, η ισχύς της ασφαλιστικής
σύμβασης παρατείνεται για χρόνο ίσο με το χρόνο της αναστολής ή επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στο χρόνο της αναστολής, κατά τη
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.»
Άρθρο 10

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 13 του π.δ. 237/1986 αναριθμούνται ως παράγραφοι 1 και 2, αντίστοιχα, και η αναριθμούμενη, ως παράγραφος
1, αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Δεν ενεργείται έλεγχος για την ύπαρξη έγκυρης ασφαλιστικής κάλυψης σε αυτοκίνητα οχήματα που εισέρχονται ή κυκλοφορούν στην Ελλάδα
και έχουν τον τόπο συνήθους στάθμευσης στο έδαφος άλλου κράτους, το
Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης του οποίου έχει προσυπογράψει με το
αντίστοιχο Ελληνικό Γραφείο το Τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.»
2. Μετά από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του
π.δ. 237/1986 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης καταβάλλει αποζημιώσεις σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος σε αλλοδαπά Γραφεία Διεθνούς Ασφαλίσεως για
ατυχήματα που συμβαίνουν εκτός Ελλάδος.»
3. α) To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του π.δ.
237/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης διακανονίζει ζημίες και καταβάλλει
αποζημιώσεις για λογαριασμό αλλοδαπών Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης,
εντός των ορίων που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, λόγω ατυχημάτων τα οποία προκαλούνται από την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων, που έχουν τον τόπο συνήθους στάθμευσης στο έδαφος
χωρών, τα αντίστοιχα Γραφεία των οποίων εφαρμόζουν το Τμήμα ΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά είναι εφοδιασμένα με
ισχύον πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα).»
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του π.δ.
237/1986, η φράση «κατά το άρθρο 13 παράγραφος 2» αντικαθίσταται με τη
φράση «κατά το άρθρο 13 παράγραφος 1».
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27β του π.δ. 237/1986, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), που προβλέπεται
στο άρθρο 1 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄), ως υπηρεσιακή μονάδα του, Κέντρο Πληροφοριών.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται η ένταξη του Κέντρου Πληροφοριών
στον Οργανισμό της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η διάρθρωση, η οργάνωση και η λειτουργία
του, ο αριθμός των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων του κατά κατηγορία,
κλάδο, ειδικότητα και είδος σχέσης εργασίας, τα ειδικά προσόντα του προϊσταμένου του Κέντρου Πληροφοριών και των υπαλλήλων του και οι γνώσεις
αυτών σε θέματα, όπως ανάλυσης συστημάτων πληροφορικής, διαχείρισης
βάσης δεδομένων, διαχείρισης δικτύων, χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του π.δ.
237/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω μελών που απορρέουν από την έκδοση
πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης (πράσινης κάρτας) του Ελληνικού Γραφείου ρυθμίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος και το Τμήμα ΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης προσυπογράφει το κείμενο που πε1417

ριέχει τις υποχρεωτικές διατάξεις της Ενοποιημένης Συμφωνίας και υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις αυτές, καθώς και τις διατάξεις του Τμήματος ΙΙ της
Συμφωνίας αυτής, που έχει προσυπογράψει με τα αντίστοιχα Γραφεία και
αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των Γραφείων αυτών οι οποίες βασίζονται στο
πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα).
Ομοίως, το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Τμήματος ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας, που βασίζονται στην
τεκμαρτή ασφαλιστική κάλυψη, το κείμενο των οποίων έχει προσυπογράψει
με τα αναφερόμενα, στο Παράρτημα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 28.7.2003 (L.192), αντίστοιχα Γραφεία των κρατών του ΕΟΧ και των
συνδεδεμένων κρατών που προσχώρησαν στην Πολυμερή Σύμβαση Εγγύησης, κατά το άρθρο 17 της Ενοποιημένης Συμφωνίας.
Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης υπογράφει και κάθε άλλη συμφωνία που
είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34α του π.δ. 237/1986, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 37 του ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α΄),
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι υποχρεώσεις του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, στο σύνολό τους,
που δημιουργήθηκαν είτε πριν είτε μετά την 1η Ιουλίου 2003 ρυθμίζονται από
τις διατάξεις της Ενοποιημένης Συμφωνίας.»
8. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του π.δ.
237/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες που προβλέπονται στην προηγούμενη
παράγραφο, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία που:».
9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 38 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Για τη μη συμμόρφωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000)
ευρώ.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ρΥΘΜΙΣη ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥρΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞηΣ
Άρθρο 11

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2Β του άρθρου 7 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ανωτέρω επιπλέον τεχνικό απόθεμα καθίσταται υποχρεωτικό από
1.1. 2008.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι απαιτήσεις από σχέση εξαρτημένης εργασίας, εκτός των απαιτήσεων
προσώπων που ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση της ασφαλιστικής επιχείρησης, έχουν προνόμιο επί του συνόλου της περιουσίας της ασφαλιστικής
επιχείρησης, εξαιρουμένων των εξόδων εκκαθάρισης και των μαθηματικών
αποθεμάτων που υπάγονται στην κατηγορία τεχνικών αποθεμάτων ασφαλί1418

σεων ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος. Οι απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου προηγούνται των απαιτήσεων των δικαιούχων ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθώς και των
απαιτήσεων των λοιπών ασφαλίσεων κατά ζημιών. Τα προηγούμενα εδάφια
ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2006.»
3. α) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1Α του άρθρου 4 του π.δ.
190/2006 (ΦΕΚ 196 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι κατέχει γενικές εμπορικές ή επαγγελματικές γνώσεις.»
β) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται εντός
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις γενικές εμπορικές ή επαγγελματικές γνώσεις
των υποψήφιων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των
συνδεδεμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των
υπαλλήλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των υπαλλήλων επιχειρήσεων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται υποχρέωση περαιτέρω εκπαίδευσης των
προσώπων αυτών.
4. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 5 του π.δ. 190/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων που ασκούσαν αποδεδειγμένα το επάγγελμα αυτό πριν από την 16η Μαΐου 1997 και είχαν δικαίωμα
εγγραφής σε μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 1569/1985 (ΦΕΚ 183
Α΄), όπως ισχύει, και το άρθρο 36 παράγραφος 31 του ν. 2496/1997 και εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμά τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να εγγραφούν στο οικείο μητρώο ασφαλιστικών
διαμεσολαβητών μέχρι την 30ή Ιουνίου 2007, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις
της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1Α του άρθρου 4 του παρόντος.»
Άρθρο 12

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995
(ΦΕΚ 145 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
«Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει
στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.»
2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.
2323/1995, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά, για τις Νομαρχίες Αθηνών και Πειραιώς, η άδεια χορηγείται σε
όσους κατοικούν ή διαμένουν, συνεχώς, κατά τα δύο (2), τουλάχιστον, τελευταία έτη είτε στην περιφέρεια των Νομαρχιών αυτών είτε στις περιφέρειες των
Νομαρχιών Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής.»
3. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995,
όπως ισχύει, η φράση «του οικείου νομαρχιακού διαμερίσματος» αντικαθίσταται με τη φράση «της οικείας Νομαρχίας».
4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
2323/1995, όπως ισχύει, η φράση «και τις δέκα (10) συναπτές ημέρες» αντικαθίσταται με τη φράση «και τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες».
5. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995,
όπως ισχύει, μετά τη φράση «Οι άδειες χορηγούνται σε εμπόρους» προστί1419

θενται οι φράσεις «…, σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές που
λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης …».
6. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 2323/ 1995, όπως
ισχύει, αντικαθίστανται και προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:
«2. Με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου
μπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριας αγοράς κατά τις Κυριακές (κυριακάτικη αγορά) εντός της περιφέρειας της οικείας Ν.Α., σε ειδικώς καθοριζόμενους χώρους, ως εξής: α) μία κυριακάτικη αγορά σε κάθε δήμο της Ν.Α.
Αθηνών - Πειραιώς, με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, β) μία κοινή κυριακάτικη αγορά σε τρεις τουλάχιστον όμορους μεταξύ
τους δήμους των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, με συνολικό
πληθυσμό άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων, γ) μία κυριακάτικη αγορά σε κάθε δήμο των λοιπών Ν.Α. της χώρας, με πληθυσμό
άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, δ) μία κοινή κυριακάτικη αγορά
σε τρεις τουλάχιστον όμορους μεταξύ τους δήμους των λοιπών Ν.Α. της
Χώρας, με συνολικό πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων
και ε) μια κυριακάτικη αγορά στο δημοτικό διαμέρισμα Δοξάτου του δήμου
Δοξάτου της Ν.Α. Δράμας.
3. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται μετά από: α)
πρόταση του οικείου δήμου ή κοινή πρόταση των όμορων δήμων, κατά περίπτωση, στην οποία καθορίζονται ο ακριβής χώρος λειτουργίας της αγοράς,
ο ανώτατος αριθμός των αδειών συμμετοχής σε αυτή, τα είδη που επιτρέπεται
να πωλούνται, τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες
στην αγορά, η κατανομή αυτών μεταξύ των όμορων δήμων, εφόσον πρόκειται
για κοινή αγορά, ο τρόπος είσπραξής τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και
αναγκαία λεπτομέρεια, β) γνώμη: αα) των οικείων επιμελητηρίων, ββ) του οικείου εμπορικού συλλόγου και, μη υπάρχοντος αυτού, της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων που καλύπτει την περιοχή και γγ) της οικείας
ομοσπονδίας βιοτεχνών και επαγγελματιών. Το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο
μπορεί με την απόφασή του να αποδεχθεί ή να απορρίψει, στο σύνολό της,
την υποβαλλομένη πρόταση. Αν η πρόταση αυτή απορριφθεί, ο δήμος ή οι
όμοροι δήμοι κατά περίπτωση που την υπέβαλαν μπορούν να επανέλθουν
με νέα τροποποιημένη πρόταση.
4. Για τη συμμετοχή σε κυριακάτικες αγορές απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται στα πρόσωπα της παραγράφου 1 και εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει. Οι
χορηγούμενες άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση,
η εκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης τους ή η άσκηση, από τρίτα
πρόσωπα, των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές με οποιονδήποτε
τρόπο.
5. Ο έλεγχος της παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου διενεργείται από τα όργανα που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5.
6. Τα τέλη που εισπράττονται από την έκδοση των αδειών για συμμετοχή
σε κυριακάτικη αγορά περιέρχονται στον οικείο δήμο ή στους όμορους δήμους, κατά την αναλογία του πληθυσμού εκάστου.
7. Η κυριακάτικη αγορά του Δημοτικού Διαμερίσματος Κοπανακίου του
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Δήμου Αετού του Νομού Μεσσηνίας, η οποία λειτουργούσε εθιμικά ήδη πριν
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να συνεχίσει να λειτουργεί, χωρίς υποχρέωση έκδοσης νέας άδειας σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο, χωρίς πάντως να θίγεται η εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου.»
7. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, μετά
τη φράση «…στο άρθρο 7α …» προστίθεται η φράση «από υπαλλήλους του
Υπουργείου Ανάπτυξης και των κατά τόπους αρμόδιων Ν.Α.».
8. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.
2323/1995, όπως ισχύει, μετά τη φράση «ύστερα από» προστίθεται η φράση
«πρόταση του οικείου δήμου, στην οποία καθορίζεται ο ακριβής χώρος λειτουργίας της αγοράς και ο ανώτατος αριθμός των αδειών που θα χορηγηθούν
και…».
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.
2323/1995, η φράση «α) του οικείου Δήμου,» αντικαθίσταται με τη φράση «α)
της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων,».
γ) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί, με την απόφασή του, να αποδεχθεί
ή να απορρίψει στο σύνολό της την υποβαλλόμενη πρόταση. Αν η πρόταση
αυτή απορριφθεί, ο δήμος μπορεί να επανέλθει με νέα τροποποιημένη πρόταση.»
9. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του ν.
2323/1995, όπως ισχύει, η φράση «με απόφαση της αρχής που εκδίδει τη
συγκεκριμένη άδεια» διαγράφεται.
β) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του ν.
2323/1995 προστίθεται η φράση «με απόφαση των φορέων της παραγράφου
11».
γ) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του ν.
2323/1995 προστίθεται η φράση «με απόφαση της αρχής που εξέδωσε την
άδεια.»
10. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως
ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της παρούσας παραγράφου και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
57ε του Αγορανομικού Κώδικα, όπως ισχύει, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
ασκήσει ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, για παραβάσεις που τελούνται στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών
- Πειραιώς και ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για παραβάσεις που τελούνται στις περιφέρειες των λοιπών Ν.Α. της χώρας, εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης.»
11.α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του ν.
2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «α) στους χώρους των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στην περιφέρεια αρμοδιότητας των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης και στους χώρους
των αγορών του άρθρου 2, οι Οργανισμοί αυτοί, τα Κλιμάκια Ελέγχου που
προβλέπονται στο άρθρο 7α, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσα1421

λονίκης, κατά περίπτωση, καθώς και η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), εφόσον
υποβάλλει σε αυτή σχετικό αίτημα οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω φορείς.»
β) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του ν.
2323/1995, όπως ισχύει, μετά τη φράση «των υπόλοιπων Ν.Α.» προστίθεται
η φράση «και στους χώρους των αγορών του άρθρου 2.»
12. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός έξι (6)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται: α) η
ίδρυση, η μετακίνηση και η κατάργηση σε όλη τη χώρα λαϊκών αγορών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, νωπών και μεταποιημένων, που παράγονται με βιολογικό τρόπο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/1991 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 και της
αριθμ.245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 157 Β΄) (εφεξής: «λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων»), β) τα αρμόδια όργανα και η τηρούμενη διαδικασία ίδρυσης, μετακίνησης και κατάργησης των λαϊκών αγορών βιολογικών
προϊόντων, γ) τα είδη των προϊόντων που διατίθενται στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων και τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου της πιστοποίησης
των προϊόντων αυτών, δ) τα είδη και ο αριθμός των αδειών πωλητή προϊόντων στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων, καθώς και τα όργανα και η
διαδικασία έκδοσης των αδειών αυτών, ε) οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης, χορήγησης,
ανανέωσης, ανάκλησης, μεταβίβασης και αναθεώρησης αδειών πωλητή στις
λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων, οι οποίες χορηγούνται μόνο στους παραγωγούς των προϊόντων αυτών, καθώς και η διάρκεια ισχύος των αδειών
αυτών, στ) τα όργανα και η διαδικασία καθορισμού, χορήγησης και αλλαγής
των θέσεων πωλητών στο χώρο των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων,
ζ) οι εν γένει υποχρεώσεις των κατόχων άδειας πωλητών στις λαϊκές αγορές
βιολογικών προϊόντων, τα πρόσωπα που αυτοί δικαιούνται να προσλαμβάνουν, τα πρόσωπα που τους αναπληρώνουν προσωρινά και τους υποβοηθούν, καθώς και τα πρόσωπα που μπορούν να χρησιμοποιούν τις άδειες των
πωλητών στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων, η) οι όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων και η διαδικασία ελέγχου αυτών, θ) η λειτουργία των λαϊκών αγορών
βιολογικών προϊόντων και οι κανόνες που τις διέπουν, η διαδικασία ελέγχου
της τήρησης των κανόνων αυτών, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται
κατά των παραβατών, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής των ανωτέρω κυρώσεων και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
13. α) Στη δεύτερη και τρίτη περίοδο του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 7α του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, η λέξη «διετής» και η φράση
«δύο ετών» αντικαθίστανται με τη λέξη «τριετής» και τη φράση «ενός έτους»,
αντίστοιχα.
β) Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7α του ν.
2323/1995, όπως ισχύει, προστίθεται πρόταση ως εξής:
«Η συμμετοχή στα ανωτέρω κλιμάκια δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατ’
ανώτατο όριο, τις τέσσερις (4) ημέρες ανά ημερολογιακό μήνα.»
14. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7γ του ν. 2323/ 1995, όπως ισχύει,
οι φράσεις «οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων» και «οπωροκη1422

πευτικά και αλιευτικά προϊόντα» αντικαθίστανται με τις φράσεις «πρωτογενών
προϊόντων γης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα άνθη, καθώς και προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας» και «τα ανωτέρω προϊόντα», αντίστοιχα.
15. Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7στ του ν. 2323/1995,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ι) χορηγεί στους επαγγελματίες πωλητές
λαϊκών αγορών δάνεια, με όρους ευνοϊκότερους από τους εκάστοτε ισχύοντες
στην τραπεζική αγορά, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού που
απαιτείται για την άσκηση της δραστηριότητάς τους στις λαϊκές αγορές.»
16. Το α΄ εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7στ του ν. 2323/1995,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά συνιστώνται δύο (2) θέσεις επιστημονικών συνεργατών του
Προέδρου, οι οποίοι προσλαμβάνονται, μετά από πρόταση αυτού, με απόφαση του Δ.Σ. του ανωτέρω Οργανισμού, για χρόνο ίσο με το χρόνο της θητείας του Προέδρου.»
17. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7στ του ν. 2323/ 1995, όπως ισχύει,
διαγράφεται η φράση «που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
17 του ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)».
18. Στην πρώτη περίοδο του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
8α του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, η φράση «στην παρ. 1» αντικαθίσταται με
τη φράση «στην παράγραφο 3».
19. Η δεύτερη περίοδος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
8α του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
«Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης συνιστώνται δύο (2)
θέσεις επιστημονικών συνεργατών του Προέδρου, οι οποίοι προσλαμβάνονται μετά από πρόταση αυτού, με απόφαση του Δ.Σ. του ανωτέρω Οργανισμού, για χρόνο ίσο με το χρόνο της θητείας του Προέδρου.»
20. Στην τελευταία περίοδο του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8α του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «που εκδίδεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)».
21. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.
2323/1995, όπως ισχύει, η φράση «είκοσι χιλιάδες (20.000)» αντικαθίσταται
με τη φράση «δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)».
Άρθρο 13

1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄), η
φράση «Αν το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το πολλαπλούν
τέλος δεν εξοφλήσει την οφειλή του μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση της απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο» αντικαθίσταται με τη φράση «Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
επίδοση της απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν.
3377/2005 διαγράφεται η φράση «…με την εποπτεία του Εθνικού Κέντρου
Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.)…».
3. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.
802/1978 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίστανται, αντίστοιχα ως εξής:
«α) από τη 15η Ιανουαρίου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου
και
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β) από τη 15η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου.»
4. α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 15
του ν. 802/1978, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, το χρονικό διάστημα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων και βιβλιοπωλεία δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) και τριάντα
(30) ημέρες, αντίστοιχα.»
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του ν. 802/1978, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
«5. Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε προσφορές προϊόντων παντοπωλείου, καθώς και οι παράγραφοι 1 και 2 του ιδίου
άρθρου στις πωλήσεις αυτοκινήτων.»
γ) Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 802/1978,
όπως ισχύει, μετά τη φράση «οφείλει να ανακοινώνει», προστίθεται η φράση
«με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail)».
5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ
47 Α΄), όπως ισχύει, η φράση «με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης» αντικαθίσταται με τη φράση «με απόφαση του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Αθήνας - Πειραιά, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια της
Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας,
για τις λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας.»
6. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ
252 Α΄) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου
εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.»
β) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης
μπορούν να αναθέτουν, με σύμβαση έργου, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε ειδικά συνεργεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
Άρθρο 14

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.
3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων,
μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν κατά το προηγούμενο εδάφιο, θα διεξαχθούν μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και 15ης Δεκεμβρίου του έτους 2010. Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων παρατείνεται
μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών κατά το προηγούμενο εδάφιο.»
2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.
2081/1992, όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «καθώς και το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους».
3. α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π.δ.
219/1991 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
«α) Για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν απαιτείται η τήρηση έγγραφου τύπου».
β) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π.δ.
219/1991, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «Δεν επιτρέπεται παραίτηση
από αυτό το δικαίωμα».
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4. Οι διατάξεις του π.δ. 219/1991, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως
στις συμβάσεις:
α) αντιπροσωπείας, οι οποίες αφορούν παροχή υπηρεσιών,
β) αποκλειστικής διανομής, εφόσον, ως συνέπεια της σύμβασης αυτής,
ο διανομέας ενεργεί ως τμήμα της εμπορικής οργάνωσης του προμηθευτή.
5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 2436/ 1996 (ΦΕΚ 192
Α΄) προστίθεται περίπτωση θ΄, ως εξής:
«θ. Αμοιβές των κλιμακίων ελέγχου της διακίνησης και εμπορίας πετρελαιοειδών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Ανάπτυξης ρυθμίζονται το ύψος των αμοιβών αυτών, ο τρόπος καταβολής
τους, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.»
6. Στο άρθρο 6 του ν. 3475/1955 (ΦΕΚ 353 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 8 ως εξής:
«8.α) Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των,
κατ’ εξουσιοδότησή του, εκδιδόμενων αποφάσεων, πέραν των ποινικών κυρώσεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: αα) Πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για παραβάσεις που τελούνται εντός της Περιφέρειας Αττικής και με απόφαση του οικείου Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας, για παραβάσεις που τελούνται στις λοιπές περιφέρειες της Χώρας. Το πρόστιμο αυτό ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ, αν εντός τριών (3) μηνών τελεστούν, από το ίδιο πρόσωπο,
περισσότερες των δύο παραβάσεις και στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ, αν εντός έξι (6) μηνών τελεστούν από το ίδιο πρόσωπο περισσότερες
των τεσσάρων (4) παραβάσεις. ββ) Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, προσωρινή,
για διάστημα από δύο (2) έως έξι (6) μηνών, σε περίπτωση επιβολής προστίμου πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή οριστική, σε περίπτωση επιβολής προστίμου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
β) Τα ποσά των προστίμων εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α΄) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
γ) Για την παραδεκτή άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει
το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός έξι (6)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα θέματα ελέγχου
της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα αρμόδια όργανα και η
σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.»
7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ
101 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η λειτουργία των καταστημάτων και των εγκαταστάσεων στους χώρους
των Κεντρικών Αγορών επιτρέπεται και τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας,
τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Με απόφαση
των διοικητικών συμβουλίων των Κεντρικών Αγορών ρυθμίζονται το ωράριο,
οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων και εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου και κάθε συναφές θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.»
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Άρθρο 15

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 29 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄) αντικαθίσταται, ως εξής:
«5.α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 57α του Αγορανομικού Κώδικα (ν.δ. 136/1946, ΦΕΚ 298 Α΄), όπως ισχύει, και των παραγράφων
1 και 10 των άρθρων 5 και 7, αντίστοιχα, του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄),
όπως ισχύει, σε όσους παραβαίνουν τις αγορανομικές διατάξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 1,1α, 2 και 35 του Αγορανομικού Κώδικα, πέραν
των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου
30 του Κώδικα αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, τις
εν γένει συνέπειες που προκαλούνται σε βάρος των βλαπτομένων από αυτή,
το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή των παραβατών.
β) Οι παραβάσεις του προηγούμενου εδαφίου βεβαιώνονται, αμέσως,
κατά τη διαπίστωσή τους, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, τις σχετικές εκθέσεις στα όργανα που είναι αρμόδια
για την επιβολή του προστίμου.
γ) Το πρόστιμο επιβάλλεται: αα) για παραβάσεις που βεβαιώνονται από
τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Ανάπτυξης, με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ββ) για παραβάσεις που
βεβαιώνονται από τα ελεγκτικά όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
(Ν.Α.), με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ειδικότερα το
ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για καθεμία από τις παραβάσεις του
εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου και μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεών της.
ε) Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται κατά την παρούσα παράγραφο εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974,
ΦΕΚ 90 Α΄) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
στ) Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον
του αρμόδιου δικαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την παραδεκτή άσκηση της προσφυγής αυτής απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου με
το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο σε κάθε περίπτωση
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.»
2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
π.δ. 190/2006 (ΦΕΚ 196 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ασκεί πράξεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, χωρίς
να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα
έσοδά του από τις πράξεις αυτές δεν υπερβαίνουν, στο σύνολό τους, το ποσό
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.»
3. Στο τέλος του έβδομου εδαφίου της παραγράφου 3β του άρθρου 8α
του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «και μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά για ίσο χρόνο.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ
172 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση η΄, ως εξής:
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«η) Οι αιτήσεις, που υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον καθορισμό των τιμών των
φαρμακευτικών προϊόντων, συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο το
οποίο ορίζεται:
α) στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ, αν πρόκειται για καθορισμό τιμής
νέου φαρμάκου, ανά κωδικό αριθμό συσκευασίας του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.),
β) στο ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ, αν πρόκειται για αύξηση της
τιμής κυκλοφορούντος φαρμάκου, ανά κωδικό αριθμό συσκευασίας Ε.Ο.Φ..
Τα έσοδα που προέρχονται από την κατάθεση των παραβόλων περιέρχονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και στον κρατικό προϋπολογισμό,
αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων της
παρούσας παραγράφου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 16

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται μετά την
έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 27β του π.δ. 237/1986, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα.
Μέχρι την έκδοση του διατάγματος αυτού, οι κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις κατά το ανωτέρω άρθρο 9 γίνονται προς τη Διεύθυνση Ασφαλιστικών
Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
2. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως καθίστανται υποχρεωτικώς μέλη του Γραφείου Διεθνούς
Ασφάλισης και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που διέπονται από τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37
του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, εφόσον καλύπτουν τον ίδιο κίνδυνο.
3. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά από τις διατάξεις του π.δ.
237/1986 εφαρμόζονται, συμπληρωματικά, οι διατάξεις του ν. 2496/1997,
όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 17

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
1. α) Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986.
β) Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του π.δ. 237/1986
και στην αρχή της παραγράφου αυτής διαγράφεται το στοιχείο «α΄».
γ) Η υπ’ αριθμ. Κ4/585/1978 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ
795 ΤΑΕ και ΕΠΕ).
2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος
νόμου ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτού.
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Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γ. ΒΟΥΛΓΑρΑΚηΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ.-Γ. ΛΙΑΠηΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 14 Μαΐου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Τροποποίηση και συμπλήρωση
του ν. 2251/1994
“Προστασία των καταναλωτών”,
όπως ισχύει - Ενσωμάτωση της οδηγίας
2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3587
Φ.Ε.Κ. 152Α (10.7.2007)
ΜΕρΟΣ ΠρΩΤΟ
Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών τελούν υπό την
προστασία του Κράτους.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 η φράση «Η Πολιτεία μεριμνά ιδίως για» αντικαθίσταται με τη φράση «Το Κράτος μεριμνά ιδίως
για:».
3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) την πληροφόρηση και την επιμόρφωσή τους, ιδιαίτερα των ευπρόσβλητων ομάδων καταναλωτών σε θέματα που αφορούν στην αγορά, στον
ανταγωνισμό, στον καταναλωτή, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
και στην προαγωγή της βιώσιμης κατανάλωσης.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε κάθε προμηθευτή,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε μορφής, του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα .»
5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου νοούνται:
α) Καταναλωτής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων
χωρίς νομική προσωπικότητα για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα ή οι
υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και τα οποία κάνουν χρήση των
προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον αποτελούν τον τελικό αποδέκτη
τους. Καταναλωτής είναι και: αα) κάθε αποδέκτης διαφημιστικού μηνύματος,
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ββ) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγυάται υπέρ καταναλωτή, εφόσον
δεν ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.
β) Προμηθευτής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, κατά την
άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, προμηθεύει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στον καταναλωτή. Προμηθευτής νοείται
και ο διαφημιζόμενος.»
Άρθρο 2

1. Οι παράγραφοι 1 έως και 5 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, εάν
κατά την κατάρτιση της σύμβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως, όπως, ιδίως,
όταν ο προμηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε τη δυνατότητα να λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους.
2. Οι γενικοί όροι συμβάσεων και παρεπόμενων συμφωνιών που καταρτίζονται στην Ελλάδα διατυπώνονται γραπτώς στην ελληνική γλώσσα,
κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί
να αντιληφθεί πλήρως το νόημά τους και εκτυπώνονται με ευανάγνωστους
χαρακτήρες σε εμφανές μέρος του εγγράφου της σύμβασης. Οι γενικοί όροι
των διεθνών συναλλαγών που εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά αποτυπώνονται υποχρεωτικά και στην ελληνική γλώσσα.
3. Όροι που συμφωνήθηκαν μετά από ατομική διαπραγμάτευση μεταξύ
των συμβαλλόμενων μερών (ειδικοί όροι) υπερισχύουν των αντίστοιχων γενικών όρων.
4. Κατά την ερμηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαμβάνεται υπόψη
η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών. Γενικοί όροι συναλλαγών που διατυπώθηκαν μονομερώς από τον προμηθευτή ή από τρίτον για λογαριασμό
του, σε περίπτωση αμφιβολίας ερμηνεύονται υπέρ του καταναλωτή.
5. Ειδικώς, όταν ελέγχεται το περιεχόμενο γενικού όρου συναλλαγών
κατά την εφαρμογή των παραγράφων 16α και 2 και 3 των άρθρων 10 και 13α
αντίστοιχα, επιλέγεται η δυσμενέστερη για τον καταναλωτή ερμηνευτική εκδοχή, εφόσον οδηγεί σε απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης του σχετικού
όρου.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική
διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι.»
3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 η περίπτωση ε΄
αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση λβ΄ ως εξής:
α) «ε) επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης χωρίς ορισμένο, ειδικό και σπουδαίο λόγο,
ο οποίος να αναφέρεται στη σύμβαση».
β) «λβ) προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης στον προμηθευτή,
χωρίς αυτός να υποχρεούται να επικαλεστεί και να αποδείξει τη ζημία που
υπέστη.»
4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 καταργείται.
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Άρθρο 3

1. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994
η λέξη «ολική» αντικαθίσταται με την λέξη «συνολική».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τις συμβάσεις των
παραγράφων 1 και 2 ή να ανακαλέσει την πρόταση που υποβάλλεται κατά
την παράγραφο 3, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από
την παραλαβή του εγγράφου της σύμβασης ή από την τυχόν μεταγενέστερη
παραλαβή του προϊόντος, εκτός αν στη σύμβαση προβλέπεται μεγαλύτερη
προθεσμία. Σε περίπτωση που το δικαίωμα υπαναχώρησης ή η ανάκληση
της πρότασης ασκηθούν εγγράφως, με έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ή με
σταθερό μέσο, κατά την έννοια του περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4α , το οποίο τίθεται στη διάθεση του προμηθευτή και στο οποίο
αυτός έχει πρόσβαση, για την επέλευση των αποτελεσμάτων της υπαναχώρησης ή της ανάκλησης της πρότασης, αρκεί ο καταναλωτής να έχει αποστείλει το σχετικό έγγραφο πριν λήξει η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.
Παραίτηση από το δικαίωμα αυτό είναι άκυρη.»
3. Στο σημείο ιιι της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του
ν. 2251/1994, η φράση: «δέκα (10) ημερών» αντικαθίσταται με τη φράση:
«δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών».
4. Οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν.
2251/1994 καταργούνται.
5. Στο άρθρο 3 του ν. 2251/1994 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις με αντικείμενο αγαθά και υπηρεσίες, η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις
της κεφαλαιαγοράς κατά την έννοια του σημείου i της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4α.»
Άρθρο 4

1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σύμβαση από απόσταση είναι κάθε σύμβαση που αφορά αγαθό ή
υπηρεσία, η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή,
χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία τους, στο πλαίσιο ενός συστήματος
προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, ένα ή περισσότερα μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση μέχρι και τη σύναψη της
σύμβασης.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη, υπέρ του καταναλωτή, εάν
πριν από τη σύναψή της, ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της
χρησιμοποιούμενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, για
τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών:».
3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
1431

«α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή,».
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Απαγορεύεται να αποστέλλονται ή να παρέχονται στον καταναλωτή
αγαθά ή υπηρεσίες, αντίστοιχα, χωρίς προηγούμενη σχετική παραγγελία του,
εφόσον αυτός καλείται για την απόκτησή τους έναντι καταβολής τιμήματος ή
για την επιστροφή τους, ακόμη και όταν δεν καταβάλλει τις δαπάνες αποστολής. Σε περίπτωση που αποστέλλονται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες κατά
το προηγούμενο εδάφιο, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διαθέτει τα
αγαθά ή τις υπηρεσίες κατά την κρίση του, χωρίς να οφείλει οποιοδήποτε τίμημα, απαλλασσόμενος και από την υποχρέωση φύλαξης ή και επιστροφής
των αγαθών. Η μη απάντηση του καταναλωτή σε περίπτωση αποστολής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που δεν παραγγέλθηκαν δεν συνιστά συναίνεση
ή σιωπηρή αποδοχή της σχετικής συναλλαγής εκ μέρους του.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε
περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες που παρήγγειλε ο καταναλωτής, προμηθεύει όμως σε
αυτόν, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες ισοδύναμης
ποιότητας και στην ίδια τιμή, με την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εγγράφως
στον καταναλωτή, ότι μπορεί να επιστρέψει τα αγαθά ή να μην αποδεχθεί τις
υπηρεσίες υποκατάστασης, εάν δεν ανταποκρίνονται στους όρους της συμφωνίας και ότι τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον προμηθευτή.»
6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Η χρησιμοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει να γίνεται κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή.
Ειδικότερα, σε περιπτώσεις μη ζητηθείσας επικοινωνίας εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3471/ 2006 (ΦΕΚ 133 Α΄).»
7. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Με την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλομένων, ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώσει την παροχή της σύμβασης το αργότερο
εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση σε αυτόν της παραγγελίας του
καταναλωτή.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα
υπαναχώρησης.»
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, εάν
αυτός δεν λάβει, σε εύθετο χρόνο, κατά την εκτέλεσή της και το αργότερο
κατά τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών, τα οποία δεν πρόκειται να παραδοθούν σε τρίτους, εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο κατά την έννοια της
περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4α, στο οποίο ο καταναλωτής
έχει πρόσβαση, και στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στην πρόταση σύναψης σύμβασης, τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:».
9. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν.
2251/1994 προστίθεται φράση ως εξής:
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«όπου ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται για την επισκευή του προϊόντος».
10. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τους όρους και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης
σύμφωνα με την παράγραφο 10 και, σε χωριστό έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο, υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής δικαιούται κατά
το χρόνο ισχύος της σύμβασης, κατόπιν αιτήματός του, να λαμβάνει εγγράφως τις πληροφορίες αυτές.»
11. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«10. Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα
να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών
ημερών, αν δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, επιστρέφοντας το
αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε
δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής.
Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει, για τα αγαθά, από την παραλαβή τους, εφόσον
ο προμηθευτής τήρησε τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου 9
και, για τις υπηρεσίες, από τη λήψη των πληροφοριών, είτε με έγγραφα είτε
με σταθερά μέσα, που ενημερώνουν τον καταναλωτή ότι έχει συναφθεί η σύμβαση σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 9.
Αν ο προμηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 9, η προθεσμία υπαναχώρησης είναι τρίμηνη. Στην περίπτωση προμήθειας αγαθών, εάν εντός της τρίμηνης προθεσμίας που αρχίζει
από την παραλαβή του αγαθού από τον καταναλωτή, αυτός λάβει τις πληροφορίες, είτε από τα έγγραφα ή από τα σταθερά μέσα, που τον ενημερώνουν
για τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 9, θεραπεύεται η
ακυρότητα της σύμβασης και αρχίζει, από τη λήψη των πληροφοριών αυτών,
νέα προθεσμία υπαναχώρησης δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή
κατά τα ανωτέρω, ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που
του κατέβαλε ο καταναλωτής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, κοινοποιεί το
γεγονός αυτό εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση
του αποδέκτη και στο οποίο ο αποδέκτης έχει πρόσβαση.»
12. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«12. Το βάρος απόδειξης σχετικά με την προηγούμενη ενημέρωση, τη
γραπτή επιβεβαίωση ή την επιβεβαίωση με σταθερά μέσα ή την τήρηση των
προθεσμιών και τη συγκατάθεση του καταναλωτή φέρει ο προμηθευτής. Ρήτρες, σύμφωνα με τις οποίες ο καταναλωτής παραιτείται από την άσκηση των
δικαιωμάτων που ορίζονται στο παρόν άρθρο ή ο προμηθευτής απαλλάσσεται των ευθυνών του κατά το άρθρο αυτό, είναι άκυρες. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη ειδικότερων κοινοτικών διατάξεων
ή εναρμονισμένων, προς αυτές, εθνικών διατάξεων που διέπουν ορισμένους
τύπους συμβάσεων από απόσταση ή ζητήματα αυτών.»
13. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«13. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται:
α) στους αυτόματους διανομείς,
β) στους εμπορικούς χώρους αυτόματης πώλησης,
γ) στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους φορείς των τηλεπικοινωνιών
δια της χρήσης των δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων.
Οι παράγραφοι 2, 7, 8, 9, 10 και 11 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου
δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις προμήθειας τροφίμων, ποτών ή άλλων
αγαθών που προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και τα οποία
παραδίδουν, κατ’ οίκον ή στον τόπο διαμονής ή εργασίας του καταναλωτή,
διανομείς σε τακτά ή συχνά διαστήματα. Οι παράγραφοι 2 περίπτωση στ΄, 7,
8, 9 περίπτωση δ΄, 10 και 11 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο μεταφορές, κατάλυμα, σίτιση και ψυχαγωγία, στην περίπτωση που ο προμηθευτής
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή συγκεκριμένη χρονική περίοδο.»
14. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του ν.
2251/1994 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για την καταχώρηση στο μητρώο αυτό συνεκτιμώνται και η συμπεριφορά του αιτούντος σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που
απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις που ενδεχομένως του έχουν επιβληθεί για παράβαση των διατάξεων
αυτών. Εάν ο προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο, το προηγούμενο εδάφιο
εφαρμόζεται και στο πρόσωπο των νόμιμων εκπροσώπων του.»
15. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να
αρνείται, για σπουδαίους λόγους, την εγγραφή ή να προβαίνει, πέραν της
επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 13α, και σε προσωρινή ή οριστική διαγραφή του προμηθευτή από
το μητρώο, σε περίπτωση παράβασης από τον προμηθευτή των διατάξεων
του παρόντος νόμου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια δημόσια
οικονομική υπηρεσία.»
Άρθρο 5

1. Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 οι φράσεις «Γενικές διατάξεις» και «Με την έννοια αυτού του άρθρου» αντικαθίστανται, αντίστοιχα, με τις φράσεις «Ορισμοί» και «Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου αυτού».
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση είναι κάθε
σύμβαση που αφορά χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική
παρουσία τους, στο πλαίσιο συστήματος εξ αποστάσεως πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί αποκλειστικά, για τη σύμβαση αυτή, ένα ή περισσότερα μέσα
επικοινωνίας εξ αποστάσεως, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.
3. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
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«δ) Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, ενεργεί για σκοπούς
εκτός του πεδίου της εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς του.»
4. Ο τίτλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4α του ν. 2251/ 1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Πληροφόρηση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση».
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
4α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Πριν από τη σύναψη σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
από απόσταση ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται με τα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, τηρουμένων των
αρχών της καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές και των διατάξεων
που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, για τα ακόλουθα στοιχεία, ο εμπορικός σκοπός των οποίων πρέπει να καθίσταται σαφής:».
6. Το σημείο iii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4α του
ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«iii. Πληροφορίες που αφορούν τη σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση:
- την ύπαρξη ή μη δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 6 και, εάν υφίσταται το δικαίωμα αυτό, τη διάρκεια και τις προϋποθέσεις άσκησής του, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για το
ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να πληρώσει ο καταναλωτής σύμφωνα
με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 7, καθώς επίσης και τις συνέπειες της
μη άσκησης αυτού του δικαιώματος,
- την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
από απόσταση, εάν πρόκειται για σύμβαση παροχής χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών σε μόνιμη ή περιοδική βάση,
- πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που μπορεί να έχουν τα μέρη
να προκαλέσουν την πρόωρη ή μονομερή λύση της σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης
αυτής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων που προβλέπονται
στις περιπτώσεις αυτές από τη σύμβαση,
- πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και
υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης, όπου να αναγράφεται, μεταξύ άλλων,
η διεύθυνση στην οποία πρέπει να απευθύνεται η δήλωση υπαναχώρησης,
- το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη, στη νομοθεσία των οποίων βασίζεται
ο προμηθευτής για τη δημιουργία σχέσεων με τον καταναλωτή πριν από τη
σύναψη της σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση,
- οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα σχετικά με το δίκαιο που εφαρμόζεται
στη σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση ή και το αρμόδιο δικαστήριο,
- τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες διατυπώνονται οι όροι της σύμβασης και η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο εκ των προτέρων πληροφόρηση, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες ο προμηθευτής,
σε συμφωνία με τον καταναλωτή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικοινωνεί κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.»
7. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
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«β) Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι οποίες ηχογραφούνται υποχρεωτικά, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α΄)
και του ν. 3471/ 2006, όπως εκάστοτε ισχύουν, πρέπει να δηλώνεται σαφώς,
στην αρχή οποιασδήποτε συνομιλίας με τον καταναλωτή, ότι αυτή μαγνητοφωνείται, η ταυτότητα του προμηθευτή και ο εμπορικός σκοπός του τηλεφωνήματός του. Επιπρόσθετα, εφόσον συγκατατίθεται ρητά ο καταναλωτής,
είναι υποχρεωτική η παροχή σε αυτόν των ακόλουθων πληροφοριών που
αφορούν:
- στην ταυτότητα του προσώπου που έρχεται σε επαφή με τον καταναλωτή και στη σχέση του με τον προμηθευτή,
- στην περιγραφή των κυριότερων στοιχείων της χρηματοοικονομικής
υπηρεσίας,
- στο συνολικό τίμημα που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής στον
προμηθευτή για τη χρηματοοικονομική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων
όλων των φόρων που εισπράττονται μέσω του προμηθευτή ή, εάν δεν μπορεί
να προσδιοριστεί το ακριβές τίμημα, στη βάση υπολογισμού του, κατά τρόπον
που επιτρέπει στον καταναλωτή να το ελέγξει,
- στη μνεία της ενδεχόμενης ύπαρξης άλλων φόρων ή και δαπανών που
δεν εισπράττονται μέσω του προμηθευτή ούτε χρεώνονται από αυτόν,
- στην ύπαρξη ή μη δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 6, και, εάν υφίσταται το δικαίωμα αυτό, στη διάρκεια και
στις προϋποθέσεις άσκησής του, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών
για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να πληρώσει ο καταναλωτής σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 7.
Ο προμηθευτής οφείλει να πληροφορεί τον καταναλωτή ότι, κατόπιν αιτήματός του, μπορεί να λάβει και άλλες πληροφορίες, καθώς και να ενημερωθεί για τη φύση των πληροφοριών αυτών. Σε κάθε περίπτωση, ο
προμηθευτής του παρέχει όλες τις πληροφορίες, όταν εκτελεί τις υποχρεώσεις του κατά την παράγραφο 5.»
8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση είναι
άκυρη υπέρ του καταναλωτή, εάν, πριν από τη σύναψή της, αυτός δεν ενημερώθηκε, με τα μέσα και τον τρόπο που προβλέπονται ανωτέρω, για τα στοιχεία τα οποία ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας
παραγράφου.»
9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης, πρόσθετες σε αυτές
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, οι οποίες απορρέουν από ειδικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εξακολουθούν να ισχύουν. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
κοινοποιεί τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις εκ των προτέρων
πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προμηθευτές υποχρεούνται
να διαβιβάζουν αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τους σχετικούς
τύπους συμβάσεων, περιλαμβανομένων και των γενικών όρων συναλλαγών.»
10. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
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«α) Η σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση είναι
άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός δεν λάβει εγκαίρως, και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη δέσμευσή του από τη σύμβαση αυτή, όλους τους
όρους της, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, γραπτώς ή με άλλο σταθερό μέσο, στο οποίο έχει αυτός πρόσβαση.»
11. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4α του ν. 2251/ 1994, μετά την περίπτωση β΄ προστίθεται περίπτωση γ΄ και η περίπτωση γ΄ αναριθμείται σε περίπτωση δ΄:
«γ) Σε κάθε περίπτωση, συμβατικοί όροι που δεν γνωστοποιήθηκαν κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στον καταναλωτή δεν δεσμεύουν αυτόν, έστω και εάν
δεν αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στη διαμόρφωση της δικαιοπρακτικής
βούλησής του.»
12. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του
ν. 2251/1994 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται για όσο χρόνο ο λήπτης της
ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α΄).»
13. Στην αρχή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του
ν. 2251/1994 η φράση «Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται» αντικαθίσταται με τη φράση «Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ασκείται:».
14. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης με σχετική δήλωσή του, σύμφωνα με τις πρακτικές οδηγίες που του έχουν δοθεί κατά το
τέταρτο εδάφιο του σημείου iii) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, πριν
από την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας που ορίζεται στην περίπτωση α΄
της παρούσας παραγράφου, εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση του αποδέκτη και στο οποίο αυτός έχει πρόσβαση.»
15. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Εάν με τη σύμβαση από απόσταση μίας δεδομένης χρηματοοικονομικής υπηρεσίας συνδέεται άλλη σύμβαση από απόσταση, που είναι σχετική
με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον προμηθευτή ή
από τρίτο με βάση συμφωνία του τρίτου με τον προμηθευτή, η πρόσθετη
αυτή σύμβαση καταγγέλλεται από τον καταναλωτή, αζημίως, εάν αυτός ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής.»
16. Οι περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 4α
του ν. 2251/1994 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Η εκπλήρωση της σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από
απόσταση αρχίζει μόνο μετά από γραπτή δήλωση του καταναλωτή, με την
οποία παρέχεται η σχετική συναίνεσή του.
γ) Ο προμηθευτής δεν μπορεί να απαιτήσει από τον καταναλωτή να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σύμφωνα με την περίπτωση β΄ εκτός εάν μπορεί
να αποδείξει ότι ο καταναλωτής είχε δεόντως ενημερωθεί για το πληρωτέο
ποσό, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του σημείου iii της περίπτωσης α΄ της
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παραγράφου 3. Ο προμηθευτής, όμως, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να
απαιτήσει την πληρωμή αυτή, εάν έχει αρχίσει να εκτελεί τη σύμβαση πριν
από την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης, που ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6, χωρίς προηγούμενη σχετική γραπτή δήλωση
του καταναλωτή.
δ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών,
οποιοδήποτε ποσό έχει λάβει από αυτόν σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, με εξαίρεση το ποσό που αναφέρεται στην περίπτωση β΄. Η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που ο
προμηθευτής λάβει τη δήλωση υπαναχώρησης.
ε) Ο καταναλωτής επιστρέφει στον προμηθευτή, το ταχύτερο δυνατόν και
το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή προϊόν έχει λάβει από αυτόν. Η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα
κατά την οποία ο καταναλωτής απέστειλε τη δήλωση υπαναχώρησης.»
17. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ.
Ζ1 178/13.2.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 255 Β΄), σε περίπτωση που γίνει χρήση κάρτας, κατά την έννοια των διατάξεων της απόφασης αυτής, στο πλαίσιο σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από
απόσταση, χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή ή με δόλιο τρόπο ή από πρόσωπο που δεν ενεργεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι ενεργεί ως αντιπρόσωπος
του κατόχου της κάρτας, η σύμβαση είναι αυτοδικαίως άκυρη και τα ποσά
που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται έντοκα στον καταναλωτή. Στους όρους
της σύμβασης κάθε μορφής καρτών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο όρος
του προηγούμενου εδαφίου.»
18. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«9. Απαγορεύεται η παροχή στον καταναλωτή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση χωρίς προηγούμενο σχετικό αίτημά του, όταν καλείται
να τις αποκτήσει έναντι άμεσης ή μεταγενέστερης πληρωμής. Αν η παροχή
των υπηρεσιών αυτών πραγματοποιηθεί, ο καταναλωτής απαλλάσσεται από
κάθε υποχρέωση και δεν οφείλει οποιοδήποτε τίμημα, εκτός αν η παροχή
υπηρεσιών οφείλεται σε προφανές λάθος, οπότε ο καταναλωτής θέτει την
υπηρεσία, εφόσον η φύση της το επιτρέπει, για εύλογο χρόνο στη διάθεση
του προμηθευτή. Η μη απάντηση του καταναλωτή δεν συνιστά σε καμία περίπτωση συναίνεσή του.»
19. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 4α του ν.
2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ειδικότερα, για μη ζητηθείσα επικοινωνία εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.»
20. Η παράγραφος 11 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται
ως εξής:
«11. Ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων των διατάξεων των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13α, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει
τη σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση οποτεδήποτε,
χωρίς έξοδα και ποινές σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»
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21. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4α του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται
ως εξής:
«12. Ρήτρες με τις οποίες ο καταναλωτής παραιτείται από την άσκηση
των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή ο προμηθευτής
απαλλάσσεται των ευθυνών που απορρέουν από το άρθρο αυτό είναι άκυρες.»
22. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 4α του ν.
2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 7, το βάρος
απόδειξης σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης του καταναλωτή από τον προμηθευτή, καθώς και τη γραπτή δήλωση του καταναλωτή για τη σύναψη της σύμβασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για
την εκτέλεσή της, φέρει ο προμηθευτής.»
23. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 4α του ν.
2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Συμβατική ρήτρα η οποία προβλέπει ότι το βάρος της απόδειξης για
την τήρηση, εκ μέρους του προμηθευτή, του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών του κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, φέρει ο καταναλωτής,
θεωρείται άκυρη ως καταχρηστική.»
Άρθρο 6

1. Στο άρθρο 5 του ν. 2251/1994 προστίθεται παράγραφος με τον αριθμό
1 και οι παράγραφοι 1 έως και 13 του άρθρου αυτού αναριθμούνται αναλόγως.
«1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, προμηθευτής είναι και ο κατασκευαστής καταναλωτικού προϊόντος, ο εισαγωγέας του σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός καταναλωτικού προϊόντος, θέτοντας σε αυτό το όνομά
του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο.»
2. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε πώληση ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή
γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς
και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη
αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση
και διατήρησή του. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι απλά, κατά την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρησή τους, εφόσον, για τα προϊόντα αυτά δεν παρέχονται από τον
κατασκευαστή οδηγίες σε οποιαδήποτε γλώσσα.»
3. Στο τέλος της αναριθμηθείσας παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.
2251/1994 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η ενημέρωση του καταναλωτή από τον προμηθευτή για την πιθανή
διάρκεια ζωής του προϊόντος γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως
με σχετική αναγραφή στο έντυπο οδηγιών χρήσης ή εγγύησης. Η απόδειξη
της ενημέρωσης αυτής βαρύνει τον προμηθευτή.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει, στο πλαίσιο της επαγγελματικής, εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, απευθείας στον
καταναλωτή καταναλωτικά προϊόντα, υποχρεούται, με επιμέλειά του και χωρίς
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καμία επιβάρυνση του καταναλωτή, στην επισκευή του προϊόντος, εντός των
ορίων της εγγύησης που παρέχεται γι’ αυτό, συμβατικά ή από το νόμο. Σε
περίπτωση που το προϊόν δεν βρίσκεται μεν εντός των ορίων της εγγύησης,
βρίσκεται, όμως, εντός της πιθανής διάρκειας ζωής του ο προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει την επισκευή του και την προμήθεια ανταλλακτικών του.»
4. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή, ο προμηθευτής οφείλει
να παρέχει αυτήν εγγράφως ή με άλλο τεχνικό μέσο αποτύπωσης που μπορεί
να είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή. Σε περίπτωση προμήθειας
καινουργών προϊόντων με μακρά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά
αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι υποχρεωτική. Η εγγύηση πρέπει
να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το
προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη
διάρκειά της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Στην εγγύηση πρέπει
να δηλώνονται, με σαφήνεια και πληρότητα, τα δικαιώματα που έχει ο καταναλωτής σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και να διευκρινίζεται ότι τα δικαιώματα αυτά δεν θίγονται από την εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να είναι
σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη
σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά, για τα προϊόντα
τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση
με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν
σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος
από την πιθανή διάρκεια ζωής τους.»
5. Στην αναριθμηθείσα παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν. 2251/1994
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«5. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν
ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του
αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την
αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει
τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει
την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.»
6. Το δεύτερο εδάφιο της αναριθμηθείσας παραγράφου 6 του άρθρου 5
του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του κατά τις διατάξεις
αυτές, πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας, είναι άκυρη.»
7. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 2251/1994 προστίθεται παράγραφος 8
ως εξής:
«8. Παραίτηση, εκ των προτέρων, του καταναλωτή από τα δικαιώματά
του κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι άκυρη.»
Άρθρο 7

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
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«5. Ελαττωματικό είναι το προϊόν το οποίο δεν παρέχει την προβλεπόμενη απόδοση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ή και την ευλόγως αναμενόμενη ασφάλεια εν όψει όλων των ειδικών συνθηκών και, ιδίως, της
εξωτερικής εμφάνισής του, της αναμενόμενης χρησιμοποίησής του και του
χρόνου κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία. Δεν είναι ελαττωματικό ένα
προϊόν για μόνο το λόγο ότι μεταγενέστερα τέθηκε σε κυκλοφορία άλλο τελειότερο.»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Στη ζημία της παραγράφου 1 περιλαμβάνεται: α) η ζημία λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης, β) η βλάβη ή η καταστροφή, εξαιτίας του ελαττωματικού προϊόντος, κάθε περιουσιακού στοιχείου του καταναλωτή, εκτός από
το ίδιο το ελαττωματικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος
χρήσης των περιβαλλοντικών αγαθών, εφόσον η ζημία από τη βλάβη ή την
καταστροφή τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και υπό
την προϋπόθεση ότι κατά τη φύση τους προορίζονταν και πραγματικά χρησιμοποιήθηκαν από το ζημιωθέντα για προσωπική του χρήση ή κατανάλωση.»
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης οφείλεται και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) το ελάττωμα οφείλεται στο γεγονός ότι το προϊόν κατασκευάστηκε
σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου.»
5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«10. Εάν δύο ή περισσότερα πρόσωπα ευθύνονται για την ίδια ζημία, τα
πρόσωπα αυτά υπέχουν εις ολόκληρον ευθύνη έναντι του ζημιωθέντος και
έχουν δικαίωμα αναγωγής μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός
στην επέλευση της ζημίας.»
6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 6 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«11. Η ευθύνη του παραγωγού δεν μειώνεται αν η ζημία οφείλεται σωρευτικώς, τόσο σε ελάττωμα του προϊόντος, όσο και σε πράξη ή παράλειψη
τρίτου, εκτός εάν συντρέχει πταίσμα του ζημιωθέντος ή προσώπου για το
οποίο ευθύνεται ο ζημιωθείς.»
Άρθρο 8

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, προμηθευτής είναι και ο παραγωγός καταναλωτικού προϊόντος κατά την έννοια της παραγράφου 2 του
άρθρου 6, ο αντιπρόσωπός του, ο εισαγωγέας καταναλωτικού προϊόντος σε
κράτος μέλος της Ε.Ε. και κάθε επαγγελματίας που συμμετέχει στην αλυσίδα
εφοδιασμού της αγοράς καταναλωτικού προϊόντος και μπορεί να επηρεάσει
τα χαρακτηριστικά της ασφάλειάς του, καθώς και ο διανομέας.»
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2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 2251/ 1994 προστίθεται
νέα παράγραφος 2 και αναριθμούνται, αναλόγως, οι λοιπές παράγραφοι:
«2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, προϊόν είναι κάθε προϊόν
που προορίζεται για τους καταναλωτές ή ενδέχεται, υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες, να χρησιμοποιηθεί από τους καταναλωτές, ακόμη και αν δεν
προορίζεται για αυτούς, και το οποίο παρέχεται ή διατίθεται στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, έναντι τιμήματος ή δωρεάν, είτε είναι καινουργές
είτε μεταχειρισμένο ή ανασκευασμένο. Δεν αποτελούν προϊόντα κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου τα μεταχειρισμένα προϊόντα που διατίθενται
ως αντίκες ή ως προϊόντα που πρέπει να επισκευαστούν ή να ανασκευαστούν πριν από τη χρήση τους, εφόσον ο προμηθευτής ενημερώνει σχετικώς
το πρόσωπο στο οποίο προμηθεύει το προϊόν.»
3. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ασφαλές θεωρείται το προϊόν το οποίο, υπό συνήθεις ή ευλόγως
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειάς της και
της θέσης αυτού σε λειτουργία, της εγκατάστασής του και των αναγκών συντήρησής του, ή δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο ή παρουσιάζει κινδύνους ήσσονος σημασίας, που είναι συνυφασμένοι με τη χρήση του προϊόντος και οι
οποίοι θεωρούνται αποδεκτοί στο πλαίσιο ενός υψηλού βαθμού προστασίας
της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων, λαμβανομένων υπόψιν, ιδίως,
των ακόλουθων στοιχείων:
α) των χαρακτηριστικών του προϊόντος και ιδίως της σύνθεσης, της συσκευασίας, των οδηγιών συναρμολόγησης, της εγκατάστασης και της συντήρησής του.
β) των επιπτώσεων που έχει το προϊόν σε άλλα προϊόντα, εφόσον, ευλόγως, μπορεί να προβλεφθεί ότι το προϊόν αυτό θα χρησιμοποιηθεί μαζί με
άλλα προϊόντα.
γ) της παρουσίασης του προϊόντος, της επισήμανσής του, των προειδοποιήσεων κινδύνου και των οδηγιών χρήσης και διάθεσής του, καθώς και
κάθε άλλης οδηγίας ή πληροφορίας σχετικής με το προϊόν.
δ) των κατηγοριών καταναλωτών που εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω της
χρησιμοποίησης του προϊόντος, ιδίως των ανηλίκων και των ηλικιωμένων.»
4. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου βαθμού ασφάλειας ή προμήθειας άλλων προϊόντων, χαμηλότερης επικινδυνότητας, δεν συνιστά επαρκή
λόγο για το χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως μη ασφαλούς ή επικίνδυνου.»
5. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι προμηθευτές οφείλουν, όταν διαθέτουν τα προϊόντα τους, να συμμορφώνονται με τους κανόνες του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου, τα πρότυπα που έχουν θεσπισθεί για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων,
τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της ασφάλειας
προϊόντος, τους κώδικες ορθής πρακτικής και δεοντολογίας που ισχύουν σε
ένα συγκεκριμένο τομέα και τις υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές για την
ασφάλεια, την οποία δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή κοινή απόφαση αυτού και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα στοιχεία αναφοράς
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των προτύπων που ισχύουν στην Ελλάδα ανά κατηγορία προϊόντων και κάθε
ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια για την τήρηση της γενικής επιταγής
ασφάλειας των προϊόντων, κατά τις σχετικές διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης υπ’ αριθμ. Ζ3/ 2810/2004 (ΦΕΚ 1885 Β΄). Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου, δειγματοληψίας, εργαστηριακών εξετάσεων
των προϊόντων και τα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τη διάθεση αυτών, καταρτίζεται κατάλογος εργαστηρίων εξέτασης δειγμάτων και φορέων πιστοποίησης προϊόντων και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική
λεπτομέρεια.»
6. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Προϊόντα τα οποία, όταν χρησιμοποιούνται σε συνθήκες κανονικές ή
δυνάμενες να προβλεφθούν, παρουσιάζουν ή ενδέχεται να παρουσιάσουν
σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών, ανακαλούνται, αποσύρονται ή δεσμεύονται προληπτικώς από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή. Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάκλησης,
απόσυρσης, διάθεσης υπό όρους, αποδέσμευσης, καταστροφής, και γενικά
η τύχη των προϊόντων αυτών και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή κοινή απόφαση
αυτού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε προϊόντα τα
οποία, παρότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια της γενικής επιταγής ασφαλείας
κατά τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Ζ3/
2810/2004, παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια
των καταναλωτών.»
7. Μετά την αναριθμηθείσα παράγραφο 6 του άρθρου 7 του ν. 2251/1994
προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14, ως εξής:
«7. Οι παραγωγοί, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους κατά την παράγραφο 1, οφείλουν:
α) να παρέχουν στον καταναλωτή τις κατάλληλες πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα με τις οποίες μπορεί να αξιολογήσει τους εγγενείς κινδύνους
που παρουσιάζει το προϊόν κατά τη διάρκεια της συνήθους ή ευλόγως προβλέψιμης χρήσης του, εφόσον οι κίνδυνοι αυτοί δεν γίνονται αμέσως αντιληπτοί χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση,
β) να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων που προμηθεύουν, με σκοπό να ενημερώνονται οι καταναλωτές
για τους κινδύνους που ενδεχομένως παρουσιάζουν τα προϊόντα τους και,
εάν είναι αναγκαίο για την πρόληψη των κινδύνων, να προβαίνουν στις ενδεικνυόμενες ενέργειες, όπως στην επαρκή και αποτελεσματική προειδοποίηση των καταναλωτών, στην απόσυρση ή ανάκληση από την αγορά των
προϊόντων ή στην επιστροφή τους από τους καταναλωτές. Στις ενέργειες
αυτές προβαίνουν είτε αυτοβούλως είτε μετά από αίτηση των αρμόδιων
αρχών.
Η ανάκληση των προϊόντων πραγματοποιείται εάν οι παραγωγοί την κρίνουν αναγκαία ή επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή, εφόσον οι λοιπές ενέργειες δεν επαρκούν για την πρόληψη των ενδεχόμενων κινδύνων.
8. Οι διανομείς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, υποχρεούνται να
συμβάλλουν στην τήρηση των απαιτήσεων για τη διάθεση ασφαλών προϊόντων, καταβάλλοντας κάθε επιμέλεια, ιδίως παραλείποντας να προμηθεύουν
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προϊόντα, για τα οποία γνωρίζουν ή όφειλαν να γνωρίζουν, από τις πληροφορίες που διαθέτουν και την επαγγελματική τους πείρα, ότι δεν ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές.
Η απόδειξη της έλλειψης γνώσης βαρύνει τους διανομείς.
Οι διανομείς οφείλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία παρακολούθησης
της ασφάλειας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και να συνεργάζονται, για το σκοπό αυτόν, με τους παραγωγούς και τις αρμόδιες αρχές, διαβιβάζοντας ιδίως πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους των προϊόντων και
παρέχοντας τα αναγκαία έγγραφα για τον εντοπισμό της προέλευσης αυτών.
9. Σε περίπτωση που οι προμηθευτές γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν, από πληροφορίες που διαθέτουν και την επαγγελματική τους πείρα, ότι
προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά παρουσιάζει κινδύνους για τον καταναλωτή που είναι ασυμβίβαστοι με τις απαιτήσεις ασφάλειας, οφείλουν να
ενημερώνουν αμελλητί τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, για την πρόληψη των κινδύνων αυτών.
10. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες
αρχές, μετά από αίτηση αυτών, για την υλοποίηση μέτρων αποτροπής των
κινδύνων που παρουσιάζουν προϊόντα τα οποία προμηθεύουν ή έχουν προμηθεύσει στους καταναλωτές.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι αρχές που είναι αρμόδιες για τον
έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις ασφάλειάς τους
και καθορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητές τους, η συνεργασία μεταξύ τους
και με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ε.Ε., καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους για παραβάσεις των διατάξεων του
παρόντος άρθρου.
12. Οι αποφάσεις της παραγράφου 6 κοινοποιούνται, επί αποδείξει, στον
ενδιαφερόμενο. Κατά των αποφάσεων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Ο
Υπουργός Ανάπτυξης αποφαίνεται επί της προσφυγής εντός αποκλειστικής
προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την άσκησή της.
13. Δημόσιες υπηρεσίες και αρχές οι οποίες, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, διαπιστώνουν την ύπαρξη μη ασφαλών ή επικίνδυνων προϊόντων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμέσως τα σχετικά στοιχεία στη Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή.
14. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται ειδικές ρυθμίσεις
της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν συγκεκριμένα είδη ή κατηγορίες προϊόντων.»
Άρθρο 9

Μετά το άρθρο 7 του ν. 2251/1994 προστίθεται νέο άρθρο 7α ως εξής:
«Άρθρο 7α

Ψυχική υγεία των ανηλίκων

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα τα
οποία, ως εκ του προορισμού, της χρήσης ή των συνθηκών διάθεσης δεν
ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλί1444

κων. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, προμηθευτής είναι και ο παραγωγός καταναλωτικού προϊόντος, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του
άρθρου 6, ο αντιπρόσωπός του, ο εισαγωγέας καταναλωτικού προϊόντος σε
κράτος μέλος της Ε.Ε. και κάθε επαγγελματίας που συμμετέχει στην αλυσίδα
εφοδιασμού της αγοράς καταναλωτικού προϊόντος και μπορεί να επηρεάσει
τα χαρακτηριστικά της ασφάλειάς του, καθώς και ο διανομέας.
2. Ως προϊόντα τα οποία ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική
ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων θεωρούνται ιδίως τα προϊόντα τα οποία:
α) προκαλούν στους ανηλίκους ανασφάλεια ή φόβο,
β) παροτρύνουν, άμεσα ή έμμεσα, σε επιθετική συμπεριφορά και ειδικότερα σε χρήση ή άσκηση βίας,
γ) προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
δ) προτρέπουν στην υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που δεν συνάδουν με τους ηθικούς και νομικούς κανόνες της σύγχρονης κοινωνίας ή
είναι επιζήμια για το περιβάλλον,
ε) καλλιεργούν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας ή
αναπηρίας,
στ) παροτρύνουν σε εθισμούς και δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς
για τους ίδιους.
3. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί με απόφασή του, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής της παραγράφου 4, να επιβάλει, για την προστασία
των ανηλίκων, περιοριστικά και διορθωτικά μέτρα στην κυκλοφορία προϊόντων τα οποία, υπό συνήθως ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των
ανηλίκων, όπως τροποποίηση της επισήμανσής τους ή υπαγωγή σε όρους
της εμπορίας τους. Η απόφαση αυτή προσβάλλεται με την ενδικοφανή προσφυγή της παραγράφου 12 του άρθρου 7, που εφαρμόζεται αναλόγως.
4. Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνιστάται Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων, η οποία αποτελεί συμβουλευτικό
και γνωμοδοτικό όργανο του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή επί θεμάτων
εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή αυτή, η οποία συγκροτείται
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, αποτελείται από: α) έναν εκπρόσωπο
του Συνηγόρου του Πολίτη, β) έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου Καταναλωτή,
γ) έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, δ) ένα μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα παιδοψυχολογίας ή
κοινωνιολογίας, ε) έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Αγοράς και Καταναλωτή, προερχόμενο από τις ενώσεις καταναλωτών, στ) έναν εκπρόσωπο
της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων Ελλάδος, ζ) έναν εκπρόσωπο του
Συνδέσμου Βιοτεχνών Παιχνιδιών, η) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και θ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Τα μέλη της Επιτροπής προτείνονται, με τους
αναπληρωτές τους, από τους οικείους φορείς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Ανάπτυξης. Αν οι φορείς δεν προτείνουν τους
εκπροσώπους τους εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, αυτοί
ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Τα μέλη της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος, καθώς και ο γραμματέας
αυτής, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με θητεία δύο (2)
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ετών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα αρμοδιότητας και
λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αμοιβή των μελών της Επιτροπής και του γραμματέα της.
5. Παραγωγοί, εισαγωγείς ή αντιπρόσωποί τους στην Ελλάδα ηλεκτρονικών προϊόντων ψυχαγωγίας και απασχόλησης κατά τον ελεύθερο χρόνο,
όπως ηλεκτρονικών παιχνιδιών, βιντεοπαιχνιδιών, υποχρεούνται να ταξινομούν τα προϊόντα αυτά, ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες προς τις οποίες
απευθύνονται.
Τα κριτήρια ταξινόμησης των προϊόντων, η σχετική επισήμανση, καθώς
και η διαφήμισή τους δεν επιτρέπεται να αντίκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 2 και στους κώδικες ορθής πρακτικής, οι οποίοι συντάσσονται από
την Επιτροπή της παραγράφου 4, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους
φορείς και τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
6. Επιχειρήσεις που διαθέτουν δωρεάν ή έναντι πληρωμής τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στους καταναλωτές υποχρεούνται να τηρούν τις επισημάνσεις της προηγούμενης παραγράφου σε χώρους όπου έχουν
πρόσβαση και παιδιά.
7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ειδικότερων
εθνικών και κοινοτικών ρυθμίσεων.»
Άρθρο 10

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζημία ή ηθική
βλάβη που προκάλεσε παράνομα και υπαίτια, με πράξη ή παράλειψή του,
κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή. Ως παρέχων υπηρεσίες νοείται
όποιος, στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, παρέχει
υπηρεσία, κατά τρόπο ανεξάρτητο.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 2251/1994
καταργείται.
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη
παρανομίας και υπαιτιότητάς του. Για την έλλειψη υπαιτιότητας λαμβάνονται
υπόψη η ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια και το σύνολο των ειδικών συνθηκών και ιδίως:
α) η φύση και το αντικείμενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση με το βαθμό
επικινδυνότητάς της,
β) η παρουσίαση και ο τρόπος παροχής της,
γ) ο χρόνος παροχής της,
δ) η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας,
ε) η ελευθερία δράσης που καταλείπεται στον ζημιωθέντα στο πλαίσιο
της υπηρεσίας,
στ) αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων
προσώπων και
ζ) αν η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος αυτήν.»
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4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Η ύπαρξη ή η δυνατότητα παροχής τελειότερης υπηρεσίας κατά το
χρόνο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δεν θεμελιώνει χωρίς άλλο λόγο υπαιτιότητα.»
Άρθρο 11

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται και
συμπληρώνεται ως εξής:
«1.α) Διαφήμιση κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι κάθε ανακοίνωση που γίνεται με κάθε μέσο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας με στόχο την προώθηση της
διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και
των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
β) Προμηθευτής, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με την
εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα ή για λογαριασμό του προμηθευτή.
γ) Ιδιοκτήτης κώδικα, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, είναι κάθε
οντότητα, συμπεριλαμβανομένων ενός προμηθευτή ή ομάδας προμηθευτών,
που είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση και την αναθεώρηση ενός κώδικα συμπεριφοράς ή και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα
όσων αναλαμβάνουν να δεσμεύονται από αυτόν.»
2. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 καταργούνται.
3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 αναριθμείται ως παράγραφος 2 και αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Συγκριτική διαφήμιση είναι κάθε διαφήμιση που προσδιορίζει άμεσα
ή έμμεσα ή υπονοεί την ταυτότητα συγκεκριμένου ανταγωνιστή ή τα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες που αυτός προσφέρει. Η διαφήμιση αυτή, όσον αφορά τη
σύγκριση, επιτρέπεται εφόσον:
α) δεν είναι παραπλανητική κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων
9δ και 9ε,
β) συγκρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ίδιες ανάγκες ή έχουν τους ίδιους στόχους,
γ) συγκρίνει, κατά τρόπο αντικειμενικό, ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που είναι ουσιώδη, συναφή, εξακριβώσιμα και αντιπρoσωπευτικά των
εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται
και η τιμή,
δ) δεν έχει ως συνέπεια τη δυσφήμιση ή την υποτίμηση των σημάτων,
εμπορικών επωνυμιών, άλλων διακριτικών σημείων, προϊόντων, υπηρεσιών,
δραστηριοτήτων ή της κατάστασης ενός ανταγωνιστή,
ε) για προϊόντα με ονομασία προέλευσης αφορά, σε κάθε περίπτωση,
προϊόντα με την ίδια ονομασία προέλευσης,
στ) δεν επωφελείται αθέμιτα από τη φήμη σήματος, εμπορικής επωνυμίας ή άλλων διακριτικών σημείων ανταγωνιστή ή από τα δηλωτικά καταγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων,
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ζ) δεν παρουσιάζει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία ως απομίμηση ή αντίγραφο προϊόντος ή υπηρεσίας που φέρουν σήμα κατατεθέν ή εμπορική επωνυμία και
η) δεν δημιουργεί σύγχυση μεταξύ προμηθευτών, μεταξύ διαφημιστή και
ανταγωνιστή ή μεταξύ των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών επωνυμιών,
άλλων διακριτικών γνωρισμάτων, προϊόντων ή υπηρεσιών του διαφημιστή
και του ανταγωνιστή.»
4. Οι παράγραφοι 8α και 9 του άρθρου 9 του ν. 2251/ 1994 αναριθμούνται ως παράγραφοι 3 και 4, αντίστοιχα.
5. Οι παράγραφοι 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 καταργούνται και μετά την αναριθμηθείσα παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος απευθείας στον καταναλωτή
μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτόματης κλήσης ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας επιτρέπεται μόνο
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν.
3471/2006.»
6. Μετά την προστεθείσα παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν. 2251/1994
προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Απαγορεύεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς η μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών από ώρα 07:00 μέχρι και ώρα 22:00 κάθε ημέρας.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, οι τηλεοπτικοί σταθμοί λογίζονται ως προμηθευτές κατά την έννοια της παραγράφου 1.»
7. Η παράγραφος 14 του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 αναριθμείται ως
παράγραφος 7.
8. Μετά την αναριθμηθείσα παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν.
2251/1994, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9θ.»
ΜΕρΟΣ ΔΕΥΤΕρΟ

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟρΙΚΕΣ ΠρΑΚΤΙΚΕΣ
Άρθρο 12

Μετά το άρθρο 9 του ν. 2251/1994 προστίθενται άρθρα 9α, 9β, 9γ, 9δ,
9ε, 9στ, 9ζ, 9η και 9θ ως εξής:
«Άρθρο 9α
Ορισμοί

Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Μέρους νοούνται:
α) καταναλωτής, κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους που
δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα,
β) προμηθευτής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια
επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς και κάθε πρόσωπο που ενεργεί
στο όνομα ή για λογαριασμό του προμηθευτή,
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γ) προϊόν, κάθε αγαθό ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της ακίνητης
περιουσίας, και των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,
δ) εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, κάθε
πράξη, παράλειψη, τρόπος συμπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του μάρκετινγκ ενός
προμηθευτή, που συνδέεται άμεσα με την προώθηση, πώληση ή προμήθεια
ενός προϊόντος σε καταναλωτές,
ε) ουσιώδης στρέβλωση της οικονομικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, η χρήση εμπορικής πρακτικής με σκοπό τη σημαντική μείωση της ικανότητας του καταναλωτή να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, με επακόλουθο ο
καταναλωτής να λάβει μια απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα
ελάμβανε,
στ) κώδικας συμπεριφοράς, κάθε συμφωνία ή σύνολο κανόνων που δεν
επιβάλλονται από νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη και καθορίζουν, όσον αφορά μία ή περισσότερες συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές ή
επιχειρηματικούς τομείς, τη συμπεριφορά των προμηθευτών που αναλαμβάνουν να δεσμεύονται από τον κώδικα αυτόν,
ζ) ιδιοκτήτης κώδικα, κάθε οντότητα, συμπεριλαμβανομένων ενός προμηθευτή ή μιας ομάδας προμηθευτών, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση και αναθεώρηση ενός κώδικα συμπεριφοράς ή και για την
παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα όσων αναλαμβάνουν
να δεσμεύονται από αυτόν,
η) επαγγελματική ευσυνειδησία, το μέτρο της ειδικής τεχνικής ικανότητας
και μέριμνας που ευλόγως αναμένεται να επιδεικνύει ένας προμηθευτής προς
τους καταναλωτές, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην έντιμη πρακτική
της αγοράς ή και στη γενική αρχή της καλής πίστης, στον τομέα δραστηριοτήτων του προμηθευτή,
θ) πρόσκληση για αγορά, η εμπορική επικοινωνία στην οποία αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και η τιμή με τρόπο που ενδείκνυται για
τα μέσα της εμπορικής επικοινωνίας τα οποία χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε
να έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την αγορά,
ι) κατάχρηση επιρροής, η εκμετάλλευση της θέσης ισχύος σε σχέση με
τον καταναλωτή για την άσκηση πίεσης, ακόμα και χωρίς τη χρήση ή την
απειλή σωματικής βίας, με τρόπο που περιορίζει σημαντικά την ικανότητα
του καταναλωτή να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση,
ια) απόφαση συναλλαγής, η απόφαση που λαμβάνει ο καταναλωτής για
το αν, πώς και υπό ποίους όρους θα πραγματοποιήσει αγορά, θα καταβάλει
όλο το τίμημα ή μέρος αυτού, θα κρατήσει ή θα διαθέσει το προϊόν ή θα ασκήσει συμβατικό δικαίωμα επί του προϊόντος είτε ο καταναλωτής αποφασίσει
να προβεί σε ενέργεια είτε όχι,
ιβ) νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, η επαγγελματική δραστηριότητα ή ομάδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η πρόσβαση στις οποίες ή
η άσκηση των οποίων ή ένας από τους τρόπους άσκησης των οποίων προϋποθέτει, άμεσα ή έμμεσα, ειδικά επαγγελματικά προσόντα, κατ’ εφαρμογή
νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.
Άρθρο 9β

Πεδίο εφαρμογής
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1. Με την επιφύλαξη: α) των κοινοτικών και εθνικών κανόνων που αφορούν θέματα υγείας και ασφάλειας των προϊόντων, β) των τυχόν όρων εγκατάστασης ή των καθεστώτων αδειών ή των δεοντολογικών κωδίκων
συμπεριφοράς ή άλλων ειδικών κανόνων που διέπουν νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προκειμένου να τηρούνται υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας, τους οποίους μπορούν να επιβάλλουν στους
επαγγελματίες τα κράτη μέλη σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, οι διατάξεις
του μέρους αυτού έχουν εφαρμογή στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των
προμηθευτών έναντι των καταναλωτών.
2. Οι διατάξεις του μέρους αυτού δεν ισχύουν για την πιστοποίηση και
την αναγραφή του ονομαστικού τίτλου των αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα.
3. Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του μέρους αυτού με άλλους κανόνες κοινοτικού δικαίου που ρυθμίζουν συγκεκριμένες πτυχές αθέμιτων πρακτικών, υπερισχύουν οι κανόνες αυτοί.
Άρθρο 9γ

Απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

1. Απαγορεύονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που υιοθετούνται
πριν, κατά τη διάρκεια και ύστερα από εμπορική συναλλαγή που σχετίζεται
με συγκεκριμένο προϊόν.
2. Μια εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη, όταν είναι αντίθετη προς τις
απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας και στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή, στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν ή του
μέσου μέλους της ομάδας, όταν μια εμπορική πρακτική απευθύνεται σε μια
συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών.
3. Εμπορικές πρακτικές οι οποίες ενδέχεται να στρεβλώνουν ουσιωδώς
την οικονομική συμπεριφορά μόνο μιας σαφώς προσδιοριζόμενης ομάδας
καταναλωτών που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι ως προς την πρακτική αυτή ή
ως προς το συγκεκριμένο προϊόν λόγω πνευματικής ή σωματικής αναπηρίας,
ηλικίας ή απειρίας, με τέτοιο τρόπο ώστε ο προμηθευτής να μπορεί ευλόγως
να το προβλέψει, εκτιμώνται υπό το πρίσμα του μέσου μέλους της συγκεκριμένης ομάδας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της
κοινής και θεμιτής διαφημιστικής πρακτικής της διατύπωσης δηλώσεων που
ενέχουν υπερβολές ή δηλώσεων οι οποίες δεν αναμένεται να εκληφθούν, ως
έχουν, στην κυριολεξία τους.
4. Εμπορικές πρακτικές είναι αθέμιτες, ιδίως όταν είναι παραπλανητικές
ή επιθετικές, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 9δ, 9ε, 9στ και στα άρθρα
9ζ και 9η, αντίστοιχα.
Άρθρο 9δ

Παραπλανητικές πράξεις

1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαμβάνει
εσφαλμένες πληροφορίες και είναι, συνεπώς, αναληθής ή, όταν, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει το μέσο καταναλωτή, ακόμα και εάν
οι πληροφορίες είναι, αντικειμενικά, ορθές όσον αφορά ένα ή περισσότερα
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από τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και, ούτως ή άλλως, τον
οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία,
διαφορετικά, δεν θα ελάμβανε. Τα στοιχεία αυτά είναι:
α) η ύπαρξη ή η φύση του προϊόντος,
β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως είναι η διαθεσιμότητα,
τα οφέλη, οι κίνδυνοι, η εκτέλεση, η σύνθεση, τα συνοδευτικά εξαρτήματα, η
μετά την πώληση υποστήριξη προς τον καταναλωτή και η αντιμετώπιση των
παραπόνων, η μέθοδος και η ημερομηνία κατασκευής ή παροχής, η παράδοση, η καταλληλότητα, η χρήση, η ποσότητα, οι προδιαγραφές, η γεωγραφική ή εμπορική προέλευση ή τα αναμενόμενα από τη χρήση του προϊόντος
αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιμών ή ελέγχων του προϊόντος,
γ) η έκταση των δεσμεύσεων του προμηθευτή, τα κίνητρα για την εμπορική πρακτική και η φύση της διαδικασίας πωλήσεων, κάθε δήλωση ή σύμβολο που αφορά άμεση ή έμμεση χορηγία ή έγκριση του προμηθευτή ή του
προϊόντος,
δ) η τιμή ή ο τρόπος υπολογισμού της ή η ύπαρξη ειδικής συμφέρουσας
τιμής,
ε) η ανάγκη υπηρεσίας, ανταλλακτικού, αντικατάστασης ή επισκευής,
στ) η φύση, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα δικαιώματα του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, όπως είναι η ταυτότητα και τα περιουσιακά
στοιχεία του, τα προσόντα του, η ιδιότητα, η έγκριση, η εταιρική σχέση, η σύνδεση και η κυριότητα δικαιωμάτων βιομηχανικής, εμπορικής ή πνευματικής
ιδιοκτησίας ή τα βραβεία και οι διακρίσεις του,
ζ) τα δικαιώματα του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αντικατάστασης ή επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 5.
2. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται επίσης παραπλανητική όταν, στο
πραγματικό της πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών
της και των περιστάσεων, οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει το μέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε,
και η πρακτική περιλαμβάνει:
α) κάθε προσπάθεια προώθησης προϊόντος (μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένης της συγκριτικής διαφήμισης, που δημιουργεί σύγχυση με προϊόντα, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και άλλα διακριτικά
γνωρίσματα ενός ανταγωνιστή,
β) μη συμμόρφωση του προμηθευτή προς τις δεσμεύσεις που περιέχουν
κώδικες συμπεριφοράς με τους οποίους ανέλαβε να δεσμευτεί, όταν η δέσμευση είναι ρητή και όχι προγραμματική, και μπορεί να εξακριβωθεί και ο προμηθευτής αναφέρει σε μια εμπορική πρακτική ότι δεσμεύεται από τον κώδικα.
Άρθρο 9ε

Παραπλανητικές παραλείψεις

1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν, στο πραγματικό της πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και
των περιστάσεων, καθώς και των περιορισμών του συγκεκριμένου μέσου
επικοινωνίας, παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής, ανάλογα με το συγκεκριμένο πλαίσιο, για να λάβει τεκμηριωμένη
απόφαση συναλλαγής και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγή1451

σει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε.
2. Παραπλανητική παράλειψη τεκμαίρεται και όταν ο προμηθευτής αποκρύπτει ουσιώδεις πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο, διφορούμενο ή εκτός χρόνου κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1,
ή όταν δεν προσδιορίζει την εμπορική επιδίωξη της εμπορικής πρακτικής,
εφόσον αυτή δεν είναι ήδη προφανής από το συγκεκριμένο πλαίσιο και όταν,
και στις δύο αυτές περιπτώσεις, τούτο έχει ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα
να λάβει ο μέσος καταναλωτής απόφαση για συναλλαγή την οποία, διαφορετικά, δεν θα είχε λάβει.
3. Όταν το μέσο που χρησιμοποιείται για την ανακοίνωση της εμπορικής
πρακτικής επιβάλλει περιορισμούς τόπου ή χρόνου, οι περιορισμοί αυτοί,
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει ο προμηθευτής για να καταστήσει την πληροφορία προσιτή στους καταναλωτές με άλλο τρόπο, λαμβάνονται υπόψη
προκειμένου να διαπιστωθεί αν η πληροφορία έχει παραλειφθεί.
4. Στην περίπτωση της πρόσκλησης για αγορά, θεωρούνται ουσιώδεις
οι ακόλουθες πληροφορίες, αν δεν είναι ήδη προφανείς από το συγκεκριμένο
πλαίσιο:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στο βαθμό που ενδείκνυνται
σε σχέση με το μέσο και το προϊόν,
β) η διεύθυνση και η ταυτότητα του προμηθευτή, όπως η εμπορική επωνυμία του και όπου ενδείκνυται, η διεύθυνση και η ταυτότητα του προμηθευτή
για λογαριασμό του οποίου ενεργεί αντιπρόσωπός του,
γ) η τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων ή αν, λόγω της φύσεως του
προϊόντος, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η τιμή και, όπου ενδείκνυται, όλες οι πρόσθετες
επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις ευλόγως δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις,
δ) οι ρυθμίσεις για την πληρωμή, παράδοση, εκτέλεση και αντιμετώπιση
παραπόνων, εφόσον αποκλίνουν από τις απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας,
ε) για προϊόντα και συναλλαγές, όπου υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης, η ύπαρξη αυτού του δικαιώματος.
5. Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που θεσπίζονται από το κοινοτικό δίκαιο, σχετικά με την εμπορική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της
διαφήμισης ή του μάρκετινγκ, θεωρούνται ουσιώδεις.
Άρθρο 9στ

Περιπτώσεις παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών

Απαγορεύονται, σε κάθε περίπτωση, ως παραπλανητικές, εμπορικές
πρακτικές, που συνίστανται ιδίως σε:
α) ισχυρισμό, ότι πρόκειται για συμβαλλόμενο σε κώδικα συμπεριφοράς,
ενώ ο προμηθευτής δεν είναι συμβαλλόμενος,
β) χρησιμοποίηση σήματος ή αντίστοιχου διακριτικού γνωρίσματος χωρίς
την αντίστοιχη άδεια,
γ) ισχυρισμό, ότι ένας κώδικας συμπεριφοράς έχει την έγκριση δημόσιου
ή άλλου φορέα, ενώ δεν την έχει,
δ) ισχυρισμό, ότι ο προμηθευτής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών
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πρακτικών του, ή ένα προϊόν έχει την έγκριση, την πιστοποίηση ή την άδεια
δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, ενώ δεν την έχει, ή παρόμοιο ισχυρισμό ο
οποίος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της έγκρισης, της πιστοποίησης ή
της άδειας,
ε) πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε μια καθορισμένη τιμή, χωρίς να
γίνεται γνωστή η ύπαρξη των οποιωνδήποτε εύλογων λόγων που μπορεί να
έχει ο προμηθευτής για τους οποίους πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει να προμηθεύσει ή να αναθέσει σε άλλο προμηθευτή να προμηθεύσει τα προϊόντα
αυτά ή ισοδύναμά τους στην τιμή αυτή μέσα σε εύλογο διάστημα και σε εύλογες ποσότητες, λαμβανομένων υπόψη του προϊόντος, της κλίμακας διαφήμισης αυτού και της τιμής που προσφέρεται (διαφήμιση «δόλωμα»),
στ) πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε καθορισμένη τιμή και στη συνέχεια: αα) άρνηση επίδειξης του διαφημιζόμενου προϊόντος στους καταναλωτές ή
ββ) άρνηση λήψης παραγγελιών για το προϊόν ή παράδοσής του σε εύλογο χρόνο ή
γγ) επίδειξη ενός ελαττωματικού δείγματός του, με πρόθεση προώθησης
ενός άλλου προϊόντος («δόλωμα και μεταστροφή»),
ζ) ψευδή δήλωση, ότι το προϊόν θα είναι διαθέσιμο για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα ή ότι θα διατίθεται μόνο υπό ειδικούς όρους για πολύ
περιορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να προκληθεί η λήψη άμεσης απόφασης και να στερηθεί από τους καταναλωτές η δυνατότητα ή ο χρόνος να
προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή,
η) ανάληψη της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης μετά την
πώληση σε καταναλωτές με τους οποίους ο προμηθευτής είχε επικοινωνήσει
πριν από τη συναλλαγή σε γλώσσα που δεν είναι επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο προμηθευτής και στη συνέχεια διάθεση
αυτής της υπηρεσίας μόνο σε άλλη γλώσσα, χωρίς αυτό να έχει καταστεί γνωστό στον καταναλωτή πριν αυτός δεσμευθεί για τη συναλλαγή,
θ) δήλωση, ή με άλλο τρόπο δημιουργία της εντύπωσης ότι ένα προϊόν
μπορεί να πωλείται νόμιμα, ενώ δεν μπορεί,
ι) παρουσίαση των δικαιωμάτων που παρέχει ο νόμος στον καταναλωτή
ως ειδικό χαρακτηριστικό της προσφοράς του προμηθευτή,
κ) χρήση ανακοινώσεων στα μέσα, για την προώθηση ενός προϊόντος,
πληρωμένων από τον προμηθευτή, χωρίς αυτό να γίνεται σαφές από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ή από εικόνα ή ήχο σαφώς αναγνωρίσιμα από
τον καταναλωτή (κεκαλυμμένη διαφήμιση), με την επιφύλαξη των διατάξεων
του π.δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 Α΄) όπως ισχύει,
κα) διατύπωση ουσιωδώς ανακριβούς ισχυρισμού όσον αφορά στη φύση
ή στην έκταση του κινδύνου για την προσωπική ασφάλεια του καταναλωτή ή
της οικογένειάς του, αν ο καταναλωτής δεν αγοράσει το προϊόν,
κβ) προώθηση παρόμοιου προϊόντος με εκείνο που προσφέρει συγκεκριμένος κατασκευαστής, με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπλανάται σκόπιμα ο
καταναλωτής ότι έχει κατασκευασθεί από το συγκεκριμένο κατασκευαστή,
ενώ δεν συμβαίνει αυτό,
κγ) δημιουργία, λειτουργία ή προώθηση ενός πυραμιδωτού συστήματος
πωλήσεων, όπου ο καταναλωτής θεωρεί ότι έχει την ευκαιρία για μεγαλύτερο
όφελος με την εισαγωγή άλλων καταναλωτών στο σύστημα, παρά με την ίδια
την πώληση ή την κατανάλωση των προϊόντων,
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κδ) ισχυρισμό, ότι ο προμηθευτής πρόκειται να σταματήσει τη δραστηριότητά του ή να μετακομίσει, ενώ αυτό δεν ισχύει,
κε) ισχυρισμό, ότι τα προϊόντα μπορούν να διευκολύνουν το κέρδος σε
τυχερά παίγνια,
κστ) αναληθή ισχυρισμό ότι προϊόν είναι σε θέση να θεραπεύει ασθένεια,
δυσλειτουργίες ή δυσμορφίες,
κζ) διάδοση ουσιωδώς ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες
της αγοράς ή τη δυνατότητα εύρεσης του προϊόντος, προκειμένου να παροτρυνθεί ο καταναλωτής να αποκτήσει το προϊόν με όρους λιγότερο ευνοϊκούς
σε σχέση με αυτούς που ισχύουν υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς,
κη) ισχυρισμό για μία εμπορική πρακτική διεξαγωγής διαγωνισμού ή καταβολής επάθλων χωρίς τη χορήγηση των περιγραφόμενων επάθλων ή του
ισοδυνάμου τους,
κθ) περιγραφή του προϊόντος ως «δωρεάν», «χωρίς επιβάρυνση» ή με
αντίστοιχη διατύπωση, αν ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε
άλλη πληρωμή εκτός του αναπόφευκτου κόστους για την απάντηση στην εμπορική πρακτική ή για την παραλαβή ή την παράδοση του αντικειμένου,
κι) προσθήκη στο υλικό μάρκετινγκ τιμολογίου ή αντίστοιχου εγγράφου
με το οποίο ζητείται πληρωμή και το οποίο παρέχει στον καταναλωτή την εντύπωση ότι έχει ήδη παραγγείλει το προϊόν, ενώ αυτό δεν ισχύει,
λ) ψευδή ισχυρισμό ή δημιουργία της εντύπωσης, ότι ο προμηθευτής δεν
ενεργεί για σκοπούς που συνδέονται με την εμπορική δραστηριότητά του, την
επιχείρηση, την τέχνη ή το επιτήδευμά του, ή υποδύεται ψευδώς τον καταναλωτή,
λα) δημιουργία της ψευδούς εντύπωσης, ότι οι υπηρεσίες, μετά την πώληση του προϊόντος, διατίθενται σε κράτος μέλος άλλο από αυτό στο οποίο
πωλείται το προϊόν.
Άρθρο 9ζ

Επιθετικές εμπορικές πρακτικές

1. Μια εμπορική πρακτική θεωρείται επιθετική εάν, στο πραγματικό της
πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, χρησιμοποιεί παρενόχληση, καταναγκασμό, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης σωματικής βίας, ή κατάχρηση επιρροής και, ως εκ
τούτου, παρεμποδίζει ή ενδέχεται να παρεμποδίσει σημαντικά την ελευθερία
επιλογής ή συμπεριφοράς του μέσου καταναλωτή ως προς το προϊόν, με
αποτέλεσμα να τον οδηγεί ή να είναι πιθανόν να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα ελάμβανε.
2. Για να κριθεί εάν μια εμπορική πρακτική κάνει χρήση παρενόχλησης,
καταναγκασμού, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης σωματικής βίας, ή κατάχρησης επιρροής, λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία της και ιδίως:
α) η χρονική στιγμή, ο τόπος, η φύση ή η επιμονή,
β) η χρήση απειλητικών ή προσβλητικών εκφράσεων ή συμπεριφοράς,
γ) η εκμετάλλευση, από τον προμηθευτή, κάθε συγκεκριμένης ατυχίας ή
περίστασης, την οποία γνωρίζει και η οποία είναι τόσο σοβαρή, ώστε να διαταράσσει την κρίση του καταναλωτή, προκειμένου να επηρεάσει την απόφασή του όσον αφορά το προϊόν,
δ) κάθε επαχθές ή δυσανάλογο μη συμβατικό εμπόδιο που επιβάλλει ο
προμηθευτής σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει τα δι1454

καιώματά του στο πλαίσιο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων λύσης της σύμβασης ή μετάβασης σε άλλο προϊόν ή σε άλλον προμηθευτή,
ε) κάθε απειλή για λήψη μέτρου που δεν μπορεί να ληφθεί νομίμως.
Άρθρο 9η

Περιπτώσεις επιθετικών εμπορικών πρακτικών

Απαγορεύονται, ως επιθετικές, εμπορικές πρακτικές που συνίστανται,
ιδίως, σε:
α) δημιουργία της εντύπωσης ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να εγκαταλείψει το χώρο έως ότου συναφθεί η σύμβαση,
β) προσωπικές επισκέψεις στο σπίτι του καταναλωτή κατά τις οποίες
αγνοείται το αίτημα του καταναλωτή για αποχώρηση ή μη επάνοδο, εκτός
από περιστάσεις και στο βαθμό που αυτό δικαιολογείται για να επιβληθεί η
εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης,
γ) συνεχή και ανεπιθύμητη άγρα πελατών σε δημόσιους χώρους, μέσω
τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων εξ αποστάσεως, εκτός από περιστάσεις και στο βαθμό που αυτό δικαιολογείται για να
επιβληθεί εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και των διατάξεων του ν.
2472/1997(ΦΕΚ 50 Α΄), όπως ισχύει,
δ) απαίτηση από τον καταναλωτή που επιθυμεί να προβάλλει αξίωση δυνάμει ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να προσκομίσει έγγραφα που δεν θα μπορούσαν εύλογα να θεωρηθούν συναφή για την απόδειξη της αξίωσης ή
συστηματική αποφυγή απάντησης στη σχετική αλληλογραφία, έτσι ώστε να
αποθαρρυνθεί ο καταναλωτής από την άσκηση των συμβατικών του δικαιωμάτων,
ε) ένταξη σε διαφήμιση άμεσης πιεστικής πρόσκλησης προς τα παιδιά
να αγοράσουν ή να πείσουν τους γονείς τους ή άλλα ενήλικα άτομα να τους
αγοράσουν διαφημιζόμενα προϊόντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του π.δ.
100/2000 όπως ισχύει,
στ) απαίτηση άμεσης ή μεταγενέστερης πληρωμής ή επιστροφής ή φύλαξης για προϊόντα που έχει προμηθεύσει ο προμηθευτής, τα οποία όμως
δεν έχουν παραγγελθεί από τον καταναλωτή, εκτός αν τα προϊόντα αυτά αποτελούν υποκατάστατα που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του
άρθρου 4,
ζ) ρητή ενημέρωση του καταναλωτή ότι, αν δεν αγοράσει το προϊόν ή δεν
αποδεχθεί την υπηρεσία, τίθεται σε κίνδυνο το επάγγελμα ή η ζωή του προμηθευτή,
η) δημιουργία της ψευδούς εντύπωσης ότι ο καταναλωτής έχει ήδη κερδίσει, πρόκειται να κερδίσει ή, αν προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια, θα κερδίσει έπαθλο ή θα αποκομίσει άλλο αντίστοιχο όφελος, ενώ αυτά στην
πραγματικότητα δεν υφίστανται, ή, ότι η δυνατότητα διεκδίκησης του επάθλου
ή άλλου οφέλους προϋποθέτει την καταβολή χρημάτων από τον καταναλωτή
ή συνεπάγεται δαπάνη.
Άρθρο 9θ

Κυρώσεις
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1. Κάθε καταναλωτής ή και ένωση καταναλωτών έχουν το δικαίωμα, σε
περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 9γ έως και 9η, να ζητούν
τη δικαστική παύση κάθε αθέμιτης εμπορικής πρακτικής και την παράλειψή
της στο μέλλον, καθώς και αποζημίωση για τη ζημία που υφίστανται εξαιτίας
της πρακτικής αυτής. Τα ένδικα βοηθήματα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ασκούνται, χωριστά ή από κοινού, κατά ενός ή περισσοτέρων προμηθευτών του ίδιου οικονομικού τομέα ή κατά ιδιοκτήτη κώδικα, εφόσον αυτός
προωθεί κώδικα που ενθαρρύνει τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος μέρους.
2. Το Δικαστήριο μπορεί, μετά από σχετική αίτηση, να διατάξει, δια του
τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, τη δημοσίευση της απόφασης που διατάσσει την παύση της αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, στο σύνολό της, ή εν
μέρει, καθώς και τη δημοσίευση σχετικής επανορθωτικής δήλωσης του παραβάτη.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο αποδίδεται παράβαση των διατάξεων του
παρόντος μέρους υποχρεούται να προσκομίζει στο Δικαστήριο αποδεικτικά
στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αφορούν
εμπορική πρακτική, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δικαστήριο, εν όψει
των δεδομένων της συγκεκριμένης περίπτωσης, λαμβανομένων υπόψη των
έννομων συμφερόντων όλων των διαδίκων. Αν δεν προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά ή κριθούν ανεπαρκή, οι ισχυρισμοί του ενάγοντος ή των εναγόντων
καταναλωτών τεκμαίρονται αληθείς.
4. Ο έλεγχος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μπορεί να γίνει και
από ιδιοκτήτες κωδίκων συμπεριφοράς, εφόσον προβλέπονται σχετικές διαδικασίες προσφυγής ενώπιον των φορέων αυτών. Η προσφυγή στις διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου δεν συνεπάγεται παραίτηση από το
δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.
5. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει, με απόφασή του, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, την άμεση παύση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απόφαση αυτή επιβάλλονται,
σε βάρος του παραβάτη, οι κυρώσεις του άρθρου 13α του παρόντος νόμου.»
ΜΕρΟΣ ΤρΙΤΟ
Άρθρο 13

Το άρθρο 10 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ενώσεις καταναλωτών συγκροτούνται ως σωματεία και διέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του Αστικού Κώδικα. Οι ενώσεις
καταναλωτών έχουν αποκλειστικό σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων
και των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού. Εκπροσωπούν τους καταναλωτές στα όργανα στα οποία προβλέπεται η εκπροσώπηση αυτών, ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους καταναλωτές, τους αντιπροσωπεύουν
δικαστικά και εξώδικα και ασκούν συλλογικές αγωγές κατά τις διατάξεις του
παρόντος.
2. Οι ενώσεις καταναλωτών οργανώνονται σε ενώσεις καταναλωτών
πρώτου και δεύτερου βαθμού. Μέλη ένωσης καταναλωτών πρώτου βαθμού
είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. Μέλη ένωσης καταναλωτών δεύτερου βαθμού
είναι μόνο ενώσεις καταναλωτών πρώτου βαθμού. Για τη σύσταση ένωσης
καταναλωτών πρώτου βαθμού απαιτούνται εκατό (100) τουλάχιστον ιδρυτικά
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μέλη. Σε δήμους με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων αρκούν
πενήντα (50) ιδρυτικά μέλη. Οι ενώσεις καταναλωτών μπορούν να ιδρύουν
γραφεία και σε περιοχές εκτός της έδρας τους. Κάθε φυσικό πρόσωπο δεν
επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από μία ενώσεις καταναλωτών
πρώτου βαθμού. Για τη σύσταση ένωσης καταναλωτών δεύτερου βαθμού
απαιτείται συμμετοχή πέντε τουλάχιστον ενώσεων καταναλωτών πρώτου
βαθμού. Κάθε ένωση καταναλωτών πρώτου βαθμού δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από μία ενώσεις καταναλωτών δεύτερου βαθμού.
Οι ενώσεις καταναλωτών μπορεί να οργανώνονται και πέραν του δευτέρου
βαθμού, κατά τον τρόπο οργάνωσης των ενώσεων καταναλωτών δεύτερου
βαθμού.
3. Οι ενώσεις καταναλωτών αποκτούν νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών (εφεξής: «Μητρώο»).
4. Το Μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι ενώσεις καταναλωτών όλων των
βαθμών τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Μητρώο είναι δημόσιο βιβλίο στο οποίο αναγράφεται και ο αριθμός φορολογικού μητρώου κάθε ένωσης καταναλωτών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί
να έχει πρόσβαση στις εγγραφές του Μητρώου και να ζητεί αντίγραφο ή πιστοποιητικό των εγγραφών αυτών. Στη σφραγίδα, στα έντυπα και στα έγγραφα
των ενώσεων καταναλωτών εγγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός της εγγραφής
τους στο Μητρώο. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα εφαρμογής της παραγράφου αυτής και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
5. Οι ενώσεις καταναλωτών τηρούν σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή
τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του
Πρωτοδικείου της έδρας τους: α) Βιβλίο Μητρώου μελών. Στο Βιβλίο Μητρώου μελών της ένωσης πρώτου βαθμού αναγράφονται το ονοματεπώνυμο,
το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους. Στο Βιβλίο
Μητρώου Μελών ένωσης καταναλωτών δεύτερου βαθμού αναγράφονται η
επωνυμία και η έδρα τους, ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών τους, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής τους και οι δικαστικές αποφάσεις έγκρισης
ή τροποποίησης των καταστατικών των μελών που τις συγκροτούν, β) Βιβλίο
Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών τους, γ) Βιβλίο
Πρακτικών συνεδριάσεων της διοίκησης, δ) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και ε)
Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της ένωσης.
6. Πόροι των ενώσεων καταναλωτών είναι αποκλειστικά:
α) τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι εθελοντικές εισφορές
των μελών,
β) τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας τους,
γ) κληρονομίες, κληροδοσίες,
δ) κρατική επιχορήγηση ή επιχορήγηση από τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,
ε) επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς και
διεθνείς ενώσεις καταναλωτών,
στ) ποσοστό 35% επί των ποσών που επιδικάζονται κατά την παράγραφο 22 και
ζ) εισπράξεις από διάθεση εντύπων και δημοσίων εκδηλώσεων.
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7. Οι αιτήσεις επιχορήγησης ενώσεων καταναλωτών όλων των βαθμών
υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Οι αιτήσεις των ενώσεων
συνοδεύονται υποχρεωτικά από προϋπολογισμό λειτουργικών εξόδων και
σχέδιο προτεινόμενων δράσεων για το επόμενο έτος, καθώς και αναλυτικό
απολογισμό του προηγούμενου έτους. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αξιολογεί τις προτεινόμενες δράσεις και μπορεί να τις επιχορηγεί μετά από γνώμη
του Ε.Σ.Κ.Α. με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κάθε απόφαση επιχορήγησης των ενώσεων καταναλωτών οποιουδήποτε βαθμού από οποιονδήποτε άλλον φορέα κοινοποιείται υποχρεωτικά στη
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ένωσης από την επιχορήγηση της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή για διάστημα τριών (3) ετών.
8. Απαγορεύεται στις ενώσεις καταναλωτών να δέχονται δωρεές, εισφορές και ενισχύσεις κάθε είδους, από προμηθευτές ή οργανώσεις τους, καθώς
και από πολιτικά κόμματα ή άλλες πολιτικές οργανώσεις οποιασδήποτε μορφής.
Στην έννοια του προμηθευτή περιλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα
που κατέχουν θέση προέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή
νόμιμου εκπροσώπου κεφαλαιουχικών εταιριών.
9. Οι ενώσεις καταναλωτών οποιουδήποτε βαθμού δεν επιτρέπεται να
στεγάζονται σε χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικία ή επαγγελματική
στέγη νομικών ή φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές.
10. Απαγορεύεται στις ενώσεις καταναλωτών να διαφημίζουν, με οποιονδήποτε τρόπο, επιχειρήσεις προμηθευτών.
11. Απαγορεύεται να συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο των ενώσεων καταναλωτών όσοι έχουν καταδικασθεί, αμετάκλητα, για απιστία,
απάτη, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, δωροδοκία, παράβαση του νόμου περί
μεσαζόντων και του νόμου περί ναρκωτικών.
Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων καταναλωτών όλων
των βαθμών δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν από αυτές οποιασδήποτε μορφής
αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρέχουν, με εξαίρεση τα ποσά που καλύπτουν δαπάνες για την εξυπηρέτηση των σκοπών των ενώσεων, εφόσον
αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.
12. Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συνιστάται πενταμελής επιτροπή,
η οποία αποτελείται από: α) έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας
αυτής, ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Γενικό
Γραμματέα Καταναλωτή, β) δύο εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών
που είναι μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.)
και γ) δύο εκπροσώπους των φορέων που ορίζονται στις περιπτώσεις ιβ΄ έως
ιη΄, κ΄ έως κα΄, κε΄ έως κζ΄ και λ΄ έως λα΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12.
Τα υπό στοιχεία β΄ και γ΄ μέλη εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το
Ε.Σ.Κ.Α.. Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θητεία τριών (3) ετών. Τα μέλη που προέρχονται από το Ε.Σ.Κ.Α.
δεν επιτρέπεται να διοριστούν για δύο συνεχόμενες θητείες. Έργο της επιτροπής είναι η πιστοποίηση της πραγματικής λειτουργίας των ενώσεων καταναλωτών και της τήρησης των παραγράφων 5, 6, 8 έως και 11. Η
πιστοποίηση ανακαλείται σε περίπτωση που ενώσεις καταναλωτών οποιουδήποτε βαθμού δεν υλοποιούν καμία δράση για δύο συνεχή έτη ή δεν συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 έως 11.
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Οι αδρανείς ενώσεις καταναλωτών δεν δικαιούνται κρατικής επιχορήγησης ή επιχορήγησης από ο.τ.α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.
13. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄ ), όπως
ισχύει, και των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 6 του ν.δ. 4361/1964 (ΦΕΚ
149 Α΄) όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά για τις αρχαιρεσίες των ενώσεων καταναλωτών πρώτου και δεύτερου βαθμού.
14. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/ 1997, όπως ισχύει, και
του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) ενώσεις καταναλωτών οποιουδήποτε βαθμού
έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες για θέματα που
ανάγονται στα συμφέροντα των καταναλωτών από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται κάθε φορά
και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελή σκοπό.
15. Κάθε ένωση καταναλωτών νομιμοποιείται να ζητεί ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών κάθε μορφής έννομη προστασία για τα δικαιώματα των μελών της, ως καταναλωτών. Ιδίως νομιμοποιείται να ασκεί αγωγή,
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή κατά διοικητικών πράξεων και να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα. Κάθε ένωση καταναλωτών δικαιούται να παρεμβαίνει προσθέτως σε εκκρεμείς δίκες μελών της
για την υποστήριξη των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών.
16. Ένωση καταναλωτών που έχει τουλάχιστον πεντακόσια (500) ενεργά
μέλη και έχει εγγραφεί στο μητρώο ενώσεων καταναλωτών πριν από ένα τουλάχιστον έτος, μπορεί να ασκεί, κάθε είδους αγωγή για την προστασία των
γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού (συλλογική αγωγή). Η
αγωγή του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ασκηθεί και όταν η παράνομη
συμπεριφορά προσβάλλει τα συμφέροντα τριάντα (30), τουλάχιστον, καταναλωτών.
Ιδίως μπορεί να ζητήσει:
α) Την παράλειψη παράνομης συμπεριφοράς του προμηθευτή, ακόμη
και πριν αυτή εκδηλωθεί, ιδίως όταν συνίσταται σε παράβαση των διατάξεων:
αα) των άρθρων 2, 3, 4, 4α, 5, 6, 7, 7α, 8, 9, 9α έως 9θ του παρόντος
νόμου,
ββ) της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Φ1-983/1991, «Καταναλωτική Πίστη-Εναρμόνιση
με οδηγία 87/102/ΕΟΚ της 22ας Δεκ. 1986 όπως αυτή τροποποιήθηκε από
την οδηγία 90/88/ ΕΟΚ της 22ας Φεβρ.1990» (ΦΕΚ 172 Β΄), όπως ισχύει,
γγ) του π.δ. 339/1996, «Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση
προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ 225 Α΄), όπως ισχύει,
δδ) της ΥΑ υπ’ αριθμ. ΔΥΓ 3 (α)/83657, «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της
κυκλοφορίας φαρμάκων, που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/1983/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα
για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση», όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’ αριθμ. 2004-27-ΕΚ, 2004-24- ΕΚ Οδηγίες για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης και το άρθρο 31 της υπ’ αριθμ.
2002/1998/ ΕΚ Οδηγίας για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας
για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή
ανθρώπινου αίματος και συστατικών αίματος, (ΦΕΚ 59 Β΄),
εε) του π.δ. 182/1999, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
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τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 1994 «Περί της προστασίας των αγοραστών
ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση
δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης»,
που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθμ. L.280 της 29.10.1994», (ΦΕΚ 171 Α΄), όπως ισχύει,
στστ) του π.δ. 131/2003, «Προσαρμογή στην Οδηγία 200/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)» (ΦΕΚ
116 Α΄), όπως ισχύει,
ζζ) του ν. 2328/1995, «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και
της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α΄), και
ηη) του π.δ. 100/2000 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 (ΕΕ αριθ. L202 της Οδηγίας
89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L298 της 17.10.89 σ. 23) σχετικά με
την παροχή υπηρεσιών».
Όταν η παράνομη συμπεριφορά εκδηλώνεται μετά από σύσταση ή υπόδειξη ενώσεων των προμηθευτών ή εφόσον οι ενώσεις αυτές προβαίνουν σε
παράνομη συμπεριφορά, στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητηθεί και από
αυτές η παύση της εν λόγω συμπεριφοράς. Η ένωση καταναλωτών μπορεί
να ζητήσει, επιπλέον, τη δέσμευση, την απόσυρση ή την καταστροφή ελαττωματικών προϊόντων που είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια ή την υγεία του
καταναλωτικού κοινού, καθώς και τη λήψη μέτρων, όπως είναι η κατάλληλη
δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της απόφασης ή και η δημοσίευση επανορθωτικής δήλωσης, ώστε να εκλείψουν τα συνεχιζόμενα αποτελέσματα της
παράβασης.
β) Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Για τον καθορισμό της
χρηματικής ικανοποίησης, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη, ιδίως, την ένταση
της προσβολής της έννομης τάξης που συνιστά η παράνομη συμπεριφορά,
το μέγεθος της εναγόμενης επιχείρησης του προμηθευτή και κυρίως, τον ετήσιο κύκλο εργασιών της, καθώς και τις ανάγκες της γενικής και της ειδικής
πρόληψης.
γ) Τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού για την παράλειψη της παράνομης συμπεριφοράς ή τη
χρηματική ικανοποίηση μέχρι την έκδοση εκτελεστής απόφασης. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων που είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια ή
την υγεία του καταναλωτικού κοινού, μπορεί να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό
μέτρο, η δέσμευση αυτών.
δ) Την αναγνώριση του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές από την παράνομη συμπεριφορά.
17. Συλλογική αγωγή κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου
μπορούν να ασκήσουν, από κοινού, περισσότερες της μιας ενώσεις καταναλωτών πρώτου βαθμού, ακόμη και αν καθεμία από αυτές έχει αριθμό ενεργών
μελών μικρότερο από το προβλεπόμενο κατώτατο όριο, εφόσον το σύνολο
των ενεργών μελών όλων των ενώσεων υπερβαίνει το όριο αυτό. Συλλογική
αγωγή μπορούν να ασκήσουν, από κοινού, και περισσότερες της μιας ενώσεις καταναλωτών πρώτου και δεύτερου βαθμού, ακόμη και αν η ένωση πρώ1460

του βαθμού έχει αριθμό ενεργών μελών μικρότερο από το προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Η συλλογική αγωγή ασκείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης καταναλωτών. Ενεργά μέλη των ενώσεων λογίζονται όσα
έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Ο αριθμός των μελών
αυτών αποδεικνύεται με κοινή υπεύθυνη δήλωση των μελών του διοικητικού
συμβουλίου της οικείας ένωσης καταναλωτών.
18. Η συλλογική αγωγή ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών
από την τελευταία εκδήλωση της παράνομης συμπεριφοράς που αποτελεί τη
βάση της. Κατ’ εξαίρεση, οι απαιτήσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου
16 υπόκεινται στην παραγραφή του άρθρου 937 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.).
19. Αποκλειστικώς αρμόδιο για την εκδίκαση συλλογικής αγωγής είναι το
πολυμελές πρωτοδικείο της κατοικίας ή της έδρας του εναγομένου. Αν αντικείμενο της συλλογικής αγωγής αποτελεί ραδιοτηλεοπτική διαφήμιση, αποκλειστικώς αρμόδιο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας του
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού.
20. Συλλογικές αγωγές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 16
δικάζονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, στη συντομότερη
δυνατή δικάσιμο. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσωρινή εκτέλεση
της απόφασης. Οι έννομες συνέπειες που προκύπτουν από την απόφαση
αυτή ισχύουν έναντι πάντων, και αν δεν ήταν διάδικοι. Το δεδικασμένο απόφασης που δέχεται εν όλω ή εν μέρει αγωγή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 16 ισχύει και υπέρ των ζημιωθέντων καταναλωτών, έστω και αν αυτοί
δεν είχαν συμμετάσχει στη σχετική δίκη.
Εφόσον καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση επί συλλογικής αγωγής της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 16, ο ζημιωθείς καταναλωτής μπορεί, με βάση την απόφαση αυτή, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον
προμηθευτή, κατά του οποίου εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση, την απαίτησή
του, αναφέροντας τα στοιχεία που την προσδιορίζουν. Μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση, ο καταναλωτής, εφόσον δεν ικανοποιηθεί, μπορεί να ζητήσει την έκδοση διαταγής
πληρωμής για την απαίτησή του από το δικαστήριο, εφόσον αυτή είναι εκκαθαρισμένη ή μπορεί ευχερώς να εκκαθαριστεί. Η απαίτηση αποδεικνύεται και
με κάθε ιδιωτικό έγγραφο το οποίο, ως εκ του είδους ή της συνήθειας της συναλλαγής, χορηγείται ως απόδειξη στους καταναλωτές.
Απαιτήσεις καταναλωτών που απορρέουν από την παράνομη συμπεριφορά, πέραν αυτών που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 16, δεν θίγονται. Το δικαίωμα άσκησης ατομικής αγωγής των
καταναλωτών δεν επηρεάζεται από την απόρριψη του αιτήματος αγωγής της
ένωσης καταναλωτών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 16 .
21. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις προσαρμογής της συναλλακτικής συμπεριφοράς των προμηθευτών
στο δεδικασμένο αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων επί αγωγών καταναλωτή ή ενώσεων καταναλωτών, εφόσον οι συνέπειες του δεδικασμένου έχουν
ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την
προστασία των καταναλωτών.
22. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά την περίπτωση β΄
της παραγράφου 16 για την αυτή παράβαση παρέχεται μία μόνο φορά. Το
ποσό που επιδικάζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο διατίθεται για σκοπούς
εκπαίδευσης, ενημέρωσης και εν γένει προστασίας του καταναλωτή, και, μετά
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από αφαίρεση των δικαστικών δαπανών και εξόδων, περιέρχεται κατά ποσοστό : α) τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) στην ενάγουσα ένωση καταναλωτών, β) τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) στις ενώσεις καταναλωτών δεύτερου
βαθμού και γ) τριάντα τοις εκατό (30%) στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα εφαρμογής της
παρούσας παραγράφου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
23. Αν αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης απορριφθεί αμετάκλητα ως προφανώς αβάσιμη, ο εναγόμενος προμηθευτής μπορεί
να ζητήσει εκ του λόγου αυτού με αγωγή του, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η απορριπτική απόφαση κατέστη αμετάκλητη, αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης από την ενάγουσα ένωση καταναλωτών και προσωπικά από
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία ευθύνονται εις ολόκληρον.
24. Τη συλλογική αγωγή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 16 μπορούν να ασκούν κατά των προμηθευτών και τα εμπορικά και βιομηχανικά,
βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια, εφαρμοζομένων αναλογικώς των
προηγούμενων παραγράφων 19 έως και 22.
25. Οι ενώσεις καταναλωτών δεν δικαιούνται αμοιβής από τα μέλη τους
για παρεχόμενα σε αυτά ατομικά ή συλλογικά μέσα προστασίας.
26. Οι ενώσεις καταναλωτών ευθύνονται για την ακρίβεια των πληροφοριών που ανακοινώνουν προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. Όταν
ανακοινώνουν στοιχεία τα οποία προκύπτουν από έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει, οφείλουν να θέτουν στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού και
κάθε ενδιαφερόμενου, τα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο διεξαγωγής της
έρευνας, όπως είναι, ιδίως, η μεθοδολογία της δειγματοληψίας, με επιτόπιες,
τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές συνεντεύξεις, και η μέθοδος και τα στοιχεία της
τιμοληψίας.
27. Η ανακοίνωση στο καταναλωτικό κοινό αναληθών πληροφοριών από
την ένωση καταναλωτών, καθώς και η παράβαση από αυτή των διατάξεων
του παρόντος νόμου, συνιστά λόγο: α) ανάκλησης της πιστοποίησής της,
κατά την έννοια της παραγράφου 12, β) έκπτωσης του διοικητικού συμβουλίου της, γ) διακοπής της χρηματοδότησής της, δ) αποβολής της από το
Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) και από τα συλλογικά
όργανα εκπροσώπησης σύμφωνα με το άρθρο 13 και ε) διαγραφής της από
το Μητρώο. Τα υπό στοιχεία α΄, β΄ και δ΄ μέτρα του προηγούμενου εδαφίου
μπορούν να ζητήσουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την τελευταία
παράβαση ή από την ανακοίνωση της αναληθούς πληροφορίας, όποιος θίγεται από αυτές, κάθε μέλος της ένωσης, κάθε ένωση καταναλωτών, ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και ο Γενικός Γραμματέας
Καταναλωτή. Για την ανάκληση της πιστοποίησης της ένωσης αποφαίνεται η
Επιτροπή της παραγράφου 12. Για την έκπτωση του διοικητικού συμβουλίου
της ένωσης, αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Αν η σχετική αίτηση γίνει δεκτή, το δικαστήριο διορίζει, με την ίδια απόφαση, προσωρινό διοικητικό συμβούλιο. Τα μέλη
που εκπίπτουν δεν είναι επανεκλέξιμα για μια τριετία από την έκπτωσή τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εκπίπτει, εάν οι αναληθείς πληροφορίες ή ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται επιδρούν ελάχιστα στην προστασία των
συμφερόντων των καταναλωτών ή αν η αναλήθειά τους δεν οφείλεται σε δόλο
ή βαριά αμέλεια των μελών του. Για την αποβολή από το Ε.Σ.Κ.Α. και από τα
συλλογικά όργανα εκπροσώπησης του άρθρου 13 αποφαίνεται το Ε.Σ.Κ.Α.,
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χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων της ένωσης. Η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.
28. Η διακοπή της χρηματοδότησης της ένωσης καταναλωτών και η διαγραφή αυτής από το Μητρώο ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η διαγραφή της ένωσης καταναλωτών από το Μητρώο συνεπάγεται,
αυτοδικαίως, και την ανάκληση της πιστοποίησής της.
29. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διάλυση ένωσης καταναλωτών
αν αυτή άσκησε κατ’ επανάληψη, με δόλο ή βαριά αμέλεια, αγωγές για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που απορρίφθηκαν τελεσίδικα ως
προφανώς αβάσιμες. Στην περίπτωση αυτή, τη διάλυση ζητούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την τελεσιδικία της τελευταίας
απορριπτικής απόφασης, ο προμηθευτής που υπήρξε εναγόμενος σε δίκη
κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση αυτή ή ο αρμόδιος εισαγγελέας.»
Άρθρο 14

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Οι επιτροπές είναι τριμελείς και αποτελούνται από:
α) Έναν δικηγόρο, μέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, ως πρόεδρο.
β) Έναν εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από το διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου. Σε νομούς, όπου υπάρχουν βιοτεχνικά και
επαγγελματικά επιμελητήρια, προτείνεται από το διοικητικό τους συμβούλιο
ένας εκπρόσωπός τους με τον αναπληρωτή του. Στη σύνθεση της επιτροπής
μετέχει, κάθε φορά, ο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου στο οποίο υπάγεται ο
προμηθευτής. Εφόσον είναι εφικτό, κάθε επιμελητήριο ορίζει ανά έναν εκπρόσωπο κάθε κλάδου της αγοράς, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στη σύνθεση της επιτροπής όταν κρίνεται διαφορά που ανάγεται
στη δραστηριότητα μέλους του του αντίστοιχου κλάδου της αγοράς και
γ) Έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τα διοικητικά συμβούλιά τους. Εάν δεν
υφίστανται οι ενώσεις αυτές, στην επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος ένωσης
καταναλωτών δευτέρου βαθμού, διαφορετικά εκπρόσωπος του τοπικού εργατικού κέντρου, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τη διοίκηση
αυτού. Ο γραμματέας της επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, προέρχονται
από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) και προτείνονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή από τον
οικείο νομάρχη.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 καταργείται.
3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η θητεία των μελών των επιτροπών φιλικού διακανονισμού είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές.»
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
« 6. Οι υποθέσεις εισάγονται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, επιτροπή
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ύστερα από αίτηση του καταναλωτή ή της τοπικής ένωσης καταναλωτών,
καθώς και ύστερα από παραπομπή από τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Οι
υποθέσεις συζητούνται, κατά τη σειρά που ορίζει ο πρόεδρος, το αργότερο
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης ή την παραπομπή τους, μετά από πρόσκληση των ενδιαφερομένων πριν από πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παρατείνονται, με
απόφαση του προέδρου της επιτροπής, μέχρι πέντε (5) ημέρες, εφόσον συντρέχουν, προς τούτο, ειδικοί λόγοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά τη συζήτηση να παρίστανται αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπούνται από
πληρεξούσιο δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο που έχει σχετική εξουσιοδότηση.»
5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Η επιτροπή συνεδριάζει, νομίμως, με την παρουσία όλων των μελών
της και λαμβάνει τις αποφάσεις της κατά πλειοψηφία. Τα πορίσματα της επιτροπής κοινοποιούνται στον Συνήγορο του Καταναλωτή και στους ενδιαφερομένους το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση των
σχετικών υποθέσεων. Τα πορίσματα της επιτροπής δεν παράγουν συνέπειες
δικαστικής απόφασης ούτε αποτελούν εκτελεστό τίτλο.»
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως
εξής:
«9.Τα πορίσματα των επιτροπών φιλικού διακανονισμού αρχειοθετούνται
από τις οικείες Ν.Α. και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση και να
ζητήσει αντίγραφο αυτών.»
Άρθρο 15

Το άρθρο 12 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται με τον τίτλο του, ως εξής:
« Άρθρο 12

Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς

1. Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.), το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης. Το
Ε.Σ.Κ.Α. εκφράζει τις θέσεις των φορέων της αγοράς και των καταναλωτών
επί θεμάτων ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών, υποβάλλει, αρμοδίως, προτάσεις για την προώθηση των εννόμων συμφερόντων τους και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και εκδίδει
γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων σχετικών με την αγορά και τους καταναλωτές
και, ιδίως, επί νομοσχεδίων και διατάξεων που αφορούν στους καταναλωτές.
2. Το Ε.Σ.Κ.Α. αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης,
β) τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
γ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
δ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης,
ε) τον Συνήγορο του Καταναλωτή,
στ) δώδεκα (12) εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών,
ζ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ειδική Γραμματεία Δημο1464

σίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
η ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού,
θ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου
Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.),
ι) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.),
ια) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
ιβ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.),
ιγ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.),
ιδ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.),
ιε) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ένωση Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων,
ιστ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τους φορείς ασφαλιστικής
και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης,
ιζ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.),
ιη) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (Σ.Ε.Ε.),
ιθ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),
κ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ένωση Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση και Αμέσου Μάρκετιγκ (Ε.Π.Α.Μ.),
κα) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Επιχειρήσεων Τουρισμού (Π.Ο.Ε.Τ.),
κβ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία
Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.),
κγ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ανώτατη Διοικητική Επιτροπή Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),
κδ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.),
κε) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Κεντρική Ένωση των Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.),
κστ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από το Σύνδεσμο Ελληνικών
Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),
κζ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.),
κη) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων
και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.),
κθ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ένωση Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.),
λ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.),
λα) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία
Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.),
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λβ) έναν εκπρόσωπο που προτείνεται από τη Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας (ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.).
λβ) τους προϊσταμένους των διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης,
λγ) Δύο πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα προστασίας καταναλωτή.
3. Τα υπό στοιχεία στ΄ έως και λα΄ μέλη του Ε.Σ.Κ.Α. προτείνονται, με
τους αναπληρωτές τους, από τους οικείους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Ανάπτυξης. Αν οι
φορείς αυτοί δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός της προθεσμίας
του προηγούμενου εδαφίου, οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης. Ειδικά, όσον αφορά τους εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών, εννέα (9) από αυτούς προέρχονται από δευτεροβάθμιες ενώσεις καταναλωτών και οι υπόλοιποι τρεις (3) από πρωτοβάθμιες ενώσεις
καταναλωτών. Από κάθε δευτεροβάθμια ένωση καταναλωτών διορίζονται
μέχρι τρεις (3) εκπρόσωποι. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι προαναφερόμενες εννέα (9) θέσεις από εκπροσώπους δευτεροβάθμιων ενώσεων καταναλωτών, οι κενές θέσεις καλύπτονται από εκπροσώπους πρωτοβάθμιων
ενώσεων καταναλωτών. Εάν συμμετέχει στο Ε.Σ.Κ.Α. εκπρόσωπος ένωσης
καταναλωτών δεύτερου ή μεγαλύτερου βαθμού, δεν μπορεί να συμμετέχει σε
αυτό και εκπρόσωπος ενώσεων που αποτελούν μέλη της ένωσης αυτής. Η
θητεία των μελών του Ε.Σ.Κ.Α. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία ή
περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Κ.Α. λήγει,
πριν παρέλθει ο χρόνος της, σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, διακοπής
της συμμετοχής τους στο φορέα που εκπροσωπούν ή αποβολής της οικείας
ένωσης καταναλωτών σύμφωνα με την παράγραφο 27 του άρθρου 10.
4. Πρόεδρος του Ε.Σ.Κ.Α. είναι ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή και
αντιπρόεδρος εκπρόσωπος των καταναλωτών, ο οποίος εκλέγεται από τα
μέλη του Ε.Σ.Κ.Α. που εκπροσωπούν σε αυτό τις ενώσεις καταναλωτών. Το
Ε.Σ.Κ.Α. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την ίδια
απόφαση ορίζονται, από τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, μέχρι δύο (2) γραμματείς του Ε.Σ.Κ.Α. και της Εκτελεστικής Επιτροπής
της παραγράφου 7.
5. Το Ε.Σ.Κ.Α. εκδίδει τον κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Με τον κανονισμό αυτόν καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο
τόπος, η διαδικασία κατάρτισης και ανακοίνωσης της ημερήσιας διάταξης των
συνεδριάσεων και πρόσκλησης σε αυτές, των μελών, ο τρόπος λήψης των
αποφάσεων και έκδοσης των γνωμοδοτήσεων και κάθε ειδικότερο θέμα και
αναγκαία λεπτομέρεια.
6. Το Ε.Σ.Κ.Α. συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο. Στις συνεδριάσεις του μπορεί να παρευρίσκεται και να συμμετέχει ο Υπουργός Ανάπτυξης ή εκπρόσωπός του. Εφόσον στις συνεδριάσεις του συζητούνται θέματα
που αφορούν και τις αρμοδιότητες άλλων Υπουργών, μπορούν να συμμετέχουν και αυτοί ή οι εκπρόσωποί τους. Ο πρόεδρος μπορεί, σε συνεννόηση με
τον Υπουργό Ανάπτυξης, να καλεί στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Κ.Α. και εκπροσώπους άλλων παραγωγικών τάξεων, ιδιώτες ή άλλα πρόσωπα, τα οποία μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους χωρίς δικαίωμα ψήφου.
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7. Στο Ε.Σ.Κ.Α. συνιστάται Εκτελεστική Επιτροπή, αποτελούμενη από
δεκαπέντε (15) μέλη αυτού, εκ των οποίων τα πέντε (5) τουλάχιστον αποτελούν εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την απόφαση αυτή ορίζονται μεταξύ των
μελών της Επιτροπής ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρός της. Η Εκτελεστική
Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες του Ε.Σ.Κ.Α., μεριμνά για την εκπλήρωση
του σκοπού του και συνεδριάζει, τουλάχιστον, τέσσερις (4) φορές το χρόνο.
8. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Α. και της Εκτελεστικής Επιτροπής
βαρύνουν τις πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
9. Τα μέλη του Ε.Σ.Κ.Α. και της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν δικαιούνται
αμοιβής για τη συμμετοχή τους στα όργανα αυτά. Τα μέλη που διαμένουν εκτός
Αθηνών λαμβάνουν τα έξοδα κίνησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
Άρθρο 16

Το άρθρο 13 του ν. 2251/1994 καταργείται και στη θέση αυτού τίθεται
ταυτάριθμο άρθρο ως εξής:
«Άρθρο 13
Εκπροσώπηση καταναλωτών

1. Σε εθνικά και διεθνή συλλογικά όργανα φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, όπου προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών του παρόντος, οι εκπρόσωποι αυτοί επιλέγονται κατόπιν εκλογής
τους από τους εκπροσώπους των ενώσεων καταναλωτών που είναι μέλη του
Ε.Σ.Κ.Α.. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όταν λαμβάνει αιτήματα των φορέων του προηγούμενου εδαφίου για τη συμμετοχή εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών, υποχρεούται να διαβιβάζει αυτά σε όλες τις
πιστοποιημένες ενώσεις καταναλωτών. Κάθε ενδιαφερόμενος για την εκλογή
του κατά τα ανωτέρω αποστέλλει σχετική δήλωση και το βιογραφικό του σημείωμα στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή μέχρι την παραμονή των εκλογών.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν μόνο τα ενεργά μέλη πιστοποιημένων ενώσεων καταναλωτών που προτείνονται από αυτές. Οι εκλογές
διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και διενεργούνται με μέριμνα του προέδρου
του Ε.Σ.Κ.Α.. Ενστάσεις κατά της διαδικασίας της ψηφοφορίας υποβάλλονται
εντός τριών (3) ημερών από τη διενέργειά τους στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολιτικής Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή, ως πρόεδρο, και δύο (2) μέλη του Ε.Σ.Κ.Α., τα οποία επιλέγονται
με κλήρωση που διενεργείται από τον Πρόεδρό του. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κοινοποιούνται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η οποία γνωστοποιεί τους εκπροσώπους που εκλέγονται στον αρμόδιο φορέα.»
Άρθρο 17

Μετά το άρθρο 13 του ν. 2251/1994 προστίθεται νέο άρθρο 13α ως εξής:
« Άρθρο 13α
Κυρώσεις

1. Οι καταγγελίες των καταναλωτών εναντίον προμηθευτή, κατά την έννοια των επί μέρους διατάξεων του παρόντος νόμου, υποβάλλονται στη Γε1467

νική Γραμματεία Καταναλωτή, από την οποία διαβιβάζονται στον προμηθευτή, με πρόσκληση για απάντηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της επίδοσης δια του ταχυδρομείου. Ο προμηθευτής
υποχρεούται να απαντά, εγγράφως, επί των καταγγελιών εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η οποία αρχίζει
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Αγορανομικού Κώδικα και διατάξεων άλλων ειδικών νομοθετημάτων, σε βάρος των
προμηθευτών που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Σε περίπτωση που
εκδοθούν σε βάρος του ίδιου προμηθευτή περισσότερες από τρεις (3) αποφάσεις επιβολής προστίμου, το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο
Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή τμήματός της για χρονικό διάστημα από τρεις (3)
μήνες έως ένα (1) έτος.
3. Σε βάρος του προμηθευτή που δεν απαντά σε καταγγελίες καταναλωτών σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να προβεί σε: α) σύσταση για συμμόρφωση, εντός οριζόμενης προθεσμίας, με
προειδοποίηση επιβολής προστίμου, β) επιβολή προστίμου από πεντακόσια
(500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, γ) επιβολή προστίμου από
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής. Τα ποσά των προστίμων της παρούσας παραγράφου περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
4. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται κατά τις παραγράφους 2
και 3 εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974,
ΦΕΚ 90 Α΄) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
5. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων
του παρόντος, μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης, καθώς και τις συνέπειές της στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, να
δημοσιοποιεί, δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, τις κυρώσεις που
επιβάλλονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3, καθώς και τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται κατά τις κείμενες διατάξεις από αρμόδιες
διοικητικές αρχές ή τους προμηθευτές σχετικά με τη διάθεση καταναλωτικών
προϊόντων στην εσωτερική αγορά.
6. Αν οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος διαπράττονται από: α)
πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις και οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού
τομέα της οικονομίας, που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή β)
εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή γ) ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που εποπτεύονται
από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), οι κυρώσεις
που προβλέπονται στον παρόντα νόμο επιβάλλονται μετά από γνώμη της
Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της ΕΠ.Ε.Ι.Α.,
κατά περίπτωση. Η γνώμη αυτή παρέχεται μετά από σχετική αίτηση του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου
εδαφίου, οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα εφαρμογής
της παρούσας παραγράφου και κάθε σχετική λεπτομέρεια. »
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Άρθρο 18

1. Ο τίτλος του άρθρου 14 «Μεταβατικές διατάξεις» αντικαθίσταται με τον
τίτλο «Μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 2251/1994 καταργείται και στη
θέση αυτής τίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. α) Οι υφιστάμενες ενώσεις καταναλωτών έχουν υποχρέωση πιστοποίησής τους από την επιτροπή της παραγράφου 12 του άρθρου 10 εντός
έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
β) Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις υποχρεούνται, εντός προθεσμίας έξι
(6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να διαβιβάσουν στη Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης τα μητρώα που τηρούσαν σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994.»
3. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 14 του ν. 2251/ 1994 καταργούνται.
4. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ν. 2251/ 1994 προστίθενται
παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 ως εξής:
«7. Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστώνται κλιμάκια ελέγχου προμηθευτών, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Έργο των κλιμακίων αυτών είναι η
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους προμηθευτές για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά
από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού καθορίζονται ο αριθμός και η σύνθεση των κλιμακίων ελέγχου και
ρυθμίζονται η οργάνωση, η λειτουργία αυτών, η διαδικασία ελέγχου, η συνεργασία των κλιμακίων ελέγχου με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα αμοιβής
των μελών των κλιμακίων ελέγχου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την επικουρία του έργου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο
αριθμός και οι ιδιότητες των μελών των επιτροπών, η λειτουργία τους, καθώς
και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι αμοιβές των μελών των επιτροπών εμπειρογνωμόνων.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται ο τύπος
και οι όροι των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με επιχειρήσεις
αδυνατίσματος και γυμναστηρίων, και ιδίως το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο
τρόπος καταβολής του τιμήματος, οι κυρώσεις που επιβάλλονται, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της απόφασης που εκδίδεται κατά την παράγραφο αυτή, και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
10. Η επιλογή από τα συμβαλλόμενα μέρη δικαίου χώρας που δεν ανήκει
στην Ε.Ε. δεν μπορεί να θίξει τα δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται
στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον η κρινόμενη περίπτωση συνδέεται στενά
με την ελληνική έννομη τάξη.
11. Δεν επιτρέπεται επιβολή κατάσχεσης για ικανοποίηση απαιτήσεων
πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιριών παροχής πιστώσεων, καθώς και των εκδοχέων των απαιτήσεων αυτών από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρ1469

τες, επί ακινήτου του οφειλέτη, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί τη μοναδική
κατοικία του, εφόσον ασκηθεί από τον ίδιο, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερών από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση, ανακοπή κατά του
σχετικού τίτλου εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 933 επ.
Κ.Πολ.Δ. και συντρέχουν, σωρευτικώς, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η απαίτηση της τράπεζας, στο σύνολό της, όπως βεβαιώνεται στο σχετικό τίτλο εκτέλεσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
β) δεν έχει εγγραφεί, με τη βούληση του οφειλέτη, επί του ακινήτου αυτού
προσημείωση ή υποθήκη υπέρ της δικαιούχου Τράπεζας,
γ) ο οφειλέτης βρίσκεται σε αποδεδειγμένη και ανυπαίτια αδυναμία να
εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση.
Εάν δεν έχει ασκηθεί ανακοπή του πρώτου εδαφίου ή αυτή απορριφθεί
τελεσιδίκως, δεν εμποδίζεται η επιβολή κατάσχεσης.
12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Ανάπτυξης, μπορεί να κωδικοποιηθούν, σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις του
παρόντος νόμου, του ν. 2251/1994, καθώς και όλων των συναφών νόμων,
προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν θέματα προστασίας των καταναλωτών.
Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται νέα αρίθμηση των άρθρων και διάρθρωση των διατάξεών τους, η διαγραφή, η σύμπτυξη ή η διεύρυνση των άρθρων και του αριθμού τους, καθώς και η μεταγλώττιση και οποιαδήποτε
αναγκαία φραστική μεταβολή των κειμένων, χωρίς αλλοίωση της έννοιάς τους.
13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται και κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που ρυθμίζει θέματα αυτού ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του.»
Άρθρο 19

1. Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.
2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:
«Στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., πέραν της άδειας παραγωγής κατά το προηγούμενο
πέμπτο εδάφιο, χορηγείται, με τον παρόντα νόμο, άδεια παραγωγής συνολικής ισχύος έως οκτακόσια (800) MW, για την αντικατάσταση, μέχρι το έτος
2017, πεπαλαιωμένων μονάδων της με σύγχρονες μονάδες. Μετά τη θέση
σε λειτουργία των μονάδων αυτών, οι πεπαλαιωμένες μονάδες της Δ.Ε.Η.
Α.Ε. αποξηλώνονται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται
μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της χορηγούμενης άδειας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τον
Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΥΑ
Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/ οικ.17951/2000, ΦΕΚ 1498 Β΄), όπως ισχύει. Με τους ειδικούς
όρους της άδειας παραγωγής καθορίζονται, ιδίως, η διαδικασία και ο χρόνος
αποξήλωσης των πεπαλαιωμένων μονάδων και κάθε ειδικότερο θέμα και
σχετική λεπτομέρεια.»
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του
ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά, στα νησιά Κρήτη, Κω, Ρόδο, Κέρκυρα, Λέσβο, Σάμο και Χίο, τα
πρατήρια υγρών καυσίμων μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα, σύμφωνα με
το προηγούμενο εδάφιο, μόνο κατά τη θερινή περίοδο, όπως αυτή ορίζεται
με τις αποφάσεις των παραγράφων 1 και 3.»
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3. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.3199/2003
(ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικά έργα».
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ
129 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η εξαίρεση που χορηγείται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν
επιτρέπεται να μεταβιβασθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι την υλοποίηση
του έργου.»
Άρθρο 20

1. Επανέρχονται αυτοδικαίως στο Δημόσιο, χωρίς την έκδοση οποιασδήποτε πράξης, τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων επί χερσαίων και υποθαλασσίων περιοχών της Χώρας που
περιγράφονται και είχαν παραχωρηθεί: α) στην τότε Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) με τα προεδρικά διατάγματα υπ’ αριθ.: 16/1976 (ΦΕΚ 4 Α΄),
988/1977 (ΦΕΚ 337 Α΄), 497/1978 (ΦΕΚ 106 Α΄), 498/1978 (ΦΕΚ 106 Α΄),
406/1979 (ΦΕΚ 123 Α΄), 296/1980 (ΦΕΚ 81 Α΄), 837/1980 (ΦΕΚ 207 Α΄),
1/1982 (ΦΕΚ 703 Β΄), 888/1981 (ΦΕΚ 224 Α΄), 889/1981 (ΦΕΚ 224 Α΄),
922/1981 (ΦΕΚ 233 Α΄), 923/1981 (ΦΕΚ 233 Α΄), 536/1984 (ΦΕΚ 187 Α΄) και
255/1986 (ΦΕΚ 120 Α΄) και β) στην τότε Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (Δ.Ε.Π.-Ε.Κ.Υ.) με τα προεδρικά
διατάγματα υπ’ αριθ. 20/1988 (ΦΕΚ 7 Α΄), 577/1988 (ΦΕΚ 280 Α΄) και την
πράξη υπουργικού συμβουλίου υπ’ αριθ. 417/1995 (ΦΕΚ 249 Α΄), αντίστοιχα.
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.),
στην οποία συγχωνεύθηκαν, με απορρόφηση, οι ανωτέρω εταιρείες Δ.Ε.Π.
και Δ.Ε.Π.-Ε.Κ.Υ. σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59
Α΄), υποχρεούται να παραδώσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής) εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, όλα τα στοιχεία, τις μελέτες, τους χάρτες και κάθε εν γένει έγγραφο που
ήταν στην κατοχή των εταιρειών αυτών και αφορούν στο σύνολο των εργασιών αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις χερσαίες και υποθαλάσσιες περιοχές της παραγράφου 1.
3. Τα ανακτώμενα δικαιώματα του Δημοσίου κατά την παράγραφο 1 ασκεί
και διαχειρίζεται η Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Δ. ΑΒρΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Φ. ΠΑΛΛη - ΠΕΤρΑΛΙΑ

Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Γ. ΒΟΥΛΓΑρΑΚηΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Μ.-Γ. ΛΙΑΠηΣ

ΘΕΟΔΩρΟΣ ρΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Αναμόρφωση και τροποποίηση
του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920
Περί ανωνύμων εταιρειών
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών
α) 2006/68/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006
και β) 2003/58/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3604
Φ.Ε.Κ. 189Α (8.8.2007)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι, αφ’ ενός η τροποποίηση και συμπλήρωση του κωδικοποιημένου νόμου (κ.ν.) 2190/1920 «Περί ανωνύμων
εταιρειών» (ΦΕΚ 37 Α΄) και, αφ’ ετέρου, η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο
της Οδηγίας 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 για τροποποίηση της Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και
τις μεταβολές του κεφαλαίου της (ΕΕ L 264 της 25.9.2006) και, εν μέρει, της
Οδηγίας 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
15ης Ιουλίου 2003 για τροποποίηση της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών (ΕΕ
L 221 της 4.9.2003).
2. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 ή στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά: α)
σε χρηματιστήριο ή β) σε μετοχές ή σε άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή απλώς εισηγμένες, νοούνται, αντίστοιχα, η οργανωμένη ή ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορίζεται στο σημείο 14 της παραγράφου 1 του άρθρου
4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ
L 145 της 30.4.2004) και οι μετοχές ή οι κινητές αξίες που είναι εισηγμένες
για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη ή ρυθμιζόμενη αγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2

Ο κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τροποποιείται και συμπληρώνεται σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1 - Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων
1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της.
2. Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν
είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης.
3. Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών
σε ένα μόνο πρόσωπο. Η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ως μονοπρόσωπης ή
η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα
στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.»
Άρθρο 4

1. Στο άρθρο 2 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Περιεχόμενο του καταστατικού».
2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 1α
ως εξής:
«1α. Το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, έστω και εάν
αναφέρονται στα θέματα της παραγράφου 1, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές.»
3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που
υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη
υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από
τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή
των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η
αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την
παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.»
Άρθρο 5

1. Στο άρθρο 3 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές».
2. Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται να ορίζεται με διατάξεις του καταστατικού προνόμιο υπέρ
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μετοχών. Το προνόμιο αυτό συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν
από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του καταστατικού, και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από
το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης
της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί.
Ομοίως, επιτρέπεται να ορίζεται ότι σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος
σε μια ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο υπέρ των μετοχών αφορά στην
προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν
έγινε διανομή μερίσματος.
2. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν
σταθερό μέρισμα ή ότι συμμετέχουν εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας.
Χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσης, περιλαμβανομένης της
απόληψης ορισμένου τόκου ή της συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κέρδη
από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο καταστατικό, δεν αποκλείεται. Το καταστατικό, ομοίως, μπορεί να ορίζει ότι η
απόληψη ορισμένου τόκου μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση ότι οι προνομιούχες μετοχές δεν θα συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται κατά την έκδοσή τους. Τα δικαιώματα
που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του
άρθρου 44α. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν ίσα
δικαιώματα.
3. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες
σε κοινές μετοχές. Η μετατροπή γίνεται είτε υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του καταστατικού είτε με άσκηση σχετικού δικαιώματος του μετόχου.
Οι όροι και οι προθεσμίες της μετατροπής ορίζονται στο καταστατικό. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης
αυτής, εκτός εάν το καταστατικό προβλέπει άλλο χρονικό σημείο.
4. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα
ψήφου ή με δικαίωμα ψήφου περιοριζόμενο σε ορισμένα ζητήματα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του καταστατικού.
5. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την εταιρεία επιτρέπεται
μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση
των προνομιούχων μετόχων στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου.
Για τη σύγκληση της γενικής αυτής συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την
παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γενική
συνέλευση των μετόχων διατάξεις. Για τη μετατροπή, σε κοινές, των προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες κατά την παράγραφο 3, απαιτείται, εκτός από την απόφαση των προνομιούχων μετόχων
του πρώτου εδαφίου και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που
κατέχουν κοινές μετοχές, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων
(2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Οι γενικές αυτές
συνελεύσεις των μετόχων, που κατέχουν προνομιούχες και κοινές μετοχές,
ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 3 προστίθενται εδάφια ως
εξής:
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«Με εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου, το καταστατικό μπορεί να ορίσει και άλλες μορφές περιορισμών στη μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, όπως ιδίως: α) το ανεπίτρεπτο της μεταβίβασης, αν οι μετοχές
δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους ή σε ορισμένους
από αυτούς, β) την υπόδειξη, εκ μέρους της εταιρείας, μετόχου ή τρίτου που
θα αποκτήσει τις μετοχές, εάν ο μέτοχος επιθυμεί τη μεταβίβασή τους. Το καταστατικό πρέπει να ορίζει τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία,
εντός της οποίας η εταιρεία εγκρίνει τη μεταβίβαση ή προβαίνει στην υπόδειξη
αγοραστή. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών είναι
ελεύθερη. Οι περιορισμοί της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται να καθιστούν τη μεταβίβαση αδύνατη. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού είναι άκυρες.»
4. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 3 προστίθενται παράγραφοι 8 και
9 ως εξής:
«8. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, εάν η εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση
των μετοχών ή δεν δίνει απάντηση στο μέτοχο εντός της προβλεπόμενης από
το καταστατικό προθεσμίας, υποχρεούται, μετά από αίτηση του μετόχου και
εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή αυτής, να εξαγοράσει τις μετοχές
σύμφωνα με το άρθρο 49α του παρόντος νόμου. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 49α αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.
9. Το όργανο, που λαμβάνει την απόφαση έκδοσης ομολογιακού δανείου
με ονομαστικές, μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες, μπορεί να αποφασίσει
και την εφαρμογή στις εκδιδόμενες ομολογίες τυχόν περιορισμών που προβλέπονται από το καταστατικό και αφορούν στη μεταβίβαση των μετοχών. Μεταβιβάσεις ομολογιών κατά παράβαση των περιορισμών αυτών είναι άκυρες.»
Άρθρο 6

1. Στο άρθρο 4 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου».
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 αντικαθίστανται, αντίστοιχα, ως
εξής:
«1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά το νόμο εκάστοτε αρμόδια Αρχή
υποχρεούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας και το καταστατικό της, εφόσον αυτό έχει καταρτισθεί με δημόσιο έγγραφο και έχουν τηρηθεί οι σχετικές διατάξεις.
2. Το καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης
που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή την κατά το νόμο εκάστοτε αρμόδια Αρχή, που ελέγχουν μόνο την τήρηση του νόμου. Για την τροποποίηση
του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Ολόκληρο το κείμενο του
νέου καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του
σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 7β του παρόντος νόμου, μπορεί
να συντάσσεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς απόφαση της
γενικής συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Για τη σύνταξη του νέου
κειμένου του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο.»
3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθενται παράγραφοι 2α
και 2β ως εξής:
«2α. Αν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπερβαίνει το ποσό των
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τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, δεν ασκείται έλεγχος νομιμότητας της
σύστασης της εταιρείας, καθώς και της τροποποίησης του καταστατικού της,
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές οι καταχωρίσεις στο Μητρώο γίνονται μετά από τυπικό έλεγχο των
υποβαλλόμενων εγγράφων, χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης.
Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου οι εταιρείες της
παραγράφου 8 του άρθρου 7β και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.
2β. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, όπου απαιτείται έγκριση από την αρμόδια Αρχή.»
4. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή
ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της μείωσης αυτής, καθώς και τον τρόπο
πραγματοποίησής της.
4. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο
με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, με ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός εάν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας των οποίων οι
απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β
της απόφασης για τη μείωση ή ενδεχομένως της σχετικής εγκριτικής διοικητικής πράξης και είναι ληξιπρόθεσμες ή, σε περίπτωση που δεν είναι ληξιπρόθεσμες, εφόσον λάβουν επαρκείς ασφάλειες, λαμβανομένων υπ’ όψιν των
ασφαλειών που έχουν ήδη λάβει, καθώς και της εταιρικής περιουσίας που θα
απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης. Οι δανειστές αυτοί μπορούν
να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα. Επί του βασίμου των αντιρρήσεων κρίνει το μονομελές
πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Εάν οι
δανειστές αποδείξουν ότι η μείωση θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους και ότι δεν διαθέτουν επαρκείς ασφάλειες, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο υπό τον
όρο της εξόφλησης των απαιτήσεων αυτών, εάν είναι ληξιπρόθεσμες ή της
παροχής επαρκών ασφαλειών. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και όταν
η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από
την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.»
Άρθρο 7

1. Στο άρθρο 4α προστίθεται τίτλος ως εξής: «Κήρυξη της ακυρότητας
της εταιρείας».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4α αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εταιρεία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνο εάν: α) δεν
τηρήθηκαν οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 2, της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8, β) ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη και
γ) ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία κατά την υπογραφή της εταιρικής σύμβασης.»
3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4α προστίθεται παράγραφος 2α
ως εξής:
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«2α. Οι λόγοι ακυρότητας των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1
θεραπεύονται εάν, μέχρι τη συζήτηση της αγωγής, το καταστατικό τροποποιηθεί, ώστε να μην υφίσταται πλέον ο λόγος ακυρότητας που αναφέρεται στην
αγωγή. Το δικαστήριο που εκδικάζει αγωγή για κήρυξη της ακυρότητας μπορεί
να χορηγήσει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των τριών (3)
μηνών, με σκοπό να ληφθεί η απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού
και ενδεχομένως να υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα. Για το διάστημα που μεσολαβεί το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα.»
4. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 4α προστίθεται παράγραφος 6,
ως εξής:
«6. Η αγωγή για κήρυξη της ακυρότητας ασκείται εντός διετίας από την
καταχώριση της εταιρείας στο Μητρώο. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
1, η άσκηση της αγωγής δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.»
Άρθρο 8

1. Στο άρθρο 7α προστίθεται τίτλος ως εξής: «Πράξεις και στοιχεία που
υποβάλλονται σε δημοσιότητα».
2. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών και το καταστατικό, με
την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται.
β. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, με την εγκριτική
απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο
του καταστατικού μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις.»
3. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α καταργείται.
4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7α, προστίθεται εδάφιο, ως
εξής:
«Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται εντός της επόμενης
χρήσεως με τη λογιστική κατάσταση των εργασιών του υποκαταστήματος.»
5. Στις περιπτώσεις ζ΄ και ε΄ των παραγράφων 2 και 3, αντίστοιχα, του
άρθρου 7α, οι φράσεις: «νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος» αντικαθίστανται με τη φράση: «μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος».
6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7α καταργείται.
Άρθρο 9

1. Στο άρθρο 7β προστίθεται τίτλος ως εξής: «Τρόπος πραγματοποίησης
της δημοσιότητας».
2. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 7β αντικαθίστανται ως εξής:
«Στην περίπτωση της παραγράφου 2α του άρθρου 4, η καταχώριση γίνεται αυθημερόν, εκτός εάν η αίτηση καταχώρισης δεν είναι ακριβής και πλήρης ως προς το περιεχόμενό της και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η καταχώριση πρέπει να γίνεται εντός μηνός από
την υποβολή εκ μέρους της εταιρείας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων στην αρμόδια διοικητική Αρχή και επί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές
εντός δεκαπέντε (15) ημερών.»
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3. Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 7β αντικαθίστανται ως εξής:
«10. Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση στο
οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό,
μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση
του καταστατικού της, όπου απαιτείται.
11. Η τροποποίηση καταστατικού συντελείται με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της σχετικής απόφασης του αρμόδιου
εταιρικού οργάνου μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, και,
όπου απαιτείται, τη διοικητική απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης.
Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο
του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.»
Άρθρο 10

Το άρθρο 7γ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7γ - Στοιχεία εντύπων της εταιρείας
1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις
εξής ενδείξεις: α. Το Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί η
εταιρεία. β. Τον αριθμό μητρώου της εταιρείας. γ. Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε
εκκαθάριση.
2. Αν στα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.
3. Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της παραγράφου 1. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η
παράγραφος 2.»
Άρθρο 11

1. Στο άρθρο 8 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Κεφάλαιο της ανώνυμης
εταιρείας».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, από έναν ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται,
κατά τη σύσταση της εταιρείας, στο σύνολό του ή εν μέρει. Στη δεύτερη περίπτωση, το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου.»
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο
όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση
προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το κατώτατο όριο ή τη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία με άλλη νομική μορφή.»
Άρθρο 12

Στο άρθρο 8α προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 8α - Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών
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Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική
κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του προερχόμενου από
αύξηση ή για κάλυψη εκδοθέντος ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.»
Άρθρο 13

Στο άρθρο 8β προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 8β - Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών
1. Οι μετοχές μπορούν να είναι ονομαστικές ή ανώνυμες, όπως ορίζεται
στο καταστατικό.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών
και των οριζομένων στην παράγραφο 4, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει
και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί
να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών.
3. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων σύμφωνα με την παράγραφο 2, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.
4. Εάν η εταιρεία έχει ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, το καταστατικό μπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει την υποχρέωσή της
να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή το καταστατικό ορίζει τον
τρόπο απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ των μετοχών. Εάν το καταστατικό δεν περιέχει σχετικό όρο,
καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου
που τηρείται κατά την παράγραφο 6 ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς
τίτλους και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
5. Οι ανώνυμες μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που
διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων.
6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό
βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από
κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί
του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα,
το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα
στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως
μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
7. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με
σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστικών
μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι
της εκδότριας εταιρίας ως μέτοχος.»
Άρθρο 14

1. Στο άρθρο 9 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αποτίμηση των εταιρικών
εισφορών».
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2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν η πραγματική και νομική κατάσταση αυτών και
τα τυχόν βάρη, καθώς και: α) προκειμένου περί ακινήτων, η τιμή και οι τίτλοι
κτήσης, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές, οι άδειες οικοδομής και αντίστοιχη τεχνοοικονομική έκθεση μηχανικού, β) προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και
επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή
τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η εκτίμηση που γίνεται κατά το παρόν άρθρο μπορεί, με επιλογή των
ιδρυτών κατά το στάδιο της ίδρυσης ή, στη συνέχεια, του διοικητικού συμβουλίου, να γίνει με δαπάνες της εταιρείας και χωρίς παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Αρχής από δύο ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές
ή, κατά περίπτωση, από δύο εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.
Για τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και για την εταιρεία ορκωτών ελεγκτώνλογιστών, της οποίας είναι μέλη, δεν πρέπει να συντρέχουν κωλύματα ή
ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρόσωπα αυτά, ούτε τα τελευταία θα πρέπει να έχουν αναλάβει τον τακτικό
έλεγχο της εταιρείας κατά την τελευταία τριετία. Αυτοί που διενεργούν την εκτίμηση εφαρμόζουν, ως προς την εκτίμηση και το περιεχόμενο της σχετικής έκθεσης, τις διατάξεις της παραγράφου 2.»
Άρθρο 15

Μετά το άρθρο 9 προστίθεται νέο άρθρο 9α ως εξής:
«Άρθρο 9α - Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών
1. Η εταιρεία μπορεί να μην εφαρμόσει το άρθρο 9 όταν, σύμφωνα με το
καταστατικό ή την απόφαση του εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου, αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι κινητές αξίες ή μέσα
χρηματαγοράς κατά την έννοια των σημείων 18 και 19 της παραγράφου 1
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών
μέσων (ΕΕ L 321 της 31.12.2003), αντίστοιχα, με τους ακόλουθους όρους:
α) Οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς αποτιμούνται στη μέση σταθμισμένη τιμή, στην οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία
πραγματοποίησης της σχετικής εισφοράς.
β) Όταν η τιμή της προηγούμενης περίπτωσης έχει επηρεασθεί από εξαιρετικές περιστάσεις που μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης
της εισφοράς, όπως μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις που η αγορά τέτοιων κινητών αξιών ή μέσων χρηματαγοράς έχει παύσει να έχει ρευστότητα, η αξία
πρέπει να αναπροσαρμόζεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του διοικητικού
συμβουλίου. Για την αναπροσαρμογή της ανωτέρω αξίας γίνεται αποτίμηση
σύμφωνα με το άρθρο 9. Ο μέτοχος που εισέφερε τα παραπάνω περιουσιακά
στοιχεία υποχρεούται να καταβάλει αμέσως οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά
σε μετρητά, διαφoρετικά θεωρείται ότι δεν κατέβαλε την εισφορά του.
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2. Η εταιρεία μπορεί να μην εφαρμόσει το άρθρο 9, όταν, σύμφωνα με
το καταστατικό ή την απόφαση του εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την
αύξηση του κεφαλαίου, αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά
στοιχεία διαφορετικά από τις κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς της παραγράφου 1, τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο αποτίμησης για την
εύλογη αξία τους από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η εύλογη αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων έχει προσδιοριστεί για ημερομηνία που δεν προηγείται πέραν των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας πραγματοποίησης της σχετικής εισφοράς,
β) η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς
κανόνες και τις αρχές αποτίμησης που ισχύουν στην Ελλάδα για το είδος των
περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται,
γ) όταν συντρέχουν νέες περιστάσεις που μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την εύλογη αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς τους, η αξία πρέπει να
αναπροσαρμόζεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου.
Για την αναπροσαρμογή της αξίας γίνεται αποτίμηση σύμφωνα με το άρθρο
9. Αν δεν γίνει η αναπροσαρμογή αυτή, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν συνολικά ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του καλυφθέντος κεφαλαίου της εταιρείας κατά την ημέρα που λαμβάνεται η απόφαση για
την αύξηση του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν αποτίμηση σύμφωνα με
το άρθρο 9. Οι μέτοχοι αυτοί μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους μέχρι
την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς σε είδος, υπό τον όρο ότι,
κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, εξακολουθούν να κατέχουν
συνολικά ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του καλυφθέντος κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την ημέρα που ελήφθη η απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου. Ο μέτοχος που εισέφερε τα
παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αμέσως
οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά σε μετρητά, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν
κατέβαλε την εισφορά του.
3. Η εταιρεία μπορεί να μην εφαρμόσει το άρθρο 9 όταν, σύμφωνα με το
καταστατικό ή την απόφαση του εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά
στοιχεία διαφορετικά από τις κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς της παραγράφου 1, η εύλογη αξία των οποίων προκύπτει, για καθένα από αυτά,
από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού
έτους, εφόσον οι λογαριασμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου σύμφωνα με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων
και των ενοποιημένων λογαριασμών (ΕΕ L 157 της 9.6.2006). Εάν συντρέχουν νέες περιστάσεις που μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την εύλογη αξία
των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 2.
4. Όταν, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, πραγματοποιούνται εισφορές σε είδος, χωρίς αποτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 9, εκτός από τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου, και εντός μηνός
από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς σε είδος, δημοσιεύεται,
κατά το άρθρο 7β, δήλωση του διοικητικού συμβουλίου που περιλαμβάνει:
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α) περιγραφή της σχετικής εισφοράς σε είδος,
β) την αξία της, την προέλευση της αποτίμησης αυτής και, εφόσον απαιτείται, τη μέθοδο αποτίμησης,
γ) δήλωση για το αν η αξία που προκύπτει αντιστοιχεί τουλάχιστον στον
αριθμό, την ονομαστική αξία και, ενδεχομένως, στο πρόσθετο ποσό που καταβάλλεται επί των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν έναντι της εν λόγω
εισφοράς και
δ) δήλωση ότι δεν συντρέχουν νέες περιστάσεις όσον αφορά την αρχική
αποτίμηση.
5. Όταν αυξάνεται το κεφάλαιο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 13 με
εισφορές σε είδος, χωρίς αποτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 9, δημοσιεύεται
κατά το άρθρο 7β ανακοίνωση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, κατά την
οποία ελήφθη η απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου και τις πληροφορίες
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, προτού πραγματοποιηθεί η εισφορά. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου περιορίζεται στη δήλωση ότι δεν έχουν συντρέξει νέες περιστάσεις
μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω ανακοίνωσης.»
Άρθρο 16

1. Στο άρθρο 10 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Μεταγενέστερη απόκτηση
στοιχείων του ενεργητικού».
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν αυξήσεις κεφαλαίου που έγιναν χωρίς καταβολή νέων εισφορών.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής
συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Εν προκειμένω εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9α.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας,
για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής
αρχής ή στο πλαίσιο διαδικασιών που εποπτεύονται από τις αρχές αυτές,
καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται σε χρηματιστήριο.»
5. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 10 προστίθεται παράγραφος 5 ως
εξής:
«5. Την ακυρότητα της παραγράφου 1 μπορεί να επικαλεσθεί όποιος έχει
έννομο συμφέρον. Επίκληση της ακυρότητας δεν είναι επιτρεπτή μετά παρέλευση διετίας από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παραγράφου 1.»
Άρθρο 17

Στο άρθρο 11 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
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«Άρθρο 11 - Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του
κεφαλαίου
1. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας
το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα
ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση
της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η
αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το
όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από
την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.
4. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται
από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 3 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη
γενική συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό
συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από
την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.
5. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης
ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί
υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το
κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της
χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της
υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του παρόντος.
Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.
6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου
ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη
μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά
με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του
άρθρου 10, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα,
εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά
στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.
Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε
εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο.»
Άρθρο 18

1. Στο άρθρο 12 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Μερική καταβολή κεφαλαίου».
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2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος, καθώς και επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε
χρηματιστήριο.»
3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως
εξής:
«α) Ο χρόνος, κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν
μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.»
Άρθρο 19

1. Στο άρθρο 13 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών».
2. Τα επόμενα του πρώτου εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 13 καταργούνται.
3. Οι παράγραφοι 6 έως και 9 του άρθρου 13 αντικαθίστανται και προστίθενται μετά την παράγραφο 9 παράγραφοι 10 έως και 14, ως εξής:
«6. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου
31, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό
για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο
προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης
τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το
οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 αρχίζει από τη λήψη της
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά
περίπτωση.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται
με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε
μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το
ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα
με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό
μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης
με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε
μετοχές. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει
ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα
ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης
είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα
προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη
μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία
ανήκουν οι νέες μετοχές.
8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία
όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία
αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου,
όπως ορίζεται στο άρθρο 11, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε
(15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η
προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από
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τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό
της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το
όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη
της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών
αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση
κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του
δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της,
ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων
που προβλέπονται από το άρθρο 11.
9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην
οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει
να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο
τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ευρύτερη
δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα
ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και
έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος
προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη
του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι
ονομαστικές στο σύνολό τους.
10. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2
του άρθρου 31, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην
οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση
του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Δεν υπάρχει
αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας
παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα
με την παράγραφο 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα
προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α΄).
11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και,
εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου
που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος
δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά απο1486

κλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών
σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν
στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος
πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α πριν από τη λήψη
της σχετικής απόφασης.
12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της
γενικής συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η
απόφαση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών,
των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται
ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν
τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους
της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που
θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και
πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29
και 2 του άρθρου 31. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων,
την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται
αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.
13. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2
του άρθρου 31, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των
συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του
άρθρου 42ε, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Ως δικαιούχοι μπορούν
να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο
(1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα
προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο
αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι
ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο
καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης
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του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης
μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά
δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ’ ανώτατο
όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει
τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των
οριζομένων στο άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν
αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές
οι παράγραφοι 7 έως 11 του παρόντος άρθρου. Tο διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει,
με απόφασή του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε
να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω
αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.
14. Η γενική συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2
του άρθρου 31 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου
7β, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα
διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας
ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές
αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική
συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από
τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους
της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 20

1. Στο άρθρο 13α προστίθεται τίτλος ως εξής: «Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13α αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση
της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 11, το άρθρο του καταστατικού περί
του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως
προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.»
Άρθρο 21

Στο άρθρο 16 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 16 - Ίδιες μετοχές
1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που
βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α΄),
όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές,
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μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους
όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον
ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για
την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι
τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.
2. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη
των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και
διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε
στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες
είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις
οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1
του άρθρου 44α,
γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί
πλήρως.
3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για
μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το
οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης
με αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε. Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εντός ανατρεπτικής
προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών
αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:
α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του
κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,
β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,
γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,
δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει
από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του άρθρου 75, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό
την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό
δάνειο,
ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.
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Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των
αποκτήσεων που έγιναν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44α.
5. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β΄ έως ε΄, που αναφέρονται στην παράγραφο 4, πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας
τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η
ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών
που η εταιρεία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο
όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
6. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην
παράγραφο 5 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που
λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης
αυτής επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 51 σε κάθε υπαίτιο
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 63δ.
Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την
πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5, το αργότερο μέχρι
την ακύρωσή τους.
7. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός
(1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής
επιβάλλεται σε κάθε υπαίτιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας
πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 6.
8. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε
μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές
και ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:
α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και
ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.
β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές πρoσαυξάνουν το
μέρισμα των λοιπών μετόχων.
γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός εάν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει
τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται
χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.
δ) Αν οι ίδιες μετοχές εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού, σε
περίπτωση που αυτό επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες, η εταιρεία οφείλει να σχηματίζει και να διατηρεί, για όσο χρονικό διάστημα κατέχει τις μετοχές αυτές, αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήσης
τους. Το αποθεματικό αυτό δημιουργείται από τα κέρδη της κλειόμενης χρή1490

σης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το απαιτούμενο ποσό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί.
9. Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:
α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
της εταιρικής χρήσης,
β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και
μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,
γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των
μετοχών,
δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών
που κατέχονται από την εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.»
Άρθρο 22

Μετά το άρθρο 16 προστίθεται νέο άρθρο 16α, ως εξής:
«Άρθρο 16α - Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών
1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση
των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου με εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους
που εισπράττει η εταιρεία και τις εγγυήσεις που λαμβάνει προς εξασφάλιση
των απαιτήσεών της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή, σε περίπτωση πολυμερών συναλλαγών, κάθε αντισυμβαλλομένου, πρέπει να ερευνάται με την προσήκουσα επιμέλεια.
β) Οι ανωτέρω συναλλαγές αποφασίζονται, πριν πραγματοποιηθούν,
από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου
29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31, εκτός εάν το καταστατικό προβλέπει
υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι
λόγοι της συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την εταιρεία,
οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που αυτή εμπεριέχει για τη ρευστότητα
και τη φερεγγυότητα της εταιρείας και η τιμή στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει
τις μετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β.
γ) Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται σε τρίτους σε
καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των
ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του
άρθρου 44α. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού συνυπολογίζεται κάθε μείωση των ιδίων κεφαλαίων που ενδέχεται να έχει προκύψει με την απόκτηση,
από την εταιρεία ή για λογαριασμό της, ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο
16. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον ισολογισμό, μεταξύ των στοιχείων του
παθητικού, ένα αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο με το ποσό της συνολικής
χρηματοδοτικής συνδρομής.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει και προκειμένου για προκαταβολές, δάνεια ή
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εγγυήσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, για την απόκτηση μετοχών της μητρικής από
τρίτους, καθώς και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες
ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.
3. Σε περιπτώσεις όπου συμβαλλόμενοι σε συναλλαγή της παραγράφου
1 είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή της μητρικής εταιρείας,
κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε ή η ίδια η μητρική εταιρεία
ή πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους, αλλά για λογαριασμό των ανωτέρω προσώπων ή της μητρικής εταιρείας, η έκθεση της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή
από την οποία εμφαίνεται ότι η συναλλαγή δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα
της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται το άρθρο 23α.
4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στις συναλλαγές που έγιναν
στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με
σκοπό την κτήση μετοχών από ή για το προσωπικό της εταιρείας ή εταιρείας
συνδεδεμένης με αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44α.»
Άρθρο 23

1. Στο άρθρο 17 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αποκτήσεις ιδίων μετοχών
κ.λπ. μέσω τρίτων».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 η λέξη «θυγατρικής» αντικαθίσταται
με τη λέξη «μητρικής».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 καταργείται και οι παράγραφοι 3, 4
και 5 αυτού αναριθμούνται σε παραγράφους 2, 3 και 4, αντίστοιχα.
4. Μετά την αναριθμηθείσα ως παράγραφος 2 του άρθρου 17 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, αποκτήσεις μετοχών μητρικής
εταιρείας από θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 16. Το προηγούμενο εδάφιο
εφαρμόζεται και στην ενεχύραση μετοχών.»
5. Η αναριθμηθείσα ως παράγραφος 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 16 εφαρμόζεται και
στις μετοχές των παραγράφων 2 και 2α του παρόντος άρθρου.»
6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 καταργείται.
Άρθρο 24

Μετά το άρθρο 17α προστίθεται άρθρο 17β ως εξής:
«Άρθρο 17β - Εξαγοράσιμες μετοχές
1. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την αύξηση κεφαλαίου με έκδοση
εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 3. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.
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2. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13.
3. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η εξαγορά πρέπει να επιτρέπεται από το καταστατικό πριν από την
ανάληψη των μετοχών που μπορούν να εξαγορασθούν,
β) οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,
γ) η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,
δ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός
από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί
στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για
την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,
ε) όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού
στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα
ποσά που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση
δ΄, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος
κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για την κάλυψη των εξόδων που προβλέπονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 ή των εξόδων έκδοσης μετοχών ή ομολογιών ή για την καταβολή πρόσθετου ποσού στους κατόχους των μετοχών ή
των ομολογιών που πρέπει να εξαγορασθούν,
στ) η εξαγορά υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου
7β.
4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα εξαγορές μετοχών κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, να προσαρμόζει με απόφασή του
το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται
το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 25

1. Στο άρθρο 18 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Εκπροσώπηση της εταιρείας».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από το
καταστατικό ή από τη γενική συνέλευση, εντός των ορίων που προβλέπονται
στο καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία
μέλη. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό
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πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των
εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.»
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 18 καταργείται και στη θέση της τίθενται
παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 ως εξής:
«6. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι προτείνονται προς εκλογή στο
διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που
λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου
που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, ανάλογα με τις προβλέψεις του καταστατικού είτε τα πρόσωπα που
έλαβαν τις περισσότερες ψήφους είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη
σειρά του καταλόγου. Το σύστημα της εκλογής αυτής, εάν δεν προβλέπεται
από το αρχικό καταστατικό, μπορεί να εισαχθεί ή να καταργηθεί με απόφαση
της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας. Το σύστημα εκλογής της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται, εάν το
καταστατικό προβλέπει δικαίωμα απευθείας διορισμού μελών του διοικητικού
συμβουλίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 5 του παρόντος άρθρου.
7. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή
απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή
είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών
δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη
γενική συνέλευση, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η ανωτέρω
εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων
μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας
του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη
δημοσιότητα του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο
στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει
τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια
διάταξη.
8. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, σε περίπτωση παραίτησης,
θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή
μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,
με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών,
όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
9. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,
ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής
συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.»
Άρθρο 26

1. Στο άρθρο 19 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Θητεία μελών διοικητικού
συμβουλίου».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Κατ’ εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι
τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.»
Άρθρο 27

1. Στο άρθρο 20 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Σύγκληση του διοικητικού
συμβουλίου».
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 20 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το
απαιτούν.
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό και άλλος
τόπος, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον οποίο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό συμβούλιο.»
3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 20 προστίθεται παράγραφος 3α
ως εξής:
«3α. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό ή συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην
περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες
τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.»
4. Στην αρχή της παραγράφου 4 του άρθρου 20 η φράση: «από τον πρόεδρό του» αντικαθίσταται με τη φράση: «από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή
του».
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο
(2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο,
προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την
υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό
συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή
τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη
που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας
των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά
μέλη του διοικητικού συμβουλίου.»
6. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 20 προστίθεται παράγραφος 5α,
ως εξής:
«5α. Το καταστατικό εταιρειών των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο μπορεί να ορίσει άλλες διατυπώσεις ή βραχύτερες προθεσμίες πρόσκλησης, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 4 και 5 του
παρόντος άρθρου.»
7. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 20 προστίθεται παράγραφος 8,
ως εξής:
«8. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό. Αντί1495

γραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς
να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.»
Άρθρο 28

1. Στο άρθρο 21 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Λήψη αποφάσεων από το
διοικητικό συμβούλιο».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του
διοικητικού συμβουλίου, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.»
3. Στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.»
Άρθρο 29

1. Στο άρθρο 22 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους
τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιτρέπεται το καταστατικό να ορίζει θέματα για τα οποία το διοικητικό
συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να επιτρέπει
στο διοικητικό συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο
της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν
το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των
εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Κατά
την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος
ή εντεταλμένου συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες
για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να γίνει και με το καταστατικό. Το
διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή
των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.»
Άρθρο 30

1. Στο άρθρο 22α προστίθεται τίτλος ως εξής: «Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22α αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα
καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γε1496

νικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία
ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς
εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.»
3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 22α προστίθενται παράγραφοι 3α
και 3β, ως εξής:
«3α. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο
οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.
3β. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο
οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα
στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που
ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν
στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων
με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια
της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του παρόντος νόμου, που ανακύπτει κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22α αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές
μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.»
5. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 22α προστίθεται παράγραφος 6,
ως εξής:
«6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22.»
Άρθρο 31

1. Στο άρθρο 22β προστίθεται τίτλος ως εξής: «Άσκηση αξιώσεων της
εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22β αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου
που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1
του άρθρου 31, ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει το ποσοστό αυτό. Η
αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες
έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 22β προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η δαπάνη της δίκης για το διορισμό των ειδικών εκπροσώπων και για
την επιδίωξη των αξιώσεων της εταιρείας βαρύνει την τελευταία.»
4. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 22β προστίθεται παράγραφος 4,
ως εξής:
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«4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22.»
Άρθρο 32

1. Στο άρθρο 23 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Απαγόρευση ανταγωνισμού».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε
τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να
ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή
για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.»
Άρθρο 33

Στο άρθρο 23α προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 23α - Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου
1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία
έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του παρόντος νόμου,
δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά
με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών
προς τρίτους.
β) Κατ’ εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η
ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται
η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια
θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των
πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής
σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ΄ και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν
στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα
δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή
το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε
χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.
γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την
προηγούμενη υποπερίπτωση δδ΄, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της
εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και
την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμ1498

βάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια
της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για
πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.
3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο
2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη
της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας,
τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί
έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου και σε άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας.
6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις
που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε
ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος
είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.
7. Συμβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού
μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα
πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 34

Στο άρθρο 25 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 25 - Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση
Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή
στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6)
το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Επί εταιρειών των οποίων οι
μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου
βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές
δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο
δημόσιας προσφοράς, είτε στο πλαίσιο κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε
στο πλαίσιο διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, το καταστατικό μπορεί να επι1499

τρέπει στη γενική συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην
Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό και χωρίς σχετική πρόβλεψη
του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται
μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα
ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και
τη λήψη αποφάσεων.»
Άρθρο 35

1. Στο άρθρο 26 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Πρόσκληση της γενικής
συνέλευσης».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 26 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο
οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα
δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και
εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:».
3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 26 προστίθεται παράγραφος 2α
ως εξής:
«2α. Εξαιρουμένων των εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει: α) ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης της παραγράφου 2 μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική ή
οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας
της εταιρείας ή β) ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο
μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή
με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές
είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση
επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από
το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Το καταστατικό
των ιδίων εταιρειών μπορεί ακόμη να προβλέπει ότι, για την πρόσκληση αρκεί
ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους
μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να
προβλέπεται στο καταστατικό και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή
και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.»
Άρθρο 36

Στο άρθρο 27 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Δικαιώματα μετόχων πριν
από τη γενική συνέλευση».
Άρθρο 37

1. Στο άρθρο 28 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Δικαιούμενοι συμμετοχής
στη γενική συνέλευση».
2. Στο άρθρο 28 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
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«6. Προκειμένου περί εταιρειών που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε
χρηματιστήριο είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο προβλέπεται από το καταστατικό. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να ορισθούν ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη, καθώς και
οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής και σε εταιρείες, οι μετοχές
των οποίων είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Προκειμένου για εταιρείες με
μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από
γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
7. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως
συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την
εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά.
Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους
να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με
τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία
δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της
ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης. Προκειμένου περί εταιρειών με μετοχές
εισηγμένες σε χρηματιστήριο η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνώμη
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»
Άρθρο 38

1. Στο άρθρο 29 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Απαρτία».
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 29 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό,
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13, εκτός εάν επιβάλλεται
από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση,
διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της
εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.»
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4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 29 προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική
συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία
όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν
το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο
τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.»
5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 29 καταργείται.
Άρθρο 39

1. Στο άρθρο 31 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Πλειοψηφία».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 31 καταργείται.
Άρθρο 40

1. Στο άρθρο 32 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Πρακτικά της γενικής συνέλευσης».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 32 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική
η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της
γενικής συνέλευσης.»
3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 32 προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου,
στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν
έχει προηγηθεί συνεδρίαση.»
Άρθρο 41

1. Στο άρθρο 34 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αποκλειστική αρμοδιότητα
της γενικής συνέλευσης».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13
από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό
συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους
2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β, γ) ο διορισμός
με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το
καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18, συμβούλων σε
αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά
τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών
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αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής
γενικής συνέλευσης.»
Άρθρο 42

Στο άρθρο 35α προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 35α - Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 35β και 35γ, απόφαση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις
οποίες έλαβε γενική συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.
2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που ζητήθηκαν κατά το άρθρο 39 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο,
ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.
3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο,
κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου,
αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση
μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εάν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 6 διορίζει, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ειδικό
εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν
έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αξιώσουν από την εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση
λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή
κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από γενική συνέλευση που
δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν
έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις
γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε.
5. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας:
α) συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός
εάν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η
ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β) ακυρότητας
ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός εάν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών
τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι
δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, δ) ελαττώματος της
απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η γενική
συνέλευση, εκτός εάν για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής
πληροφόρηση των μετόχων.
6. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης εκδικάζεται από το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.
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7. Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται εντός
προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην
αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή
αποζημίωσης κατά την παράγραφο 4.
8. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την
άσκηση όσο και κατά τη συζήτηση της αγωγής, έχουν τις μετοχές που τους
παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Εάν μετά την άσκηση της
αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων,
ώστε κατά τη συζήτηση της αγωγής να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παραγράφου 3, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με τις
προτάσεις τους αποζημίωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.
9. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία
προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δικαιώματα
τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε
από βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.
10. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από
την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα
ασφαλιστικά μέτρα και, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της
απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή
εγγύησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή
και τη ζημία της εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.
11. Η δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση της γενικής συνέλευσης και η δικαστική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β.»
Άρθρο 43

Στο άρθρο 35β προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 35β - Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης
1. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή
το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό,
η απόφαση είναι άκυρη.
2. Με την επιφύλαξη εφαρμογής του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται
ότι συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εάν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας
και του τόπου της γενικής συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε
κατά το νόμο.
3. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης
της γενικής συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την εταιρεία εγγράφως ή με δήλωσή του στα πρακτικά,
ότι η γενική συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.
4. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή
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τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την
υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας
καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από
την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.
5. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4.
6. Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα απόφασης της
γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β.»
Άρθρο 44

Στο άρθρο 35γ προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 35γ - Ανυπόστατες αποφάσεις
1. Οι διατάξεις των άρθρων 35α και 35β δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις.
2. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 45

Στο άρθρο 36 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 36 - Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές
1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου
6 του άρθρου 42α, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α
εφαρμόζονται αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση, το καταστατικό εταιρείας που
ιδρύεται με κεφάλαιο τουλάχιστον τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ πρέπει
να προβλέπει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής
χρήσης ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση
του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.
3. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το καταστατικό ή έκτακτη γενική συνέλευση,
που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί να
ορίζει ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω,
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αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την
παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση
δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε
(5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
4. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη
διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες
σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι
ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους,
εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.»
Άρθρο 46

Στο άρθρο 36α προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 36α - Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές
- λογιστές
1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που έχουν
ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν
υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος
του ετήσιου κύκλου εργασιών της παρούσας παραγράφου.
2. Ανώνυμες εταιρείες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή,
εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης,
την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους
ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή
- λογιστή. Η πρόβλεψη του καταστατικού ή η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.
3. Στην περίπτωση των παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο
διορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές
πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με
τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με
την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών
παρακρατείται και αποδίδεται στο Ο.Ε.Ε.. Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των
ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσής του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής
Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες
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από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις
χρήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζεται το έργο, η μέθοδος και η διαδικασία ελέγχου που διεξάγεται από ελεγκτές της παρούσας παραγράφου, το ύψος της
αμοιβής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις παραγράφους 1 και
2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου
36 εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ελεγκτών του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 47

1. Στο άρθρο 39 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Δικαιώματα μειοψηφίας».
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 39 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να
συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε
(45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο
εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση
διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται
ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να
εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα
πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη
του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες
πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης
σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά
τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.»
3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 39 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση,
το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις
αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο
μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το
ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό
συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι
τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος
του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εται1507

ρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο
μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι,
κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό
συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία
εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3
ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.»
4. Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 39 αντικαθίστανται ως εξής:
«8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι
οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών
που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη
αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 28.
9. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος,
τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για
την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.»
Άρθρο 48

1. Στο άρθρο 39α προστίθεται τίτλος ως εξής: «Άσκηση ελέγχου επί των
ανωνύμων εταιρειών».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39α, η τελευταία φράση «γίνεται κατά
τις διατάξεις των άρθρων 40, 40α, 40β, 40δ και 40ε» αντικαθίσταται με τη
φράση «γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 40 και 40α».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39α αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η λοιπή αρμοδιότητα ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 51 έως
53, ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τις άλλες κατά το νόμο αρμόδιες
αρχές, οι οποίες μπορούν, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο, να ασκούν
δια των αρμόδιων υπαλλήλων της παραγράφου 3 του παρόντος.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39α αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αρμόδιοι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι
υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
καθώς και οι υπάλληλοι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, που υπηρετούν
στις αρμόδιες υπηρεσίες ανωνύμων εταιρειών και εμπορίου κατηγορίας ΠΕ
ή ΤΕ που συμπληρώνουν τετραετή υπηρεσία και κατηγορίας ΔΕ που συμπληρώνουν δωδεκαετή υπηρεσία και είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου
λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η αμοιβή των ελεγκτών της παραγράφου αυτής καθορίζεται
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και καταβάλλεται υποχρεωτικά από
την εταιρεία στην οποία διενεργείται ο έλεγχος.»
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Άρθρο 49

Στο άρθρο 40 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 40 - Αίτηση έκτακτου ελέγχου
1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν
του ημίσεος, το ποσοστό αυτό, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου
περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή
έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης
μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, γ) ο Υπουργός
Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση,
η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη
πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων
δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό
μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.
4. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον
έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28.
5. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.»
Άρθρο 50

Στο άρθρο 40α προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 40α - Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου
1. Το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 αναθέτει τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που
είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992
(ΦΕΚ 120 Α΄). Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται ότι, η αμοιβή των ελεγκτών για τη διενέργεια του ελέγχου, θα καθορίζεται, μετά την ολοκλήρωσή
του, από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
και ότι θα καταβάλλεται από την εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.
Το δικαστήριο μπορεί να επιρρίψει στον αιτούντα το σύνολο ή μέρος της αμοιβής των ελεγκτών.
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2. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ιδιαίτερα το μέγεθος της
εταιρείας, τις καταγγελλόμενες πράξεις και τις αναμενόμενες ελεγκτικές εργασίες, μπορεί, αντί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, να διορίσει ως ελεγκτές
λογιστές - φοροτεχνικούς α΄ τάξης μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Στην
περίπτωση αυτή η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει και την αμοιβή των ελεγκτών αυτών, η οποία καταβάλλεται από την εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε
ο έλεγχος μετά την ολοκλήρωσή του. Το δικαστήριο μπορεί να επιρρίψει στον
αιτούντα το σύνολο ή μέρος της αμοιβής των ελεγκτών. Η αμοιβή υπόκειται
σε αναθεώρηση μετά τη διενέργεια του ελέγχου, με αίτηση του ελεγκτή ή του
βαρυνόμενου με την καταβολή της.
3. Οι ελεγκτές οφείλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να περατώσουν το
έργο που τους ανατέθηκε και να υποβάλουν το πόρισμά τους στην ελεγχόμενη εταιρεία, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στο πρόσωπο που ζήτησε τον έλεγχο. Αν η ελεγχόμενη εταιρεία έχει μετοχές που έχουν εισαχθεί
σε χρηματιστήριο, ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, στο
πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Εάν οι ελεγκτές διαπιστώνουν παραβάσεις που τιμωρούνται ποινικά, οφείλουν να υποβάλουν την έκθεσή τους και στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
4. Το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 μπορεί να τάξει προθεσμία για τη διενέργεια του ελέγχου, καθώς και να αντικαταστήσει τους ελεγκτές που διορίσθηκαν.»
Άρθρο 51

Τα άρθρα 40β έως και 40ε καταργούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 52

Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίστανται ως εξής: «α) σύνολο ισολογισμού δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από την
άθροιση των στοιχείων Α μέχρι Ε του ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού
που παραπέμπει το άρθρο 42γ και β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.» Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα αριθμητικά όρια των περιπτώσεων α΄, β΄ και
γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 42α.
Άρθρο 53

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 43β αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως»
και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό
ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την
κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών,
όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42α, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 43β αντικαθίσταται ως εξής:
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«5. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και
στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26.»
Άρθρο 54

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 45 αντικαθίσταται ως
εξής:
«β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος,
που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Άρθρο 55

1. Στο άρθρο 47α προστίθεται τίτλος ως εξής: «Λόγοι λύσεως της εταιρείας».
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 47α αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα
άρθρα 48 και 48α.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας
ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, το διοικητικό
συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση
ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής
ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.»
Άρθρο 56

Στο άρθρο 48 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 48 - Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση
του έχοντος έννομο συμφέρον
1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας
δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει
μέτρα κατά το άρθρο 47, δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση,
οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Έννομο συμφέρον για τη λύση
της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια
εποπτεύουσα Αρχή.
2. Η αίτηση εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από
το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.
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3. Το δικαστήριο, πριν εκδόσει την απόφασή του, παρέχει στην εταιρεία
εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί
ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2)
έως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την
προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.
4. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση
της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του παρόντος
νόμου.»
Άρθρο 57

Στο άρθρο 48α προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 48α - Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση
των μετόχων
1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος
λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.
2. Σπουδαίος λόγος κατά την προηγούμενη παράγραφο υφίσταται, ιδίως,
εάν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου
είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.
3. Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας ενώπιον του πολυμελούς
πρωτοδικείου της έδρας της. Άλλοι μέτοχοι, εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον
το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου, μπορούν να παρέμβουν στη σχετική δίκη.
4. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του, παρέχει στην εταιρεία
εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί
ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2)
έως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την
προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.
5. Με αίτηση των μετόχων που έχουν ασκήσει παρέμβαση, το δικαστήριο
μπορεί να διατάξει την εξαγορά από αυτούς του συνόλου των μετοχών του
ενάγοντος ή των εναγόντων. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει και
το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία
των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη που
διενεργείται από την επιτροπή της παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της
παραγράφου 4 του άρθρου 9. Η τυχόν απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας
διαμέσου της εξαγοράς λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ’ όψιν. Η αξία εξαγοράς δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πιθανολογείται ότι θα λάβουν οι ενάγοντες
σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας, το οποίο το δικαστήριο μπορεί να
προσαυξήσει μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%).
6. Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τυχόν διατάξεις του καταστατικού για δέσμευση των μετοχών
αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3, δεν λαμβάνονται υπ’
όψιν, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά.
7. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας εάν η δια1512

τασσόμενη κατά το παρόν άρθρο εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισμένης
προθεσμίας, εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε εξαγορά.
8. Η αγωγή για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση
της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β.
9. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται επί εταιριών των οποίων οι μετοχές
είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο.»
Άρθρο 58

1. Στο άρθρο 49 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Τρόπος διενέργειας της
εκκαθάρισης».
2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 49 προστίθενται παράγραφοι 4α
και 4β ως εξής:
«4α. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική
εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι
δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
4β. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το
κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που
αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 49 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές
οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο
άρθρο 43β παράγραφος 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και
τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά
το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.»
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει
σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους
της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή
της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από
δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη
σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό
διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς,
αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική
συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31. Εάν το
σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα
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που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου
που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.»
Άρθρο 59

Μετά το άρθρο 49 προστίθεται νέο άρθρο 49α ως εξής:
«Άρθρο 49α - Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία
1. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, εάν εκ των λόγων αυτών η
παραμονή τους σε αυτή καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες
μέτοχοι παρέστησαν στη γενική συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της
σχετικής απόφασης, εκτός αν, στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ο
λόγος εξαγοράς δεν σχετίζεται με τέτοια απόφαση.
2. Εξαγορά μπορεί να ζητηθεί:
α) εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος,
β) εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη
μεταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας,
γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπει και σχετική προθεσμία για την άσκηση της αγωγής.
3. Η αγωγή της παραγράφου 1 μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών
από τη συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 η αγωγή ασκείται εντός της προθεσμίας που
προβλέπει το καταστατικό.
4. Το δικαστήριο ορίζει το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να
ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους
όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί
να διατάξει πραγματογνωμοσύνη, που διενεργείται από την επιτροπή της παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9. Εάν οι
ενάγοντες μέτοχοι δεν αποδέχονται το τίμημα που προσδιορίζεται με τον
τρόπο αυτόν, μπορούν να αρνηθούν την εξαγορά, επιβαρύνονται όμως με
τα έξοδα της δίκης για τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών τους.
5. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας εάν η διατασσόμενη κατά το παρόν άρθρο εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισμένης
προθεσμίας, εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε εξαγορά.
6. Στην περίπτωση της εξαγοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 9 του άρθρου 16.
7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές
είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο.»
Άρθρο 60

Μετά το άρθρο 49α προστίθεται νέο άρθρο 49β ως εξής:
«Άρθρο 49β - Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της
από τον πλειοψηφούντα μέτοχο
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1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και
διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να
ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από
τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια
της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, β) ο ή η σύζυγός του και γ) συγγενείς
του μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
2. Αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το πολυμελές πρωτοδικείο
της έδρας της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49α του παρόντος.»
Άρθρο 61

Μετά το άρθρο 49β προστίθεται νέο άρθρο 49γ ως εξής:
«Άρθρο 49γ - Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και
διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων
έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία
των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός πέντε (5) ετών από τότε
που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό.
2. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς
και στον προσδιορισμό του ανταλλάγματος προβαίνει, μετά από αίτηση του
πλειοψηφούντος μετόχου, το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας
με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο αιτών υποβάλλει στο δικαστήριο έκθεση πραγματογνωμοσύνης, που συντάσσεται από την επιτροπή της
παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9. Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την έκθεση αυτή.
3. Ο πλειοψηφών μέτοχος οφείλει να παρακαταθέσει το συνολικό αντάλλαγμα, που αντιστοιχεί στις μετοχές της μειοψηφίας, σε πιστωτικό ίδρυμα, το
οποίο αναλαμβάνει να καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους μετόχους,
μετά από έλεγχο της νομιμοποίησής τους. Η καταβολή γίνεται με την παράδοση των μετοχικών τίτλων, εφόσον έχουν εκδοθεί. Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να παρακαταθέσει στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων το μέρος του ανταλλάγματος που δεν αναζητήθηκε για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η παρακατάθεση του ανταλλάγματος στο πιστωτικό ίδρυμα συνοδεύεται από τη δικαστική απόφαση της
παραγράφου 2 και αντίγραφο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων
έναντι του κόστους αυτών.
4. Η άσκηση του δικαιώματος της παραγράφου 1 γίνεται, επί ποινή ακυρότητας, με σχετική δημόσια δήλωση, που περιλαμβάνει:
α) την επωνυμία της εταιρείας, τα στοιχεία του ασκούντος το δικαίωμα
και το ποσοστό που ο τελευταίος έχει στην εταιρεία,
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β) τα στοιχεία και το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος και τον προσδιορισμό
του ανταλλάγματος,
γ) τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος όπου έχει γίνει η παρακατάθεση
του ανταλλάγματος και από το οποίο οι μέτοχοι της μειοψηφίας μπορούν να
εισπράξουν το αντάλλαγμα, καθώς και τυχόν προϋποθέσεις για την είσπραξη
τούτου. Ιδιαίτερα, πρέπει να επισημαίνεται η δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύματος να παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
5. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου δημοσιεύεται σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του άρθρου 26 και καταχωρίζεται στο Μητρώο κατά το
άρθρο 7β. Από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης ή της καταχώρισης, οι μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων περιέρχονται αυτοδικαίως στον
πλειοψηφούντα μέτοχο, και οι μειοψηφούντες μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν αμέσως το αντάλλαγμα. Εάν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, μέχρι την
παράδοσή τους κατά την παράγραφο 3, αυτοί ενσωματώνουν μόνο το δικαίωμα λήψης του ανταλλάγματος.
6. Εάν οι μέτοχοι της μειοψηφίας είναι γνωστοί, ιδίως όταν πρόκειται για
ονομαστικές μετοχές, η δήλωση της παραγράφου 5 μπορεί να αντικατασταθεί
με ατομική γνωστοποίηση προς τους μετόχους, με τρόπο που αποδεικνύει
την παραλαβή της. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών κάθε
μετόχου επέρχεται κατά το χρόνο της τελευταίας γνωστοποίησης, η οποία
πρέπει να συντελεσθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη. Σχετική
ειδοποίηση για το χρόνο της πρώτης και της τελευταίας γνωστοποίησης γίνεται με νέα δήλωση του μετόχου που ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς με τον ίδιο
τρόπο.
7. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν κωλύεται από τυχόν άσκηση ένδικων
μέσων, αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης ή τριτανακοπής κατά της απόφασης που διαπίστωσε τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και όρισε το αντάλλαγμα. Στην περίπτωση αυτή, αξίωση αποζημίωσης
δεν αποκλείεται.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ η΄
Άρθρο 62

1. Στο άρθρο 50 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Εγκατάσταση αλλοδαπών
εταιρειών στην Ελλάδα».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 50 καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 63

Στο άρθρο 51 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 51 - Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας
Η εποπτεία επί των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών, καθώς και επί των
υποκαταστημάτων και πρακτορείων των αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών
στην Ελλάδα, ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την κατά περίπτωση
αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, στην έκταση που ορίζεται στο νόμο.»
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Άρθρο 64

1. Στο άρθρο 53 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εποπτεία, κατά το μέρος που αφορά τη λειτουργία της εταιρείας,
περιλαμβάνει, ιδίως, την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού
και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, καθώς και την εξακρίβωση
της αλήθειας των οικονομικών καταστάσεων με την εξέταση και επαλήθευση
των εταιρικών βιβλίων.»
3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 53 καταργούνται.
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η αμοιβή των ελεγκτών ανωνύμων εταιρειών που διενεργούν τον
έλεγχο κατά το άρθρο 52 και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται, μετά το πέρας του ελέγχου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Το άρθρο 64 καταργείται.

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Μετά το άρθρο 66 προστίθεται άρθρο 66α ως εξής:
«Άρθρο 66α - Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία
1. Η μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Στη σχετική απόφαση
πρέπει να περιλαμβάνονται οι όροι του καταστατικού της ομόρρυθμης ή της
ετερόρρυθμης εταιρείας.
2. Από τη συντέλεση των δημοσιεύσεων και των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά το άρθρο 42 του Εμπορικού Νόμου και το άρθρο 7β του παρόντος
νόμου για τη γενόμενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη ανώνυμη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας. Πριν από την
ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου,
η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την επέλευση της μετατροπής, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρείας, χωρίς
να επέρχεται διακοπή τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
Άρθρο 67

1. Στο άρθρο 69 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας του άρθρου 7β, από καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.»
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Άρθρο 68

1. Στο άρθρο 71 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 71 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων
εταιρειών συντάσσεται έκθεση προς τη γενική συνέλευση των μετόχων των
εταιρειών αυτών, από επιτροπή εμπειρογνωμόνων ή την επιτροπή της παραγράφου 1 ή τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9. Τα πρόσωπα
αυτά, που ορίζονται μετά από κοινή αίτηση ή συμφωνία των συγχωνευόμενων εταιρειών, εξετάζουν επίσης και τους όρους που περιλαμβάνονται στο
σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 71 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στην έκθεσή τους τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να
αναφέρουν αν, κατά τη γνώμη τους, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της ή
των απορροφούμενων εταιρειών προς τις μετοχές που εκδίδει η απορροφούσα εταιρεία είναι δίκαιη και λογική.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 71 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε πρόσωπο της παραγράφου 1 έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από
τις συγχωνευόμενες εταιρείες οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο
για τη διεκπεραίωση του έργου της εκτίμησης, καθώς και να διενεργεί όλες
τις απαραίτητες έρευνες και να προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους.»
Άρθρο 69

1. Στο άρθρο 72 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Απόφαση γενικής συνέλευσης».
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 72 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Η γενική συνέλευση δεν μπορεί να λάβει απόφαση αν δεν έχει τηρηθεί
η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 70 και, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 70, αν δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου.»
Άρθρο 70

1. Στο άρθρο 75 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αποτελέσματα της συγχώνευσης».
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 75 αντικαθίσταται ως
εξής:
«α) Η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της ή των απορροφούμενων εταιρειών, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των
απορροφούμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική
διαδοχή.»
Άρθρο 71

1. Στο άρθρο 77 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Ακυρότητα της συγχώνευσης».
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2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 77 αντικαθίσταται ως
εξής:
«β. αποδειχθεί ότι η απόφαση της γενικής συνέλευσης μιας από τις εταιρείες που συγχωνεύθηκαν και που ενέκρινε τη συγχώνευση είναι άκυρη ή
ακυρώσιμη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35α και 35β».
Άρθρο 72

Μετά το άρθρο 77 προστίθεται άρθρο 77α ως εξής:
«Άρθρο 77α - Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής
1. Η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των μετόχων της απορροφούμενης εταιρείας με μετοχές
της απορροφούσας έχει ορισθεί αδικαιολόγητα χαμηλή.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 κάθε μέτοχος της απορροφούμενης εταιρείας μπορεί να αξιώσει την καταβολή σε αυτόν από την απορροφούσα εταιρεία αποζημίωσης σε μετρητά. Η αποζημίωση ορίζεται από το
μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Η σχετική αξίωση παραγράφεται αν παρέλθουν έξι (6) μήνες από την καταχώριση στο μητρώο της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74.
3. Η απορροφούσα εταιρεία μπορεί με δήλωσή της να εξαγοράσει τις μετοχές των μετόχων που ασκούν την αξίωση της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται, αναλόγως, το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 84.»
Άρθρο 73

Μετά το άρθρο 79 προστίθεται άρθρο 79α ως εξής:
«Άρθρο 79α - Μη δίκαιο αντάλλαγμα
1. Η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι το αντίτιμο των δικαιωμάτων των
μετόχων των εξαγοραζόμενων εταιρειών έχει ορισθεί σε αδικαιολόγητα χαμηλό ποσό.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 κάθε μέτοχος της εξαγοραζόμενης
εταιρείας μπορεί να αξιώσει την καταβολή σε αυτόν από την εξαγοράζουσα
εταιρεία αποζημίωσης σε μετρητά. Η αποζημίωση ορίζεται από το μονομελές
πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Η σχετική αξίωση παραγράφεται αν παρέλθουν έξι (6) μήνες από την καταχώριση στο μητρώο της εγκριτικής απόφασης της εξαγοράς, που προβλέπεται από το άρθρο 74.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
Άρθρο 74

1. Στο άρθρο 80 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Εφαρμογή διατάξεων».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 80 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 4α, τα άρθρα 69 έως
και 77α εφαρμόζονται και στη συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας. Για
την εφαρμογή αυτής της διάταξης ως απορροφούμενες εταιρείες νοούνται οι
εταιρείες που εξαφανίζονται και ως απορροφούσα εταιρεία η νέα εταιρεία.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
Άρθρο 75

1. Στο άρθρο 82 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Σχέδιο σύμβασης διάσπασης».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 82 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, από κάθε εταιρεία που συμμετέχει στη διάσπαση.»
Άρθρο 76

1. Στο άρθρο 85 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αποτελέσματα της διάσπασης».
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
85 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Η μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικού και παθητικού) της διασπώμενης εταιρείας στις επωφελούμενες εταιρείες, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της διασπώμενης
εταιρείας και αφορούν τη μεταβιβαζόμενη περιουσία.»
Άρθρο 77

1. Στο άρθρο 86 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Ακυρότητα της διάσπασης».
2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 86 προστίθεται παράγραφος 4 ως
εξής:
«4. Για τη σχέση ανταλλαγής εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 77α.»
Άρθρο 78

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με
τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
υποχρεούνται στη σύνταξη Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διαχειριστών της εταιρείας, με περιεχόμενο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 43α, στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 και στην παράγραφο 3 του
άρθρου 22 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
καταργείται και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
Άρθρο 79

Μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Οι προθεσμίες των παραγράφων 6 και 5 των άρθρων 4α και 10, αντίστοιχα, του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαθίστανται με τον παρόντα νόμο, δεν
συμπληρώνονται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
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2. Οι προθεσμίες καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζονται στο άρθρο
11 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαθίστανται με τον παρόντα νόμο, ισχύουν για κεφάλαια καταβλητέα μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου για την αύξηση ή τη μείωση κεφαλαίου εφαρμόζονται σε αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται
από το αρμόδιο όργανο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4. Οι νέες ρυθμίσεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, ισχύουν για ίδιες μετοχές των οποίων η απόκτηση αποφασίζεται στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού,
ή πραγματοποιείται, στις λοιπές περιπτώσεις, μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 18 του κ.ν.
2190/1920 εφαρμόζονται και για τη σύγκληση και τη λήψη αποφάσεων γενικών συνελεύσεων που έλαβαν χώρα πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι, μέχρι αυτό το χρονικό σημείο, δεν έχουν
εκδοθεί αντίθετες σχετικές δικαστικές αποφάσεις οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας.
6. Οι νέες ρυθμίσεις του παρόντος νόμου για την ευθύνη των μελών του
διοικητικού συμβουλίου ισχύουν για πράξεις ή παραλείψεις τούτων που λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
7. Οι νέες ρυθμίσεις του παρόντος νόμου για την πρόσκληση, τη συγκρότηση και τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, καθώς και το δικαίωμα
συμμετοχής σε αυτήν, εφαρμόζονται σε γενικές συνελεύσεις που συγκαλούνται ή, σε περίπτωση μη νόμιμης πρόσκλησης, λαμβάνουν χώρα δύο (2) μήνες
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις του νόμου αυτού
για την ακυρότητα, την ακυρωσία και το ανυπόστατο των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ισχύουν για αποφάσεις που λαμβάνονται από γενικές συνελεύσεις σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του κ.ν. 2190/1920,
όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται στα διανεμόμενα
κέρδη, που προέρχονται από ισολογισμούς που εγκρίνονται από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής.
9. Οι διατάξεις των άρθρων 77α, 79α και της παραγράφου 4 του άρθρου
86 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαθίστανται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται σε συγχωνεύσεις, εξαγορές ή διασπάσεις που αποφασίζονται μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
10. Οι υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες μπορούν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η απόφαση
τροποποίησης του καταστατικού για το σκοπό αυτόν, μπορεί να ληφθεί με
την απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, υπό την προϋπόθεση
ότι η σχετική απόφαση θα ληφθεί εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μεταγενέστερη εναρμόνιση, καθώς και πρόβλεψη στο καταστατικό δυνητικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται
κατά τις γενικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο.
11. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 αναφέρεται Υπουργείο Εμπορίου, εφεξής
νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης ή η κατά το νόμο αρμόδια αρχή.
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12. Φορολογικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα διεπόμενα και από τον
παρόντα νόμο δεν θίγονται.
13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα
29 έως 37, 40 και 45 του Εμπορικού Νόμου.
14. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να γίνει κωδικοποίηση των διατάξεων του κ.ν.
2190/1920, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του παρόντος νόμου. Κατά την κωδικοποίηση αυτή, επιτρέπεται νέα αρίθμηση των
άρθρων και διάρθρωση των διατάξεών τους, η διαγραφή, η σύμπτυξη ή η διεύρυνση των άρθρων και του αριθμού τους, καθώς και η μεταγλώττιση και
οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή των κειμένων, χωρίς αλλοίωση
της εννοίας τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
Άρθρο 80

Άλλες διατάξεις

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 3412/2005 «Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και λειτουργία της ευρωπαϊκής εταιρείας» (ΦΕΚ 276 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν η Εταιρεία δεν εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωση, τίθεται σε
εκκαθάριση με απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής. Η απόφαση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Με την ίδια
απόφαση διορίζονται εκκαθαριστές που δεν μπορεί να είναι περισσότεροι
από τους προβλεπόμενους στο καταστατικό.»
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης β) της περίπτωσης
α΄ του άρθρου 7β του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: «Στον
ίδιο κωδικό μπορεί να μεταφέρονται κονδύλια και από κωδικούς της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου
Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) της παρούσας υποπερίπτωσης. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει αναδρομικά από
19.8.2005.»
3. Στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7στ του ν.
2323/1995, όπως ισχύει, διαγράφεται η λέξη «επαγγελματίες».
Άρθρο 81

1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄), όπως
ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής: «Το συνολικό ποσό που λαμβάνουν
τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί το χρηματικό ποσό που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297 Α΄), όπως ισχύει.»
2. Η παράγραφος 18 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζεται
το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς
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και των υπαλλήλων που αναφέρονται στο άρθρο 26, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.»
3. α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8δ του ν.
703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού κάθε κατηγορίας ορίζεται στις
εκατόν πενήντα (150). Η αύξηση του αριθμού των θέσεων γίνεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο και
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις διακόσιες (200).
β) Οι πενήντα (50) θέσεις που θα προκύψουν από την αύξηση του προσωπικού, κατά τα ανωτέρω, προστίθενται στις θέσεις του προσωπικού της
Επιτροπής Ανταγωνισμού που προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ. 31/2006
«Οργανισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 29 Α΄) και κατανέμονται ως εξής:
Α) Θέσεις τακτικού προσωπικού.
1. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
α. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής: θέσεις μία (1)
β. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: θέσεις δύο (2).
2. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
α. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: θέσεις επτά (7)
β. Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής: θέση μία (1)
γ. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: θέση μία (1).
3. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):
α. Κλάδος Επιμελητών: θέση μία (1).
Β) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Τριάντα επτά (37) θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ
39 Α΄) και καλύπτονται από τις παρακάτω ειδικότητες:
α. Οικονομολόγοι/Κοστολόγοι/Στατιστικολόγοι: θέσεις είκοσι (20)
β. Νομικοί: θέσεις δεκαπέντε (15)
γ. Πληροφορικής: θέση μία (1)
δ. Μεταφραστών - Διερμηνέων: θέση μία (1).
Οι ειδικότητες, με τις οποίες καλύπτονται οι ανωτέρω θέσεις, ορίζονται
κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσής τους.»
Άρθρο 82

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις επί
μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠρΟΚΟΠ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩρΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣηΣ ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

1524

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων
για την Οικονομική Ανάπτυξη
και την Περιφερειακή Σύγκλιση
και άλλες διατάξεις
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2004

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, ο υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, ο υπουργός
Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών κ. Χρήστος Φώλιας παρουσίασαν στους δημοσιογράφους το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Στην
παρουσίαση αυτή παρευρίσκονταν οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Ανάπτυξης κ.κ. Νίκος Στεφάνου (Ανάπτυξης) και Σπύρος Παπαδόπουλος (Βιομηχανίας), οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου
Οικονομίας & Οικονομικών κ.κ. Κώστας Μουσουρούλης (Επενδύσεων & Ανάπτυξης) και Γιώργος Μέργος (Οικονομίας) και υπηρεσιακά στελέχη των τριών υπουργείων.
Αναφερόμενος στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο ο κ. Σιούφας:
• Χαρακτήρισε ως «ρωμαλέο και επιθετικό».
• Επεσήμανε ότι «η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε δεσμευθεί, με τις προγραμματικές δηλώσεις, πως ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα είναι βασικό εργαλείο της νέας
οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής».
• Υπογράμμισε πως μοναδικός στόχος του νέου αναπτυξιακού
νόμου είναι «να αποκτήσει η χώρα ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό αναπτυξιακό νόμο, πραγματικό εργαλείο για την ενθάρρυνση νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών και την
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στη Χώρα μας, έναν αναπτυξιακό νόμο που θα συμβάλει στην οικονομική και την περιφερειακή ανάπτυξη, στη δημιουργία μιας άνοιξης
επιχειρηματικότητας».
• Τόνισε ότι το 70% των ενισχύσεων κατευθύνεται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 30% στις μεγάλες επιχειρήσεις.
• Υπογράμμισε ότι η μισή Ελλάδα απολαμβάνει κινήτρων που
φθάνουν το 50 - 55%.
Κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου ο κ. Σιούφας υπογράμμισε
ότι ο νέος νόμος δεν αποτελεί ένα αποσπασματικό μέτρο, αλλά ότι είναι
μια από τις πέντε θεσμικές παρεμβάσεις που από κοινού συγκροτούν
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μια πραγματική αναπτυξιακή πολιτική. Οι τέσσερις προηγούμενες θεσμικές παρεμβάσεις, που υπενθύμισε ο κ. Σιούφας, είναι «η δημοσιονομική εξυγίανση, το νέο απλοποιημένο σύστημα αδειοδοτήσεων των
μεταποιητικών και των εμπορικών επιχειρήσεων, η νέα φορολογική πολιτική με τη μείωση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και ιδίως του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» που καλύπτει περίπου όλο το φάσμα της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Βασικοί στόχοι του νέου αναπτυξιακού νόμου, όπως τους απαρίθμησε ο κ. Σιούφας, είναι:
1. Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
2. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, με έμφαση σε νέες καινοτομικές δραστηριότητες και
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
3. Η διεύρυνση και ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης.
4. Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.
5. Η αύξηση της απασχόλησης.
6. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και
η ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών.

Οι τομές που καθιερώνονται με το νέο αναπτυξιακό νόμο και που
απαρίθμησε ο κ. Σιούφας είναι οι εξής:
1ον Καταργείται η διάκριση, ανάμεσα σε νέες και παλαιές επιχειρήσεις, ώστε όλες τους, να έχουν πρόσβαση στην παρεχόμενη
δέσμη κινήτρων.
2ον Καθορίζεται ως μέγιστο ύψος ενίσχυσης, το 55%, με την
πλήρη αξιοποίηση των περιθωρίων ενισχύσεων του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων και της δυνατότητας πρόσθετης
ενίσχυσης για ΜμΕ. Έτσι, για παράδειγμα, μικρομεσαία επιχείρηση με μεταποιητική δραστηριότητα σε περιοχή Γ΄ ζώνης, αυξάνει την επιχορήγησή της έως και 20 ποσοστιαίες μονάδες.
3ον Αναμορφώνονται τα ισχύοντα παρεχόμενα κίνητρα και θεσπίζονται νέα κίνητρα, με σημαντικότερο την θεσμοθέτηση
της επιδότησης απασχόλησης.
4ον Μειώνεται το ποσοστό της Ίδιας Συμμετοχής, από 40% που
ισχύει σήμερα, στο 25% του επενδυτικού σχεδίου. Με τον
τρόπο αυτό, ενισχύονται κυρίως νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια, από νέους ανθρώπους, με
χαμηλότερη δυνατότητα διάθεσης υψηλών κεφαλαίων.
ον
5 Προωθείται η περιφερειακή ανάπτυξη με την παροχή επιπλέον 15 ποσοστιαίων μονάδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια. Επίσης, σε
περίπτωση όπου η επιχείρηση είτε είναι νεοϊδρυόμενη, είτε
μετεγκαθίσταται σε ΒΙ.ΠΕ, παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση
5 ποσοστιαίων μονάδων.
6ον Για όσες επιχειρήσεις προτιμήσουν τα φορολογικά κίνητρα,
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παρέχονται αυξημένες φορολογικές απαλλαγές που φτάνουν
έως το 100% του συνολικού ύψους της επένδυσης. Η αύξηση
είναι ιδιαίτερα σημαντική για επενδύσεις στις περιοχές της Β΄ και
Γ΄ ζώνης. Για παράδειγμα, μία μεταποιητική επιχείρηση που
πραγματοποιεί επένδυση ύψους ενός εκατομ. ευρώ στο Νομό
Δράμας, με το νέο αναπτυξιακό νόμο, απαλλάσσεται, για περίοδο
5 ετών, της υποχρέωσης καταβολής φόρου για ποσό ίσο με εκείνο
της επένδυσης. Με τον παλαιό νόμο, η απαλλαγή αφορούσε μόνο
το 70% του συνολικού ποσού της επένδυσης, ήτοι 700.000 ευρώ.
Μειώνεται το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου στις
100.000 ευρώ, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και καθιερώνονται τα όρια για τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις σε 150.000, 250.000 και 500.000 Ευρώ, αντίστοιχα.
Διευρύνονται οι επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες και
τα χρηματοδοτούμενα επενδυτικά σχέδια, καλύπτοντας και
τους χώρους της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των
ευρυζωνικών δικτύων, των διαμετακομιστικών κέντρων και
των υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση παραγωγής φαρμάκων, έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί
είτε μέσω ενός ολοκληρωμένου πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου, είτε μέσω επενδυτικών προτάσεων που αφορούν την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων ή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,
λαμβάνοντας και στις δύο περιπτώσεις, ποσοστό ενίσχυσης 35%.
Εναλλακτικά, ως μεταποιητική επιχείρηση, της δίνεται η δυνατότητα ένταξης μέσω ενός επιχειρηματικού σχεδίου που περιλαμβάνει συνδυασμό στόχων (π.χ. εφοδιαστική αλυσίδα και
περιβάλλον) και να ενισχυθεί βάσει των ποσοστών που ορίζονται
από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και τις λοιπές διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου. Επίσης, εντάσσονται και εμπορικές δραστηριότητες στον νέο αναπτυξιακό νόμο, όπως είχαμε
δεσμευτεί από την προεκλογική περίοδο.
Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης, για την κάλυψη της Ίδιας
Συμμετοχής, κεφαλαίων από εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital).

Ιδιαίτερα σημαντικές και ουσιαστικές αλλαγές εισάγονται με τις
διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες εφαρμογής του νόμου όπως:
1. Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την έγκριση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, σε δύο μήνες από την ημερομηνία της υποβολή του.
2. Επανασχεδιάζονται και εμπλουτίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης. Με τα νέα κριτήρια αξιολογούνται τόσο ο φορέας της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και η βιωσιμότητα της
επένδυσης, τα οικονομοτεχνικά στοιχεία της επένδυσης, η
συμβολή της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού
νόμου, καθώς και ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας.
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3. Επιταχύνεται η καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων
στους δικαιούχους. Για την περίπτωση των κεφαλαιακών επιχορηγήσεων, παρέχεται, εναλλακτικά, η δυνατότητα είτε της
καταβολής του 50% της επιχορήγησης μετά την υλοποίηση
του 50% της επένδυσης, είτε η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής του 30% της προβλεπόμενης επιχορήγησης με την
προσκόμιση ισόποσης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής.
Ομιλία υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ
κατά την παρουσίαση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Βρισκόμαστε σήμερα στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μαζί με τους συναδέλφους, τον υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης
κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Χρήστο Φώλια, το Νέο Αναπτυξιακό νόμο. Όπως γνωρίζετε,
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχε με τις προγραμματικές της
δηλώσεις, δεσμευτεί ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα είναι βασικό εργαλείο της νέας αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής. Είχαμε, από
τότε, επιπλέον επισημάνει ότι οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι (ν.
2601/98 και ν. 3219/2004,) είτε δεν κάλυπταν στην πρώτη περίπτωση,
τις σύγχρονες επενδυτικές ανάγκες, είτε στη δεύτερη περίπτωση, παρουσίασαν σημαντική ασυμβατότητα με την κοινοτική νομοθεσία.
Τα δύο Υπουργεία συνεργαστήκαμε στενά για ένα νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, συμβατό με τη νέα επιθετική οικονομική πολιτική
της κυβέρνησης. Μαζί με τους συνεργάτες μας, τους Γενικούς Γραμματείς των δύο Υπουργείων, κ.κ. Γιώργιο Μέργο, Νίκο Στεφάνου,
Κωστή Μουσουρούλη και Σπύρο Παπαδόπουλο, τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, και μια
ομάδα νέων τεχνοκρατών του Υπουργείου Ανάπτυξης, όλους αυτούς
τους μήνες εργαστήκαμε με ένα και μόνο στόχο: Να αποκτήσει η
Χώρα ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό αναπτυξιακό νόμο, πραγματικό εργαλείο για την ενθάρρυνση νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στη Χώρα μας.
Έναν αναπτυξιακό νόμο που θα συμβάλει στην οικονομική και
την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο Νόμος δεν είναι μόνο νέος, αλλά
είναι ένας άλλος Νόμος. ρωμαλέος και Επιθετικός.
Έτσι σήμερα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος που δίνεται στη δημοσιότητα, κινείται ακριβώς σ’ αυτές τις κατευθύνσεις, με στόχο ένα νέο
επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα στη Χώρα μας. Μια άνοιξη επιχειρηματικότητας.

Βασικοί στόχοι του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι:
1. Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
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2. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, με έμφαση σε νέες καινοτομικές δραστηριότητες και
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
3. Η διεύρυνση και ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης.
4. Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.
5. Η αύξηση της απασχόλησης.
6. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και
η ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών.

Για τη σύνταξη του νέου αναπτυξιακού νόμου λήφθηκαν υπόψη
τρεις βασικές παράμετροι:
Πρώτον: Ο Χάρτης των Περιφερειακών Ενισχύσεων 2000-2006
που συμφωνήθηκε μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και των
υπηρεσιών της Ε.Ε., ώστε να μην αντιμετωπιστεί και πάλι περίπτωση
ασυμβατότητας που εκθέτει τη Χώρα και δημιουργεί σύγχυση στον
επιχειρηματικό κόσμο.
Δεύτερον: Οι απόψεις και προτάσεις που υπέβαλλαν οι Περιφερειάρχες και οι αιρετοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι παραγωγικοί, επαγγελματικοί και οικονομικοί φορείς και πολλοί
κοινωνικοί εταίροι.
Τρίτον: Η εξάντληση των ανωτάτων ορίων των επιχορηγήσεων
του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ώστε να εξαντλήσουμε και
την τελευταία δυνατότητα για την πριμοδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών στη Χώρα μας.
1

ον

2ον

3ον
4ον

5ον

Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο καθιερώνονται οι εξής τομές:
Καταργείται η διάκριση, ανάμεσα σε νέες και παλαιές επιχειρήσεις, ώστε όλες τους, να έχουν πρόσβαση στην παρεχόμενη δέσμη κινήτρων.
Καθορίζεται ως μέγιστο ύψος ενίσχυσης, το 55%, με την
πλήρη αξιοποίηση των περιθωρίων ενισχύσεων του Χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων και της δυνατότητας πρόσθετης
ενίσχυσης για ΜμΕ. Έτσι, για παράδειγμα, μικρομεσαία επιχείρηση με μεταποιητική δραστηριότητα σε περιοχή Γ΄ ζώνης, αυξάνει την επιχορήγησή της έως και 20 ποσοστιαίες μονάδες.
Αναμορφώνονται τα ισχύοντα παρεχόμενα κίνητρα και θεσπίζονται νέα κίνητρα, με σημαντικότερο την θεσμοθέτηση
της επιδότησης απασχόλησης.
Μειώνεται το ποσοστό της Ίδιας Συμμετοχής, από 40% που
ισχύει σήμερα, στο 25% του επενδυτικού σχεδίου. Με τον
τρόπο αυτό, ενισχύονται κυρίως νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια, από νέους ανθρώπους, με
χαμηλότερη δυνατότητα διάθεσης υψηλών κεφαλαίων.
Προωθείται η περιφερειακή ανάπτυξη με την παροχή επιπλέον 15 ποσοστιαίων μονάδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια. Επίσης, σε
περίπτωση όπου η επιχείρηση είτε είναι νεοϊδρυόμενη, είτε
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μετεγκαθίσταται σε ΒΙ.ΠΕ, παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση
5 ποσοστιαίων μονάδων. Το 15% παρέχεται σε όλες τις περιπτώσεις σχεδίων που υλοποιούνται είτε σε παραμεθόριους Νομούς, είτε σε Νομούς με κατά κεφαλήν εισόδημα αγοραστικής
δύναμης χαμηλότερου ή ίσον του 65% του Μέσου Όρου της Ευρώπης των “25”, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του 2001. Έτσι
η μισή Ελλάδα απολαμβάνει κινήτρων που φθάνουν στο 50-55%,
με 5% επιπλέον επιδότηση οι υπόλοιποι Νομοί. Σημειώνεται ότι
το 70% των ενισχύσεων θα κατευθύνεται προς τις ΜμΕ Επιχειρήσεις και το 30% προς τις μεγάλες επενδύσεις.
Για όσες επιχειρήσεις προτιμήσουν τα φορολογικά κίνητρα,
παρέχονται αυξημένες φορολογικές απαλλαγές που φτάνουν
έως το 100% του συνολικού ύψους της επένδυσης. Η αύξηση
είναι ιδιαίτερα σημαντική για επενδύσεις στις περιοχές της Β΄ και
Γ΄ ζώνης. Για παράδειγμα, μία μεταποιητική επιχείρηση που
πραγματοποιεί επένδυση ύψους ενός εκατομ. ευρώ στο Νομό
Δράμας, με το νέο αναπτυξιακό νόμο, απαλλάσσεται, για περίοδο
5 ετών, της υποχρέωσης καταβολής φόρου για ποσό ίσο με εκείνο
της επένδυσης. Με τον παλαιό νόμο, η απαλλαγή αφορούσε μόνο
το 70% του συνολικού ποσού της επένδυσης, ήτοι 700.000 ευρώ.
Μειώνεται το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου στις
100.000 ευρώ, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και καθιερώνονται τα όρια για τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις σε 150.000, 250.000 και 500.000 Ευρώ, αντίστοιχα.
Διευρύνονται οι επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες και
τα χρηματοδοτούμενα επενδυτικά σχέδια, καλύπτοντας και
τους χώρους της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των
ευρυζωνικών δικτύων, των διαμετακομιστικών κέντρων και
των υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση παραγωγής φαρμάκων, έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί
είτε μέσω ενός ολοκληρωμένου πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου, είτε μέσω επενδυτικών προτάσεων που αφορούν την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων ή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,
λαμβάνοντας και στις δύο περιπτώσεις, ποσοστό ενίσχυσης 35%.
Εναλλακτικά, ως μεταποιητική επιχείρηση, της δίνεται η δυνατότητα ένταξης μέσω ενός επιχειρηματικού σχεδίου που περιλαμβάνει συνδυασμό στόχων (π.χ. εφοδιαστική αλυσίδα και
περιβάλλον) και να ενισχυθεί βάσει των ποσοστών που ορίζονται
από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και τις λοιπές διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου. Επίσης, εντάσσονται και εμπορικές δραστηριότητες στον νέο αναπτυξιακό νόμο, όπως είχαμε
δεσμευτεί από την προεκλογική περίοδο.
Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης, για την κάλυψη της Ίδιας
Συμμετοχής, κεφαλαίων από εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital).
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Ιδιαίτερα σημαντικές και ουσιαστικές αλλαγές εισάγονται με τις
διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες εφαρμογής του νόμου όπως:
1. Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την έγκριση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, σε δύο μήνες από την ημερομηνία της υποβολή του.
2. Επανασχεδιάζονται και εμπλουτίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης. Με τα νέα κριτήρια αξιολογούνται τόσο ο φορέας της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και η βιωσιμότητα της
επένδυσης, τα οικονομοτεχνικά στοιχεία της επένδυσης, η
συμβολή της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού
νόμου, καθώς και ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας.
3. Επιταχύνεται η καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων
στους δικαιούχους. Για την περίπτωση των κεφαλαιακών επιχορηγήσεων, παρέχεται, εναλλακτικά, η δυνατότητα είτε της
καταβολής του 50% της επιχορήγησης μετά την υλοποίηση
του 50% της επένδυσης, είτε η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής του 30% της προβλεπόμενης επιχορήγησης με την
προσκόμιση ισόποσης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής.

Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, δίνεται το σήμα για την έναρξη
νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών και την προσέλκυση κεφαλαίων
από το εξωτερικό. Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Ο νέος αναπτυξιακός
νόμος δεν αποτελεί πανάκεια για την αύξηση των επενδύσεων. Είναι,
ωστόσο, ένα σημαντικό εργαλείο για την άσκηση μιας αναπτυξιακής
οικονομικής πολιτικής. Ο νέος νόμος δεν αποτελεί ένα αποσπασματικό μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι μία από τις πέντε θεσμικές παρεμβάσεις που από κοινού συγκροτούν μια πραγματική
αναπτυξιακή πολιτική:
- Η δημοσιονομική εξυγίανση.
- Το νέο απλοποιημένο σύστημα αδειοδοτήσεων των μεταποιητικών και των εμπορικών επιχειρήσεων.
- Η νέα φορολογική πολιτική με τη μείωση της επιβάρυνσης των
επιχειρήσεων.
- Η επιτάχυνση της υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ και ιδίως του ΕΠΑΝ
που καλύπτει περίπου όλο το φάσμα της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας μαζί με
- τον νέο αναπτυξιακό νόμο αποτελούν ταυτόχρονες χρονικά παρεμβάσεις με ένα και μόνο στόχο:

ΑΝΑΠΤΥΞη ΠΑΝΤΟΥ. ΑΝΑΠΤΥΞη ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΑΝΑΠΤΥΞη
ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤηΤΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝη ΠΟΥ
ΟΔηΓΟΥΝ ΣΕ ΣΤΕρΕη ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΣΥΝΟΧη.
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«Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων
για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση
και άλλες διατάξεις»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3299
Φ.Ε.Κ. 261Α (23.12.2004)
Άρθρο 1

Σκοπός και είδη παρεχόμενων ενισχύσεων

Με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της
απασχόλησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής
και της καινοτομίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση
ενέργειας και την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
1. Στα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια
παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
(α) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο
χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του
επενδυτικού σχεδίου.
(β) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη
από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και
λοιπού εξοπλισμού.
(γ) Φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου
της αξίας της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας
της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην
απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμόμενων κερδών
από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας
από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού.
(δ) Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο
απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο, για μια διετία, τμήματος του μισθολογικού κόστους των δημιουργούμενων, εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης.
2. Τα ανωτέρω είδη ενισχύσεων παρέχονται εναλλακτικά ως εξής:
(α) επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης,
(β) φορολογική απαλλαγή,
(γ) επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
3. Στα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στο άρθρο 9 μπορεί να γίνει
συνδυασμός περισσότερων ενισχύσεων.
Ως επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του παρόντος νόμου θεωρούνται οι
επενδύσεις, τα επιχειρηματικά σχέδια και τα προγράμματα χρηματοδοτικής
μίσθωσης.
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Άρθρο 2

Διαίρεση της Επικράτειας Περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, η Επικράτεια
κατανέμεται σε τέσσερις (4) περιοχές ως εξής:
- ΠΕΡΙΟΧΗ Δ΄: Περιλαμβάνει τους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου,
τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), όπως καθορίζονται στο
άρθρο 1 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254Α΄/1997), της Διοικητικής Περιφέρειας
Ηπείρου, τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 1991, τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τη νήσο Θάσο, το Νομό Δωδεκανήσου, πλην της
περιοχής που καθορίζεται από την υπουργική απόφαση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης της Ρόδου, και την παραμεθόρια ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της Επικράτειας σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα
σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι Δήμοι ή οι Κοινότητες των οποίων τα
διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή.
Η περιοχή Δ΄ διαιρείται στις υποπεριοχές Δ 1, Δ2 και Δ3 ως εξής:
Δ1: Περιλαμβάνει την παραμεθόριο ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι ή οι κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή, το Νομό Δωδεκανήσου πλην της
περιοχής που καθορίζεται από την υπουργική απόφαση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης Ρόδου, τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής,
Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους σύμφωνα με
την απογραφή του 1991.
Δ2: Περιλαμβάνει την παραμεθόριο ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της
Ανατολικής Μακεδονίας και Ηπείρου σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα
σύνορα στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι και οι κοινότητες των οποίων τα
διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή, τις Β.Ε.ΠΕ. της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τη
νήσο Θάσο, και τα νησιά της Ανατολικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, και Πελοποννήσου με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους σύμφωνα με
την απογραφή του1991.
Δ3: Περιλαμβάνει τους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.
- ΠΕΡΙΟΧΗ Γ΄: Περιλαμβάνει τη Ζώνη Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής,
όπως αυτή καθορίστηκε με την 37349/5.11.1991 (ΦΕΚ 950 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, καθώς και τις περιφέρειες, τους νομούς
ή τα τμήματα νομών της Επικράτειας που δεν εντάσσονται στις περιοχές Δ΄,
Β΄ και Α΄.
- ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄: Περιλαμβάνει τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές
(Β.Ε.ΠΕ.), την Επαρχία Λαγκαδά και το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού του
Νομού Θεσσαλονίκης και την Επαρχία Τροιζηνίας του Νομού Αττικής.
- ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄ : Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης,
πλην των τμημάτων τους που εντάσσονται στις λοιπές περιοχές.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η ισχύς της
οποίας διαρκεί δύο (2) έτη από την έκδοσή της, καθορίζονται τα κράτη της
αλλοδαπής και οι συγκεκριμένες περιοχές αυτών, για τις οποίες έχει εφαρ1533

μογή η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3, με την οποία προβλέπεται
η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ορισμένα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα κράτη αυτά.
Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατόν να καθορίζονται, κατά παρέκκλιση
των λοιπών διατάξεων του παρόντος:
(α) Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.
(β) Τα κριτήρια βαθμολόγησης.
(γ) Η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων.
(δ) Ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων.
(ε) Η προθεσμία ολοκλήρωσης.
Άρθρο 3

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Στο καθεστώς των ενισχύσεων του νόμου αυτού υπάγονται τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά προσδιορίζονται για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία κατανέμονται σε πέντε (5) κατηγορίες
προκειμένου να οριστούν οι παρεχόμενες ενισχύσεις.
(α) Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα:
(i) Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης και θραύσης βιομηχανικών ορυκτών και
αδρανών υλικών - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(ii) Επενδυτικά σχέδια σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων τα οποία πραγματοποιούνται από αγροτικούς
ή αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς, καθώς και ομάδες παραγωγών ή
ενώσεις ομάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, όπως αυτά ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της
παραγράφου 2(α) του παρόντος άρθρου - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(iii) Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας μη
προερχόμενα από μεταποιητική δραστηριότητα, όπως αυτά ορίζονται με την
κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2(α) του παρόντος άρθρου - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(iv) Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερμοκηπιακού τύπου
και βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εσταυλισμένου ή ημιεσταυλισμένου τύπου και αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας, όπως αυτά ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση
της παραγράφου 2(α) του παρόντος άρθρου - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(β) Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τομέα:
(i) Επενδυτικά σχέδια εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης
βιομηχανικών ορυκτών. Επενδυτικά σχέδια λατόμευσης και αξιοποίησης μαρμάρων υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(ii) Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(iii) Επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης, όπως ορίζεται στη
Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας
(Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(iv) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας σε μορφή θερμού νερού ή
ατμού - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
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(ν) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων
από βιομάζα, επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιομάζας από φυτά, με σκοπό
τη χρήση της ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ1.
(vi) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη βιομάζα, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος επενδυτικά σχέδια
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(νii) Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσιού ή υφάλμυρου
νερού για την παραγωγή πόσιμου ύδατος - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(νiii) Επενδυτικά σχέδια για τη μετεγκατάσταση βυρσοδεψείων από τους
Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χανίων εντός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), στις οποίες υφίστανται οι κατάλληλες υποδομές και προβλέπεται η εγκατάστασή τους - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(ix) Επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ή και τυποποίηση Προϊόντων
Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή και προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις που στεγάζονται
σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήματα
βιομηχανικού χαρακτήρα - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(γ) Επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού:
(i) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον
τριών αστέρων (3*), πρώην Β΄ τάξης - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.
(ii) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης
ή ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους
μέχρι πέντε (5) έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει
αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους ήταν τουλάχιστον κατηγορίας δύο
αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(iii) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατώτερης κατηγορίας των δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄
τάξης, σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον με
τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης. Επίσης εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής
ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους
για πέντε (5) έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει
αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι με τον εκσυγχρονισμό τους
αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(iv) Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά στη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων
χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισίνων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης, με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(ν) Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές
μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(vi) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (caπτpings) τουλάχιστον Γ΄ τάξης - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
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(νii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός συνεδριακών κέντρων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(νiii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χιονοδρομικών κέντρων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(ix) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αξιοποίησης ιαματικών πηγών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(x) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός τουριστικών λιμένων σκαφών
αναψυχής (μαρίνες) για επενδυτικά σχέδια που γίνονται με πρωτοβουλία
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(xi) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γηπέδων γκολφ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(xii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων θαλασσοθεραπείας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(xiii) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων τουρισμού υγείας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(xiv) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός κέντρων προπονητικού - αθλητικού τουρισμού - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(xv) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός θεματικών πάρκων που αποτελούν οργανωμένες μορφές τουρισμού οι οποίες διαφοροποιούν ή διευρύνουν
το τουριστικό προϊόν και παρέχουν ολοκληρωμένης μορφής υποδομές και
υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων κατ' ελάχιστον των υπηρεσιών στέγασης
σίτισης, στέγασης ψυχαγωγίας και κοινωνικής μέριμνας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(xvi) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(δ) Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τομέα:
(i) Επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων εμπορικών και μεταφορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για τη δημιουργία εμπορευματικών σταθμών,
εμπορευματικών κέντρων και διαμετακομιστικών κέντρων, όπως αυτά θα οριστούν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2(β) του παρόντος
άρθρου - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(ii) Επενδυτικά σχέδια των μεταφορικών ή και εμπορικών επιχειρήσεων,
υπό ενιαίο φορέα, για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας
και τυποποίησης, καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, όπως αυτά θα οριστούν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2(β) του παρόντος άρθρου - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(iii) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(iv) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και συναφούς εξοπλισμού που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πολίτες
ή επιχειρήσεις, σε επίπεδο Ο.Τ.Α., Περιφερειών κ.λπ. ή άλλης γεωγραφικής
περιοχής με επιχειρηματικό ενδιαφέρον - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(ν) Επενδυτικά σχέδια παροχής καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζωνικών υπηρεσιών ευρείας κλίμακας τα οποία βασίζονται
στην ευρυζωνική υποδομή - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(vi) Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισμικού - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(vii) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων εφαρμοσμένης
βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης
τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
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(viiiί) Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(ix) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου
και διακριβώσεων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(x) Επενδυτικά σχέδια για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών
κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού,
καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων που γίνονται από επιχειρήσεις O.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού ή
συνεταιρισμούς. Επίσης επενδυτικά σχέδια των ως άνω φορέων για τη μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων για χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εκθεσιακών
κέντρων, κεντρικών αγορών και σφαγείων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(xi) Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων υγρών καυσίμων, αερίων καυσίμων
και υγραερίων, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την
προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων, αερίων καυσίμων και
υγραερίων σε νησιά - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(xiiί) Επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και
απομακρυσμένες χερσαίες, νησιωτικές και παραλίμνιες περιοχές. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι περιοχές αυτές - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(xiiiί) Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και
αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 και
επενδυτικά σχέδια για την παροχή στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με
ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(xiv) Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον
σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδομικός
Κανονισμός (Γ.O.K.) για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν
από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης
δημοσίας χρήσεως, υπέργειων, υπόγειων ή και πλωτών σταθμών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δημόσιας χρήσης εστεγασμένων ή και ημιεστεγασμένων σταθμών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν
γένει βαρέων οχημάτων τουλάχιστον τριάντα (30) θέσεων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3.
(xv) Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από Ιερές Μονές, καθώς και την
Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για την ανέγερση ή και εκσυγχρονισμό ξενώνων ή για τη μετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και για την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους
κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων και χειροτεχνίας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.
(ε) Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητες των περιπτώσεων (α) έως (γ) του παρόντος:
(i) Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της
ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας,
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος και
αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(ii) Επενδυτικά σχέδια για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
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υποκατάσταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα,
επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά από εγχώριες βιομηχανίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, καθώς και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(iii) Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόμηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση
ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον
εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας και από
αυτήν προκύπτει μείωση τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της καταναλισκόμενης ενέργειας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(iv) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή
προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(v) Επενδυτικά σχέδια για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής ή ενεργειακής έρευνας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(vi) Επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(vii) Επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και εμπορευματοποίησης πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(viii) Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας
των παραγόμενων προϊόντων ή και υπηρεσιών - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(ix) Επενδυτικά σχέδια για αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών
συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου λογισμικού για τη δημιουργία, επέκταση ή και ανάπτυξη στο χώρο του βιομηχανοστασίου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(x) Επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης βιομηχανικών ή βιοτεχνικών
μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων
που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών
υλικών από αυτά - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.
(xi) Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένου πολυετούς (2-5
ετών) επιχειρηματικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη σύστασή τους) των μεταποιητικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων ελάχιστου συνολικού κόστους τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00)
ευρώ και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού ελάχιστου συνολικού κόστους
ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ευρώ που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των
εργαζόμενων, με έναν ή περισσότερους από τους επόμενους στόχους:
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά.
- Παραγωγή και προώθηση επώνυμων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
- Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων
προϊόντων, υπηρεσιών ή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών.
- Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως
διαφοροποιημένων των υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών της
επιχείρησης.
- Μεταφορά παραγωγικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό στην Ελληνική Επικράτεια.
1538

- Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών από τη σύμπραξη μη
ομοειδών επιχειρήσεων (κατά προτίμηση από διαφορετικούς κλάδους) με
στόχο την παραγωγή σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων προϊόντων ή υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζονται προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων των περιπτώσεων (α)
έως (ε).
2. (α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια
που αφορούν στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος Ι της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να καθορίζονται προδιαγραφές, πρόσθετοι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των ενισχύσεων
στα επενδυτικά σχέδια της πιο πάνω περίπτωσης, σύμφωνα με την κοινοτική
νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας, της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας.
(β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια για
τη δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και καινοτομικών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυγωνικών υπηρεσιών, καθώς και τα επενδυτικά
σχέδια μεταφορικών επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων, λαμβανομένης υπόψη της κοινοτικής νομοθεσίας.
3. Στην ενίσχυση της επιχορήγησης του νόμου αυτού υπάγονται επιχειρηματικές δραστηριότητες, που ασκούνται στην αλλοδαπή, από νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,
όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 70/2001 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 12.1.2001 (ΕL 2001 L 10/33), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν βιβλία αντίστοιχα των κατηγοριών Β΄ και
Γ΄ του ισχύοντος στην Ελλάδα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), για τα
ακόλουθα επενδυτικά σχέδια:
(α) Επενδυτικά σχέδια σε όλους του κλάδους της μεταποίησης μόνο για
ίδρυση παραγωγικών μονάδων. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών μπορεί να εξαιρούνται της ενίσχυσης ορισμένοι κλάδοι ή
υποκλάδοι της μεταποίησης.
(β) Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερμοκηπιακού τύπου,
κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εσταβλισμένου ή ημιεσταβλισμένου τύπου και
αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας.
4. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου:
(α) Επενδυτικά σχέδια στους κλάδους:
(i) Χαλυβουργίας, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β του πολυτομεακού
πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια
(Ανακοίνωση C (2002) 315, ΕL 2002 C 70/04).
(ii) Συνθετικών Ινών, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ του πολυτομεακού
πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια.
(iii) Ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό, όπως ορίζεται στο πλαίσιο
για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C317/06).
(β) Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η απα1539

γόρευση δεν αφορά τις θυγατρικές τους εταιρίες, καθώς και τις εταιρίες των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
(γ) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας.
(δ) Επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..
5. Ενισχυόμενες δαπάνες.
(α) Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος
ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:
(i) Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών
και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
(ii) Την αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών
κτιριακών εγκαταστάσεων που παραμένουν σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
στις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές
όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση
προβληματικών επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/C288/02) και δεν έχουν
λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.
(iii) Την αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια
των βιομηχανικών επιχειρηματικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.)
και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και
την
αναδιάρθρωση
προβληματικών
επιχειρήσεων
(Ανακοίνωση
1999/C288/02) και δεν έχουν λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.
(iv) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
(v) Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων
αυτοματοποίησης διαδικασιών συστημάτων δημιουργίας ηλεκτρονικών αγορών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του
αναγκαίου λογισμικού, καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση
του ηλεκτρονικού περιεχομένου.
(vi) Τις δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη
και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων
και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
(vii) Τις δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, προκειμένου για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον μετεγκαθίστανται σε
ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.ΒΑ, λοιπές Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ.).
(viii) Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Την αγορά και
εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και την κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.
(ix) Την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων - ψυγείων μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.
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(x) Την κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθμών,
κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού,
προοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.
(xi) Τις δαπάνες κατασκευής του βασικού δικτύου μεταφοράς του θερμού
νερού ή ατμού μέχρι τον καταναλωτή, προκειμένου μόνο για τις επενδύσεις
παραγωγής ενέργειας σε μορφή θερμού νερού ή ατμού.
(xii) Τις δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ή συμπαραγωγής.
(xiii) Τις δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκμετάλλευσης που αφορούν δρόμους, στοές, φρέατα και κεκλιμένα προσπέλασης
και περιχάραξης, προκειμένου για μεταλλευτικές επενδύσεις και επενδύσεις
εξόρυξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών.
(xiv) Τις δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού και μέσων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων στα νησιά.
(xv) Την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μεταφορικών μέσων πλην
του εξοπλισμού που προορίζεται για την υποδομή και την κίνησή τους, εφόσον είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές.
(xvi) Τις δαπάνες μελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού,
εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών,
καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από
οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
(xvii) Τις δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
(xviii) Τις δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή
κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την
ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για μια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική
εκμετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιο υ εκείνου των τελών.
(xix) Τις δαπάνες για ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων
που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών
υλικών από αυτά.
(xx) Δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις.
(xxi) Τις δαπάνες μελετών και τις αμοιβές συμβούλων για την υλοποίηση
του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τους περιορισμούς της Ε.Ε.. Ειδικότερα, την εκπόνηση κάθε μορφής μελετών σχετιζόμενων με την υλοποίηση
του επενδυτικού σχεδίου και αναφερόμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Επιλέξιμες είναι μελέτες όπως οργάνωση διοίκησης, αναδιοργάνωση των επί μέρους λειτουργιών της επιχείρησης,
ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών,
ερευνών αγοράς, εκπόνησης μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών,
καθώς και συγκριτικών μελετών επιδόσεων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες υπόκεινται στους περιορισμούς της παρακάτω περίπτωσης γ΄ .
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(xxii) Αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισμικού και
περαιτέρω ανάπτυξής του μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη λογισμικού.
(xxiii) Δαπάνες κατασκευής δικτυακών υποδομών πρόσβασης, καθώς
και ειδικών βοηθητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αποσκοπεί στη λειτουργία του δικτύου και στην υποστήριξη της
διασύνδεσής του με υφιστάμενα δίκτυα.
(β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή και κατά
περίπτωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Ανάπτυξης ορίζονται οι ενισχυόμενες δαπάνες ανά κατηγορία επένδυσης,
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Με όμοια απόφαση δύνανται να ορίζονται και πρόσθετες κατηγορίες, όροι ή περιορισμοί ενισχυόμενων δαπανών
ανά είδος επενδυτικού σχεδίου.
(γ) Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία. Επίσης, μπορούν να
ενισχύονται δαπάνες για άυλες επενδύσεις και για αμοιβές μελετών συμβούλων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%) του κόστους
του επενδυτικού σχεδίου. Λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται.
Οι άυλες επενδύσεις θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του
ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν
στην αγορά.
Οι ενισχύσεις για αμοιβές μελετών συμβούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.
6. Δεν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου:
(α) Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων.
(β) Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.
(γ) Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
Επίσης, σε περιπτώσεις αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί
να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί
του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.
(δ) Η ανέγερση ή η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που
δεν ανήκει στο φορέα της επένδυσης.
Κατ' εξαίρεση μπορούν να ενισχυθούν:
(i) Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει
στο φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση
του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από το Δημόσιο,
τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.,
τις ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν καθεστώς
ελεύθερης ζώνης, λοιπές Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.), την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, σωματεία ή ιδρύματα, καθώς και από
τεχνολογικά πάρκα προκειμένου για ανέγερση ή επέκταση κτιρίων εντός τεχνολογικών πάρκων.
Επίσης η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν
ανήκει στο φορέα της επένδυσης αλλά έχει εκμισθωθεί από το Δημόσιο, νομικά ή φυσικά πρόσωπα για χρονική διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών, η μίσθωση έχει μεταγραφεί και ο εκμισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα
ιδιόχρησης.
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Η διάρκεια της παραχώρησης ή μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης που προβλέπεται
στην παράγραφο11 του άρθρου 7.
(ii) Η πραγματοποίηση επενδύσεων θερμοκηπίων, επί γηπέδου του
οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς τούτο στο φορέα της
επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
(iii) Η πραγματοποίηση επενδύσεων χιονοδρομικών κέντρων, παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γηπέδων γκολφ, επί
ακινήτου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς τούτο
στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.
(iv) Η πραγματοποίηση επενδύσεων υδατοκαλλιεργειών σε αιγιαλό.
Οι μισθώσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή καταρτίζονται και με
ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από
τη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται Μετά την κατάθεσή του το έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται η μίσθωση μεταγράφεται στο
γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Από τη μεταγραφή η μίσθωση έχει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.
(ε) Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων
τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης, πριν παρέλθει
πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή των νόμων
2601/1998, 1892/1990 και 1262/1982. Στην πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, της παραγράφου αυτής, περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης
ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές
μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων. Κατ' εξαίρεση ο ανωτέρω εκσυγχρονισμός
ενισχύεται για τμήματα της ξενοδοχειακής μονάδας που δεν περιλαμβάνονταν
στην προηγούμενη ενίσχυση.
(στ) Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (caπτpings) τουλάχιστον Γ΄ τάξης, πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή των νόμων
2601/1998,1892/1990 και 1262/1982. Κατ' εξαίρεση για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (caπτpings) για τα οποία έχει υπαχθεί επένδυση εκσυγχρονισμού τους στις διατάξεις των νόμων 1262/1982, 1892/1990 και
2601/1998, για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του
παρόντος, για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό τους πριν παρέλθει
πενταετία από την ολοκλήρωση του ήδη εγκριθέντος εκσυγχρονισμού, ο αιτούμενος εκσυγχρονισμός μπορεί να ενισχυθεί εφόσον αφορά σε διαφορετικά
του προηγούμενου τμήματα του κατασκηνωτικού κέντρου ή και στα εκσυγχρονισθέντα, εφόσον η σκοπιμότητα πραγματοποίησης περαιτέρω έργων εκσυγχρονισμού τους κρίνεται πλήρως αιτιολογημένη, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
(ζ) Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός αυτοεξυπηρετούμενων
καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων
διαμερισμάτων ανεξάρτητα από την τάξη.
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(η) Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών
παγίων στοιχείων.
(θ) Επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν σε απλή αντικατάσταση υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς να συνεπάγονται την επέκταση, την
αλλαγή στο προϊόν ή τη μέθοδο παραγωγής μίας υφιστάμενης εγκατάστασης.
Άρθρο 4

Παρεχόμενες ενισχύσεις

1. Για τα επενδυτικά σχέδια των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχονται κατά περιοχή οι ακόλουθες ενισχύσεις:
(α) Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τα ποσοστά του πίνακα:
Κατηγορία
Επένδυσης
Κατηγορία 1
Κατηγορία 2
Κατηγορία 3
Κατηγορία 4
Κατηγορία 5

Περιοχή
Α
0%
0%
40%
30%
35%

Περιοχή
Β
18%
13%
40%
30%
35%

Περιοχή
Γ
30%
25%
40%
35%
35%

Περιοχή
Δ1
35%
35%
40%
35%
35%

Περιοχή
Δ2
40%
35%
40%
40%
35%

Περιοχή
Δ3
40%
35%
40%
40%
35%

Στα παραπάνω ποσοστά, εκτός των επενδύσεων των περιοχών όπου
εξαντλείται το όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και εκτός των επενδύσεων της κατηγορίας 5, προστίθεται επιπλέον ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) συνολικά, εφόσον συντρέχει μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
- Εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός Βιομηχανικών Επιχειρηματικών
Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.).
- Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων (Α΄ ή ΑΑ΄
τάξης).
- Μετατροπή παραδοσιακού ή διατηρητέου σε ξενοδοχειακή μονάδα.
- Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου με αναβάθμισή του σε κατηγορία 4 ή 5
αστέρων.
- Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου χαρακτηρισμένου παραδοσιακού ή διατηρητέου.
- Εγκατάσταση των τουριστικών επιχειρήσεων σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.).
- Φορέας νεοϊδρυόμενος θεωρείται η επιχείρηση όταν δεν έχει παρέλθει
έτος από την σύστασή της ή την έναρξη επιτηδεύματος μέχρι το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής της. Δεν θεωρούνται νεοϊδρυόμενοι φορείς εταιρίες
που προήλθαν από μετατροπή άλλης εταιρίας ή ατομικής επιχείρησης ή από
συγχώνευση εταιρειών ή και ατομικών επιχειρήσεων ή εκείνες που απορρόφησαν άλλη εταιρία ή ατομική επιχείρηση ή κλάδο άλλης, καθώς και εκείνες
που απορροφήθηκαν από άλλη εταιρία.
Ή εναλλακτικά:
(β) Φορολογική απαλλαγή κατά τα ποσοστά του πίνακα:
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Κατηγορία
Επένδυσης
Κατηγορία 1
Κατηγορία 2
Κατηγορία 3
Κατηγορία 4
Κατηγορία 5

Περιοχή
Α
0%
0%
100%
100%
100%

Περιοχή
Β
50%
50%
100%
100%
100%

Περιοχή
Γ
100%
100%
100%
100%
100%

Περιοχή
Δ1
100%
100%
100%
100%
100%

Περιοχή
Δ2
100%
100%
100%
100%
100%

Περιοχή
Δ3
100%
100%
100%
100%
100%

Κατηγορία
Επένδυσης
Κατηγορία 1
Κατηγορία 2
Κατηγορία 3
Κατηγορία 4
Κατηγορία 5

Περιοχή
Α
0,0%
0,0%
40,0%
35,0%
35,0%

Περιοχή
Β
18,4%
18,4%
40,0%
35,0%
35,0%

Περιοχή
Γ
35,1%
33,2%
40,0%
40,0%
35,0%

Περιοχή
Δ1
40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
35,0%

Περιοχή
Δ2
45,5%
45,5%
40,0%
45,5%
35,0%

Περιοχή
Δ3
48,1%
45,5%
40,0%
48,1%
35,0%

Ή εναλλακτικά:
(γ) Επιχορήγηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης κατά
τα ποσοστά του πίνακα:

2. Δεν επιτρέπεται οι παρεχόμενες ενισχύσεις επί του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, αναγόμενες σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης, να υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων.
3. Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε
από την κοινοτική νομοθεσία, παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως
δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εκτός των επιχειρήσεων του τομέα των μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το συγκεκριμένο ποσοστό ανά νομό, βάσει του κριτηρίου
του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) σε Μονάδες Ισοδύναμης Αγοραστικής Δύναμης με βάση τα τελευταία διαθέσιμα, έτους 2001,
στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ως εξής:
- Για τους παραμεθόριους νομούς Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης,
Σάμου, Σερρών, Φλώρινας, Χίου, καθώς και για τους νομούς με κατά κεφαλή
Α.Ε.Π. μικρότερο ή ίσο του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του μέσου όρου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ιδίου έτους 2001 , παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης, ίση με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
- Για νομούς με κατά κεφαλή Α.Ε.Π. μεγαλύτερο του εξήντα πέντε τοις
εκατό (65%) του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ιδίου έτους 2001,
παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ίση με το
πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
4. Σε κάθε περίπτωση τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και της επιδότησης του κόστους
της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης δεν δύναται
να υπερβούν το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%). Τα παρεχόμενα ποσοστά
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επιχορήγησης για αμοιβές μελετών συμβούλων δεν μπορούν να υπερβούν
κατ' ανώτατο το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.
5. Για επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατομμύρια
(50.000.000,00) ευρώ το ανώτατο χορηγούμενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:
(α) για το τμήμα μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000,00) ευρώ παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,
(β) για το τμήμα από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000,00) ευρώ έως
εκατό εκατομμύρια (100.000.000,00) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις εκατό
(50%) του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,
(γ) για το τμήμα που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000,00)
ευρώ παρέχεται το τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του κατά περίπτωση
ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.
Αν για την υπαγωγή επενδύσεων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται
προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία
έκδοσης της απόφασης υπαγωγής αρχίζει ύστερα από τη λήψη της έγκρισης
αυτής.
6. Στον τομέα αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως αυτός ορίζεται στο παράρτημα Γ του πολυτομεακού πλαισίου προς τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, το
ανώτερο ποσό ενίσχυσης, σε επενδύσεις με ενισχυόμενο κόστος άνω των
πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ ή σε επενδύσεις των οποίων
η ενίσχυση υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) ευρώ σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, θα ισούται με το τριάντα τοις εκατό (30%)
του ανώτατου ορίου της περιφερειακής ενίσχυσης, που προβλέπεται από τον
εγκεκριμένο από την Ε.Ε. Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
7. Για τα επενδυτικά σχέδια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3, που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή, παρέχεται μόνο η ενίσχυση
της επιχορήγησης, το ποσοστό της οποίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
Άρθρο 5

Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι
για τη χορήγηση των ενισχύσεων

1. (α) Στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια
τα οποία υπερβαίνουν το ελάχιστο ύψος κατά περίπτωση ως κατωτέρω:
- Για μεγάλες επιχειρήσεις, πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ.
- Για μεσαίες επιχειρήσεις, διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000,00)
ευρώ.
- Για μικρές επιχειρήσεις, εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ.
- Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ.
Το μέγεθος των επιχειρήσεων καθορίζεται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (ΕL 2001 L 10/33),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ελάχιστο όριο της παραγράφου αυτής, καθώς και να ορίζεται διαφορετικό ελάχιστο ύψος ενισχυόμενων επενδύσεων για ορισμένους
κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων ή για περιοχές που παρουσιάζουν
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προβλήματα αναπτύξεως και απασχολήσεως.
(β) Ειδικότερα στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υπάγονται
επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού βιοτεχνικών μονάδων που πραγματοποιούνται από πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία υπερβαίνουν το ελάχιστο
ύψος των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.
(γ) Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν
σωρευτικά για μία πενταετία το όριο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00)
ευρώ για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία.
2. Νομική μορφή των υπαγόμενων επιχειρήσεων
Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του
παρόντος νόμου, υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν με μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού.
Ιερές μονές και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για την πραγματοποίηση των επενδύσεων δεν υποχρεούνται σε σύσταση εταιρίας.
3. Ίδια συμμετοχή του επενδυτή
Α.(α) Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις
που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) των ενισχυόμενων δαπανών.
(β) Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί
με την απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετά την έκδοση
απόφασης αυτής.
(γ) Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο
καθεστώς της ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης αποτελεί ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις Ιερές
Μονές και εταιρικό κεφάλαιο για τις λοιπές. Προκειμένου περί συνεταιρισμών,
ως ίδια συμμετοχή νοείται για μεν τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο
κεφάλαιό τους, για δε τους υφιστάμενους το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου
τους ή το αποθεματικό που σχηματίζεται για το σκοπό αυτόν. Για τις λοιπές
περιπτώσεις ως ίδια συμμετοχή του επενδυτή νοείται για μεν τις νεοϊδρυόμενες εταιρίες το καταβεβλημένο κεφάλαιό τους, για δε τις υφιστάμενες το ποσό
της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων ή κατά περίπτωση τα φορολογηθέντα αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του
τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου
και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν
πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση
διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 10. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης αποτελούν ίδια συμμετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το στάδιο
αξιολόγησης της επένδυσης ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίμων της
που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή.
Για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τον υπολογισμό της ίδιας συμμετοχής λαμβά1547

νεται υπόψη μόνο το σκέλος της επένδυσης που αφορά σε επενδύσεις παγίων.
(δ) Η αύξηση του εταιρικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου υφιστάμενων
εταιριών ή συνεταιρισμών πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης
υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.
Η αύξηση του κεφαλαίου των Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. μπορεί να γίνεται και πριν
την υποβολή της αίτησης υπαγωγής υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής με αποκλειστικό, βάσει της σχετικής απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων αντίστοιχα, σκοπό τη χρησιμοποίηση
του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή, στη συγκεκριμένη επένδυση και ότι,
μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης ή του σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της
εταιρίας και δεν έχει αναλωθεί.
Β. Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής
απαλλαγής ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κόστους πρέπει να καλύπτεται από χρηματοδοτική συμβολή του φορέα της επένδυσης που
συνίσταται σε ίδια κεφάλαια ή δάνειο, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα αυτό
δεν συνοδεύεται από καμία κρατική ενίσχυση.
4. Αναμόρφωση ενισχυόμενου κόστους επένδυσης
Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας είναι δυνατόν, μετά από αίτηση του επενδυτή, να αναμορφωθεί το ενισχυόμενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση αύξησης
δεν δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αυτού που έχει εγκριθεί. Για τον καθορισμό του ποσού της αναμόρφωσης του κόστους της επένδυσης, λαμβάνονται υπόψη οι ανατιμήσεις και διαφοροποιήσεις που τυχόν
προέκυψαν στα επί μέρους στοιχεία κόστους της επένδυσης κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης.
5. Προθεσμία ολοκλήρωσης - Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης επένδυσης
Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης
της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, υπό
τις προϋποθέσεις ότι: (α) η υποβολή του αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός
αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής και (β) έχει
πραγματοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου.
Αν διακοπούν ή καθυστερήσουν οι εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας,
η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις
περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας
ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά με την απόφαση υπαγωγής, το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί μόνο εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης
που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής χωρίς να απαιτείται η
πραγματοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου.
Αν, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, η επένδυση ολοκληρωθεί
εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της αρχικής ή κατά παράταση προθεσμίας,
η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επιτρέπεται να πιστοποιηθεί εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση για πιστοποίηση κατά τις διατάξεις
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της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και ενισχύονται μόνο οι
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα.
6. Έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
(α) Η έναρξη των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος επιτρέπεται να γίνεται μετά την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία της αίτησης υπαγωγής στις
διατάξεις του παρόντος και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
(β) Επενδυτικές δαπάνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής
της αίτησης υπαγωγής δεν συνυπολογίζονται στο επιχορηγούμενο κόστος
ούτε στην ίδια συμμετοχή του επενδυτή.
(γ) Η έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης πριν τη δημοσίευση της
απόφασης υπαγωγής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή και δεν δεσμεύει την κρίση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ούτε την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την υπαγωγή ή μη αυτής
στις διατάξεις του παρόντος.
(δ) Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση υποβολής αίτησης υπαγωγής από φορείς, μονάδες των οποίων έχουν πληγεί από πυρκαγιές, πλημμύρες ή άλλα
φυσικά φαινόμενα, για επενδύσεις τους που σχετίζονται με την αποκατάσταση
των μονάδων που επλήγησαν, τα επενδυτικά έργα, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και λοιπές εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από το χρόνο που συνέβη η πυρκαγιά ή το φυσικό φαινόμενο που
προκάλεσε τη ζημιά μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ενισχύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών κατ'
ανώτατο όριο πριν από την υποβολή της αίτησης αυτής και ότι η αίτηση υπεβλήθη εντός έτους από το ζημιογόνο γεγονός.
7. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για το επενδυτικό δάνειο
Αν στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η
χρησιμοποίηση δανείου, αυτό πρέπει:
(i) να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,
(ii) να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού,
(iii) να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,
όπως αυτό θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση και
(iv) να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό
οργανισμό, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις
του παρόντος. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισής του πρέπει να αναφέρει τους
όρους χορήγησης του δανείου και συγκεκριμένα το ύψος του, τη διάρκειά του,
το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και
να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο.
Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.
8. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι της επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης εξοπλισμού
(α) Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για πρόγραμμα απόκτησης
της χρήσης καινούργιου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης ο εξοπλισμός
θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο όρος αυτός πρέπει να περιλαμβάνεται στη σχετική σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
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(β) Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα πέντε (5) έτη.
9. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι παροχής ενισχύσεων βάσει της
δημιουργούμενης απασχόλησης
(α) Η επιδότηση αφορά στις συνδεόμενες με την πραγματοποίηση της
επένδυσης θέσεις απασχόλησης. Θέσεις απασχόλησης συνδεόμενες με την
επένδυση θεωρούνται οι νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται μέσα
στην πρώτη τριετία από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την εξυπηρέτησή της, καθώς και οι θέσεις εργασίας
που δημιουργούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα λόγω της αύξησης του
συντελεστή αξιοποίησης του δυναμικού παραγωγής που οφείλεται στην εν
λόγω επένδυση.
Η δημιουργούμενη απασχόληση αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση των
θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης επιπλέον των υφιστάμενων κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης.
(β) Η ενίσχυση καταβάλλεται επί του μισθολογικού κόστους για το σύνολο
των συνδεόμενων με την επένδυση θέσεων απασχόλησης και παρέχεται για
τα δύο πρώτα έτη από τη δημιουργία της κάθε θέσης απασχόλησης. Το μισθολογικό κόστος περιλαμβάνει το μισθό πριν από την αφαίρεση φόρων,
καθώς και τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
10. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων εξαιρετικά
προηγμένης τεχνολογίας, καθώς και σε επενδύσεις ή προγράμματα επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, της υποπερίπτωσης (viii) της περίπτωσης δ΄ και της υποπερίπτωσης (iv) της
περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
(α) Για το χαρακτηρισμό των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας γνωμοδοτεί, με βάση το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας
Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε έναν (1) μήνα από
την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης ή του προγράμματος
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης για το χαρακτηρισμό των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επενδύσεις για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
Με τη γνωμοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης α΄ η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί και για την πλήρωση ή μη των ως άνω
προδιαγραφών στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης
τεχνολογίας, προκειμένου να είναι δυνατή για αυτές η εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος νόμου.
11. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην παραγωγή των νέων προϊόντων ή υπηρεσιών της υποπερίπτωσης (iv) της περίπτωσης ε΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 3.
(α) Ως νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος, δεν παράγονται από άλλες παραγωγικές μονάδες της χώρας αυτούσια ή παραλλαγμένα.
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(β) Για το χαρακτηρισμό των προϊόντων ως νέων γνωμοδοτεί, με βάση
το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Με την κοινή απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης από τη
Γ.Γ.Α. του χαρακτηρισμού των προϊόντων ως νέων.
12. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισμικού της υποπερίπτωσης (vi)
της περίπτωσης δ΄ και της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παρ.
1 του άρθρου 3.
(α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης ορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις αυτές, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το
φάκελο που υποβάλλεται από αυτές για την εφαρμογή των ενισχύσεων του
παρόντος.
(β) Ο χαρακτηρισμός τους ως επενδύσεων ανάπτυξης λογισμικού γίνεται
με γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γ.Γ.Α. του
Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
13. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε: (i) επενδύσεις για τη δημιουργία εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και
ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας και (ii) επενδύσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και
βιομηχανικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (vii) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Για το χαρακτηρισμό εκδίδεται γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε ένα (1) μήνα
από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης ή προγράμματος στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
14. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων, στις επενδύσεις περιβαλλοντικού και ενεργειακού χαρακτήρα των υποπεριπτώσεων (i), (ii) και (iii) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 3
(α) Προκειμένου για επενδύσεις που αφορούν σε προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των
υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος
και ανακύκλησης του ύδατος, για το χαρακτηρισμό τους αποφαίνεται το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εντός ενός (1)
μηνός από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εφόσον
τούτο κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια υπηρεσία αξιολόγησης της επένδυσης ή του προγράμματος.
(β) Προκειμένου για επενδύσεις που αφορούν σε εξοικονόμηση ενέργειας, η εφαρμογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αφορά στον
παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης
- λειτουργίας της μονάδας και ότι από την επένδυση ή το πρόγραμμα προ1551

κύπτει μείωση τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της καταναλισκόμενης
ενέργειας.
(γ) Προκειμένου για τις επενδύσεις ή προγράμματα των υποπεριπτώσεων (ii) και (iii) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, για το
χαρακτηρισμό τους γνωμοδοτεί η Γενική Γραμματεία Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διαβίβασης του
φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας.
15. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων, στις επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή καινοτομικών προϊόντων και εμπορευματοποίησης προτύπων προϊόντων, καθώς και στην
εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία της υποπερίπτωσης (vii)
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
(α) Για τις ανάγκες του παρόντος, ως καινοτομία ορίζεται η εφαρμοσμένη
χρήση της γνώσης για τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και διαδικασιών και υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης παραγωγικής και εμπορικής
αποδοχής. Αποδεκτά πεδία καινοτομίας ορίζονται αυτά που αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγική διαδικασία και ανάπτυξη τεχνολογίας.
(β) Στην περίπτωση επιχειρηματικών σχεδίων καινοτομίας αξιολογείται
η πρωτοτυπία, η εστίαση και αποσαφήνιση του βέλτιστου πεδίου εφαρμογής
ή συγκεκριμένης εφαρμογής της καινοτομικής ιδέας, ο βαθμός βελτίωσης των
τεχνικών και των οικονομικών μεγεθών του στοχευόμενου προϊόντος και παραγωγικής διαδικασίας και υπηρεσίας, η ύπαρξη και χρήση ή η εξασφάλιση
χρήσης μεμονωμένων ή συνδυασμών υπαρχόντων πατεντών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η ύπαρξη και αξιοποίηση αξιόπιστων αποτελεσμάτων
έρευνας και ανάπτυξης, η πρωτοτυπία συνδυασμού τεχνογνωσίας από διαφορετικές περιοχές και κλάδους και ο βαθμός εξασφάλισης πώλησης των
προϊόντων και υπηρεσιών ή ο βαθμός εξασφάλισης χρήσης των διαδικασιών.
Η ύπαρξη πιστοποιητικού από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(Ο.Β.Ι.) για πρωτοτυπία και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποτελεί θετικό αλλά όχι
καθοριστικό ή απαραίτητο παράγοντα για την αξιολόγηση και υπαγωγή της
προτεινόμενης επένδυσης στην κατηγορία καινοτομία.
(γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης καθορίζονται και συμπληρώνονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες
εξέτασης από την Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Γ.Γ.Α. για το χαρακτηρισμό προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών και υπηρεσιών ως καινοτομικά.
Ο χαρακτηρισμός των επενδύσεων αυτών γίνεται με σχετική γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου
Ανάπτυξης, μέσασε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Με την κοινή απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξέτασης από τη Γ.Γ.Α. του χαρακτηρισμού των προϊόντων ως καινοτομικών και των επενδύσεων ως καινοτομιών
στην παραγωγική διαδικασία.
16. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την ένταξη επενδύσεων για
ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
(α) Επενδύσεις για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων μπορούν
να ενισχυθούν μόνον εφόσον πραγματοποιούνται:
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(i) Στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.),
όπως ορίζονται με το ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄).
(ii) Στα τμήματα των ενισχυόμενων περιοχών της Επικράτειας που δεν
περιλαμβάνονται στην κοινή απόφαση της επόμενης περίπτωσης β΄. Για να
είναι δυνατή η ενίσχυση για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων στα
τμήματα αυτά της Επικράτειας πρέπει: (α) η επένδυση να πραγματοποιείται
σε ζώνη τουρισμού - αναψυχής χαρακτηριζόμενη έτσι σύμφωνα με τα κριτήρια της χωροταξικής ή πολεοδομικής πολιτικής και (β) να εξασφαλίζεται η
απαιτούμενη κατάλληλη υποδομή για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία
της ξενοδοχειακής μονάδας. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται κατά περίπτωση με ειδική γνωμάτευση του Ε.Ο.Τ., η οποία εκδίδεται
από τον εν λόγω Οργανισμό και προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
που εκδίδεται κάθε δύο (2) χρόνια και δεν μπορεί να τροποποιηθεί μέσα στο
χρονικό αυτό διάστημα των δύο (2) χρόνων, μπορεί να καθορίζονται τμήματα
της Επικράτειας που παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας, στα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης,
της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους του παρόντος για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων.
17. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Για να είναι δυνατή η ενίσχυσή τους, πρέπει τα κτίρια αυτά, είτε βρίσκονται σε χαρακτηρισμένο διατηρητέο ή παραδοσιακό οικισμό είτε όχι, να έχουν
χαρακτηριστεί ως διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή ως παραδοσιακά
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή τον
Ε.Ο.Τ..
18. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων ή τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται το είδος και η έκταση των έργων που πρέπει
να περιλαμβάνονται στον εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μονάδας ή των
τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (caπτpings), για να θεωρείται
αυτός ως ολοκληρωμένης μορφής και να είναι δυνατή η εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος.
19. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας, κέντρων προπονητικού
- αθλητικού τουρισμού, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών και θεματικών πάρκων, της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κα1553

θορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι ως άνω μονάδες. Οι
αιτήσεις των φορέων για ένταξη στις ενισχύσεις του παρόντος, των επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των παραπάνω μονάδων συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγκριση του Ε.Ο.Τ. για
την πλήρωση των κατά περίπτωση προδιαγραφών.
20. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες) και γηπέδων
γκολφ, της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, των
επενδύσεων λιμένων σκαφών αναψυχής και γηπέδων γκολφ συνοδεύονται
υποχρεωτικά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Λιμένων Αναψυχής του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης αντίστοιχα για τη δημιουργία ή
την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό τους.
21. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων
σε επενδύσεις κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, καθώς και μονάδων παροχής στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, της
υποπερίπτωσης (xiii) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων των παραπάνω επιχειρήσεων συνοδεύονται υποχρεωτικά από την
κατά περίπτωση απαιτούμενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 30 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125
Α΄) αντίστοιχα.
22. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις ίδρυσης δημόσιας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων της
υποπερίπτωσης (xiv) περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
(α) Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να αφορούν στη δημιουργία δημόσιας χρήσης εστεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων.
(β) Πρέπει να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του συγκεκριμένου χώρου
και της περιοχής εγκατάστασης του σταθμού αυτοκινήτων σε σχέση με τις
ανάγκες στάθμευσης.
(γ) Η δημιουργία και λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων στο συγκεκριμένο χώρο πρέπει να συμβιβάζεται με τις λοιπές υφιστάμενες ή και προγραμματισμένες λειτουργίες της περιοχής εγκατάστασης.
(δ) Το επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση δημόσιας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων να λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς και να μην εξυπηρετεί παρακείμενη επιχείρηση της οποίας η λειτουργία δημιουργεί συγκέντρωση
μεγάλου αριθμού ατόμων και η οποία ανήκει στον αυτό φορέα στο σύνολό
της ή κατά ένα μέρος της.
(ε) Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ πιο
πάνω πιστοποιείται από τους Οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης για τις
περιοχές αρμοδιότητάς τους ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (τέως Π.Υ.Δ.Ε.), για
τις υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειας. Η έγκριση αυτή, καθώς και η σχετική
άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση
Διευθύνσεων Συγκοινωνιών των οικείων νομαρχιών συνοδεύει υποχρεωτικά
τις αιτήσεις των φορέων για ένταξη στις ενισχύσεις του παρόντος, των επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης τέτοιων σταθμών.
23. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος σε επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορ1554

φές ενέργειας ή επιχειρήσεων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, της υποπερίπτωσης (vi) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 3.
Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας συνοδεύονται υποχρεωτικά από την άδεια εγκατάστασης του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
24. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε μεταλλευτικές επενδύσεις και επενδύσεις εξόρυξης και θραύσης
αδρανών υλικών της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 3.
Για τις επενδύσεις της παραπάνω περίπτωσης, η αρμόδια διεύθυνση της
οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ελέγχει την ισχύ ή μη της άδειας εκμετάλλευσης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων εντός
ενός (1) μηνός από τη διαβίβαση του φακέλου της επένδυσης ή και του προγράμματος.
25. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευτικές επενδύσεις, της υποπερίπτωσης (i) της
περίπτωσης α΄ και των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Για τις επενδύσεις των παραπάνω περιπτώσεων γνωμοδοτεί η Γενική
Γραμματεία Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ισχύ ή μη των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, της άδειας εκμετάλλευσης και της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εντός ενός (1) μηνός από τη διαβίβαση του
φακέλου της επένδυσης ή και του προγράμματος.
26. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για την εφαρμογή της ενίσχυσης
της φορολογικής απαλλαγής
(α) Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής υπολογίζεται με βάση τα
καθαρά κέρδη, που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του
φορέα είτε αυτές περιλαμβάνονται στις υπαγόμενες στον παρόντα νόμο δραστηριότητες είτε όχι και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται, μετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας
εισοδήματος, των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και
των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από
τους εταίρους ή τον επιχειρηματία. Προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τον
υπολογισμό του κατά τα παραπάνω τακτικού αποθεματικού και των διανεμόμενων ποσών γίνεται αναγωγή των ποσών αυτών με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του
Κ.Β.Σ., η φορολογική απαλλαγή πραγματοποιείται από τα καθαρά κέρδη που
δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις.
(β) Σχηματίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην
οποία έγινε η επένδυση. Αν δεν πραγματοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο ή αν αυτά που πραγματοποιήθηκαν δεν επαρκούν, το
αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη των αμέσως επόμενων διαχειριστικών περιόδων μέχρι να καλυφθεί το ποσοστό της αξίας της
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ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης του εξοπλισμού που αποκτάται
με χρηματοδοτική μίσθωση και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις δέκα
(10) διαχειριστικές περιόδους.
(γ) Προκειμένου για επενδύσεις, που η υλοποίησή τους διαρκεί πέραν
της μίας (1) διαχειριστικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού
αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της κάθε διαχειριστικής περιόδου,
για τις δαπάνες των επενδύσεων που γίνονται μέσα σε αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από το χρόνο
έναρξής της. Όταν ο εξοπλισμός αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, το
αφορολόγητο αποθεματικό υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσης
του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν
στην οικεία διαχειριστική περίοδο και με την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή
το πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής της
και μετά τη λήξη της σύμβασης ο εξοπλισμός θα περιέρχεται στην κυριότητα
της επιχείρησης.
(δ) Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής εμφανίζεται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
(ε) Οι φορείς που εφαρμόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής
υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων, τα οποία ορίζονται από το
Π.Δ. 186/1982 (ΦΕΚ 84Α΄).
27. Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος για την πραγματοποίηση
επενδύσεων του άρθρου 3 παράγραφος 3 στην αλλοδαπή υπάγονται μόνον
οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθμ. 70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της12.1.2001 (ΕL 2001 L 10/33).
Δεν υπάγονται στο ανωτέρω καθεστώς επιχειρήσεις η παραγωγική δραστηριότητα των οποίων επηρεάζει αρνητικά αντίστοιχη δραστηριότητα που
ασκείται στην Ελλάδα με συνέπεια τη μείωση της απασχόλησης και τη μείωση
των εξαγωγών, καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διακόψει ή μειώσει
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά τα αναφερόμενα
στην επόμενη παράγραφο, στο χρονικό διάστημα της τελευταίας τριετίας πριν
την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
Οι φορείς επενδύσεων στην αλλοδαπή, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος, δεν επιτρέπεται να διακόπτουν ή να μειώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την τυχόν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα
που ασκείται από τους ίδιους ή μέσω συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων
στην Ελλάδα.
α) Ως μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται και η μείωση
των θέσεων εργασίας.
β) Ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να
ασκήσει κυρίαρχη επιρροή σε άλλη επιχείρηση ή υπόκειται στην κυρίαρχη
επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μία επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα:
(i) κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης
ή
(ii) διαθέτει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τα μερίδια τα
οποία εκδίδει η επιχείρηση ή
(iii) μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης.
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Κατάλογος συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που τυχόν υπάρχουν, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής.
Από την υπαγωγή και για μία πενταετία από την έκδοση της απόφασης
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας,
αν διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων ή απόκρυψη τέτοιων παραβάσεων, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται το
σύνολο ή μέρος της τυχόν καταβληθείσας επιχορήγησης μετά από γνώμη της
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
28. Με προεδρικό διάταγμα ορίζονται όροι ή προϋποθέσεις ή περιορισμοί
ή παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος νόμου στην παροχή ενισχύσεων, που επιβάλλονται κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή εθνικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένους τομείς ή κατηγορίες επενδύσεων.
Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να καθορίζονται τυχόν διαφορετικές
ή και πρόσθετες διαδικασίες και δικαιολογητικά για την υποβολή και εξέταση
επενδύσεων και γενικά για την εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος ή
να αποκλείονται των ενισχύσεων συγκεκριμένοι τομείς ή κλάδοι ή κατηγορίες
δραστηριοτήτων ή επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων, λόγω καθιέρωσης ή θέσπισης
ανάλογων όρων και απαγορεύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 6

Κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων

ρια:

1. Η υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων γίνεται με τα ακόλουθα κριτή-

(α) Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικού φορέα:
(i) Τα χαρακτηριστικά του φορέα και ειδικότερα η εμπειρία του, η κλίμακα
και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν, η φερεγγυότητα
και οικονομική του επιφάνεια. Εξετάζονται, επίσης, ο δυναμισμός και η επιτυχία στις προγενέστερες και υφιστάμενες δραστηριότητες των εταίρων που
ελέγχουν την πλειοψηφία των συμφερόντων της. Στην περίπτωση νεοϊδρυόμενου φορέα εξετάζονται ο δυναμισμός και η επιτυχία στις προγενέστερες και
υφιστάμενες δραστηριότητες των εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία των
συμφερόντων του.
(ii) Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης και συγκεκριμένα την κάλυψη της ιδίας
συμμετοχής στην επένδυση και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης.
(β) Κριτήρια οικονομοτεχνικής αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων και
βιωσιμότητας της επένδυσης:
(i) Η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού και ο ολοκληρωμένος
χαρακτήρας της επένδυσης και η οργάνωση της επιχείρησης που την πραγματοποιεί.
(ii) Η προοπτική δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο πραγματοποιείται η επένδυση.
(iii) Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα
δημιουργηθεί ή της ήδη υφιστάμενης, στο βαθμό που επηρεάζεται από την
προτεινόμενη επένδυση.
(γ) Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού
νόμου:
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(i) Η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας για μακρό χρονικό διάστημα.
(ii) Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του νομού εγκατάστασης.
(iii) Η συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και
εξοικονόμηση ενέργειας, όπου ειδικότερα εξετάζονται:
- Η συμβολή στον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, στην αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος και την ανακύκλυση του ύδατος.
- Η εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας.
- Η αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας, η υποκατάσταση υγρών
καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα ή επεξεργασμένα απορριπτόμενα υλικά.
- Η εξοικονόμηση ενέργειας.
(iv) Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα ο εξαγωγικός προσανατολισμός της επιχείρησης ή η υποκατάσταση εισαγωγών.
(v) Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
(vi) Η συμβολή της επένδυσης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη
της χώρας.
(δ) Ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας:
(i) Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα:
- Η κατάταξη της πρωτογενούς δραστηριότητας ως υψηλής, μέσης ή χαμηλής προτεραιότητας σύμφωνα με τη γεωργική πολιτική της χώρας.
- Η μετεγκατάσταση λειτουργουσών μονάδων εφόσον επιβάλλεται για
περιβαλλοντικούς λόγους.
(ii) Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στο δευτερογενή τομέα:
- Ο χαρακτηρισμός των προϊόντων ως νέων ή ως προϊόντων εξαιρετικά
προηγμένης τεχνολογίας.
- Η εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία ή ο χαρακτηρισμός των προϊόντων ως καινοτομικών.
- Η μετεγκατάσταση λειτουργουσών μονάδων από την περιοχή Α΄. Επίσης, η μετεγκατάσταση από άλλες περιοχές εφόσον γίνεται για περιβαλλοντικούς λόγους.
- Ο βαθμός συμμετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών στο βιομηχανικό κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος.
(iii) Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού:
- Δημιουργία εγκαταστάσεων ειδικών μορφών τουρισμού.
- Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων ή οικιών σε ξενοδοχειακές μονάδες.
- Η δυνατότητα λειτουργίας της μονάδας πέραν της τουριστικής περιόδου
της ευρύτερης περιοχής.
- Αναβάθμιση σε ανώτερη κατηγορία αστέρων (*) προκειμένου για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και σε ανώτερη τάξη
προκειμένου για τουριστικές οργανωμένες κατασκηνώσεις.
(iv) Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον τομέα παροχής υπηρεσιών.
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- Ο χαρακτηρισμός των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
- Ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων
και εργαστήρια εφαρμοσμένης έρευνας.
- Η εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
- Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και στέγες αυτόνομης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
(ε) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία, η βαθμολόγηση, ο αριθμός και ο
τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων της παραγράφου αυτής ανά τομέα δραστηριότητας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της. Με όμοια
απόφαση καθορίζεται και το κοινό και για τις τέσσερις κατηγορίες των περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ πιο πάνω ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθμών των κοινών και ειδικών κριτηρίων κάθε τομέα, πάνω από το οποίο κάθε
επένδυση ή πρόγραμμα εγκρίνεται αμέσως κατά την εξέταση και βαθμολόγησή του, εφόσον το διατιθέμενο κονδύλι επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης επαρκεί, αν είναι κατώτερο το επενδυτικό σχέδιο
απορρίπτεται.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης επιτρέπεται να καθοριστούν επιπρόσθετα ειδικά κριτήρια για τα
επιχειρηματικά σχέδια της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ και για τις
ειδικές επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (xi), (vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄, καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που εξετάζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία,
η βαθμολόγηση, ο ανάλογος τρόπος εφαρμογής όλων των κριτηρίων, καθώς
και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής, για τις ως άνω επενδύσεις.
3. Για την υπαγωγή στην ενίσχυση επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων
που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 3, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και β΄
της παραγράφου 1 και επιπλέον εφόσον η επένδυση συμβάλλει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στη διεύρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων παραμεθόριων περιοχών της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση
και τη συγκράτηση πληθυσμών των περιοχών αυτών στον τόπο διαμονής
τους.
Άρθρο 7

Αρμοδιότητες και διαδικασίες εφαρμογής των ενισχύσεων

1. Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος
(α) Αιτήσεις επενδύσεων πλην αυτών που αφορούν την ενίσχυση της
φορολογικής απαλλαγής για τις οποίες δεν απαιτείται υποβολή αίτησης, ή
επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης, υποβάλλονται καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους ως εξής:
(i) Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων,
ύψους άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000,00) ευρώ, που πραγματοποιούνται στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
καθώς και οι επενδύσεις ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00)
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ευρώ που πραγματοποιούνται στην υπόλοιπη Επικράτεια. Επίσης, υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους, επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (vii), (viii), (ix),
(x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 3, των υποπεριπτώσεων (iv), (v), (vi), (vii) και (viii) της περίπτωσης
β΄ της ίδιας παραγράφου, των υποπεριπτώσεων (i), (ii), (iii), (iv), (v) και (xii)
της περίπτωσης δ΄, καθώς και των υποπεριπτώσεων (ii) και (iii) της περίπτωσης ε΄ της ίδιας παραγράφου, καθώς και εκείνες που πραγματοποιούνται
μέσα στα όρια περισσότερων της μιας περιφερειών της Επικράτειας.
Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών υποβάλλονται επίσης οι επενδύσεις στην αλλοδαπή
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3, καθώς και τα επιχειρηματικά
σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 9 ανεξαρτήτως ύψους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ορίζονται και πρόσθετες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανεξαρτήτως ύψους.
(ii) Στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων
(2.000.000,00) ευρώ, που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια κάθε Διοικητικής Περιφέρειας ή προκειμένου για τη Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύψους μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000,00) ευρώ. Ειδικά οι
αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων
(2.000.000,00) ευρώ, που πραγματοποιούνται στο Νομό Δωδεκανήσου, υποβάλλονται στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Διοικητικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
(iii) Στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Ε.) υποβάλλονται οι
αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ύψους άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων
(15.000.000,00) ευρώ, καθώς και οι επενδύσεις ή επιχειρηματικά σχέδια
τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και άνω, εφόσον το πενήντα τοις
εκατό (50%) τουλάχιστον της ίδιας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια
εξωτερικού.
(iv) Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδύσεων της υποπερίπτωσης (xi)
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ύψους μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ, ή ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων
(3.000.000,00) ευρώ, εφόσον η ίδια συμμετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια
εξωτερικού ή προέρχεται και από κεφάλαια εξωτερικού σε ποσοστό μικρότερο
του πενήντα τοις εκατό (50%).
Επίσης στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων
(vi), (vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της υποπερίπτωσης
(ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ύψους τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ ή ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων
(3.000.000,00) ευρώ, εφόσον η ίδια συμμετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια
εξωτερικού ή προέρχεται και από κεφάλαια εξωτερικού σε ποσοστό μικρότερο
του πενήντα τοις εκατό (50%).
(β) Τα όρια των παραπάνω υποπεριπτώσεων (i), (ii), (iii) και (iv) μπορεί να
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
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2. (α) Δεν είναι δυνατή η υποβολή, από τον ίδιο φορέα, αίτησης υπαγωγής σε περισσότερες της μιας υπηρεσίας ή φορείς για επενδύσεις κατά βάση
ίδιες, που εμφανίζουν όμως διαφοροποιήσεις είτε στο κόστος είτε στα επί μέρους προτεινόμενα επενδυτικά έργα ή για επενδύσεις που αφορούν στην ίδια
παραγωγική μονάδα.
Εάν υποβληθούν πολλαπλές αιτήσεις υπαγωγής, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και σε περίπτωση υποβολής αίτησης για υπαγωγή επένδυσης
είτε στο σύνολό της είτε κατά ένα τμήμα της που έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή του ν. 2601/1998, όλες οι αιτήσεις δεν εξετάζονται
και δεν επιστρέφεται το καταβληθέν για αυτές χρηματικό ποσό που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3.
(β) Εταιρία της οποίας επιχειρηματικό σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του παρόντος νόμου ή του ν. 2601/1998 ή του ν.1892/1990, δεν μπορεί κατά
τη χρονική διάρκεια υλοποίησής του να υποβάλει σε οποιαδήποτε υπηρεσία
ή φορέα αίτηση υπαγωγής επένδυσης η οποία να αφορά στα προϊόντα στα
οποία αφορά το υλοποιούμενο επιχειρηματικό σχέδιο. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας αίτησης, αυτή δεν εξετάζεται, μη επιστρεφομένου του καταβληθέντος γι’ αυτήν χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην πιο κάτω
περίπτωση β΄ της παραγράφου 3.
3. Την αίτηση υπαγωγής της παραγράφου 1 συνοδεύουν υποχρεωτικά
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Οικονομοτεχνική μελέτη. Στην περίπτωση που η οικονομοτεχνική μελέτη συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συνολικού κόστους άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ,
υπογράφεται από οικονομολόγο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου Οργανισμού κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατά περίπτωση, όπου
απαιτείται από το αντικείμενο της επένδυσης, από γεωτεχνικό, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την
προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο.
(β) Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης. Για τον καθορισμό του ποσού αυτού λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της υποβαλλόμενης για έγκριση επένδυσης. Το παραπάνω
χρηματικό ποσό καταβάλλεται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
4. (α) Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με την επιφύλαξη των
παρακάτω περιπτώσεων β΄ και γ΄ καθορίζει με απόφασή του επιπλέον δικαιολογητικά και προσδιορίζει τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν
την αίτηση υπαγωγής.
(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία και δικαιολογητικά που
συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
(γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής
των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
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5. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, δεν συνιστούν αίτηση
υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας, μη επιστρεφόμενου του καταβληθέντος για
αυτές χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις αιτήσεων υπαγωγής που περιλαμβάνουν τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, πλην,
όμως, κατά τον έλεγχο και την εξέταση του φακέλου διαπιστώνεται, μετά από
γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι η οικονομοτεχνική μελέτη
εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση
της υποβληθείσας επένδυσης. Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής οι
αρμόδιες για την εξέτασή της υπηρεσίες ή φορείς δύνανται, εφόσον τούτο
κρίνεται αναγκαίο, να αποστέλλουν με απόδειξη στον φορέα της επένδυσης
ή τον αντίκλητό του, έγγραφο με το οποίο ζητείται η προσκόμιση τυχόν πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και η παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων, προς υποβοήθηση του έργου της αξιολόγησης της αίτησης
υπαγωγής. Με τα έγγραφα αυτά μπορεί να τάσσεται προθεσμία μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών, από τη με απόδειξη επίδοση αυτών, εντός της οποίας ο
φορέας υποχρεούται να απαντήσει
6. Οι αιτήσεις υπαγωγής εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς στους οποίους υποβάλλονται ή, προκειμένου για αιτήσεις που υποβάλλονται στο ΕΛ.Κ.Ε., από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών ή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, ανάλογα. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο ΕΛ.Κ.Ε., ο οργανισμός αυτός συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας, η οποία διαβιβάζεται είτε στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών είτε στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά περίπτωση.
7. (α) Η διαδικασία εξέτασης κάθε αίτησης για υπαγωγή επένδυσης ολοκληρώνεται, από την αρμόδια υπηρεσία και την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης, η δε απόφαση υπαγωγής εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός από
τη γνωμοδότηση της επιτροπής, εντός του οποίου δημοσιεύεται και η περίληψή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την εισαγωγή των αιτήσεων
υπαγωγής στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή τηρείται η απόλυτη σειρά
προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις
αυτές.
(β) Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής κάθε επιχειρηματικού σχεδίου
διάσωσης και αναδιάρθρωσης από την αρμόδια υπηρεσία και την αρμόδια
γνωμοδοτική επιτροπή ολοκληρώνονται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η δε απόφαση υπαγωγής εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωμοδότηση της επιτροπής,
εντός του οποίου δημοσιεύεται και η περίληψή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας με την οποία
αυτές έχουν υποβληθεί.
8. Η αξιολόγηση των επενδύσεων θα γίνεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. Αξιολογήσεις επενδύσεων μπορεί να ανατίθενται και σε
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ειδικότερα σε υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών
του Δημοσίου ή και εξωτερικούς αξιολογητές ή και εμπειρογνώμονες σε ειδικά
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θέματα. Οι ανωτέρω εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολογητές υποβάλλουν
την έκθεση αξιολόγησής τους στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία μετά από μελέτη και έλεγχο αυτής και του φακέλου συντάσσει εισηγητικό σημείωμα αξιολόγησης προς την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή.
Με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχεται η πληρότητα της έκθεσης
αξιολόγησης, των εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολογητών και γίνεται η
παραλαβή που αποτελεί και την πιστοποίηση για την καταβολή της σχετικής
αμοιβής.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και αποφάσεις
του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται κατά την αρμοδιότητά τους η διαδικασία σύνταξης πίνακα αξιολογητών, οι διαδικασίες και οι όροι ανάθεσης, ο
αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που ανατίθενται κατ' έτος ανά αξιολογητή,
οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, η διαδικασία και ο τρόπος
αξιολόγησης ανάλογα με την κατηγορία επένδυσης, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9 ανατίθεται σε ειδικό εξωτερικό αξιολογητή με μεγάλη εμπειρία σε εκκαθαρίσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις, ο οποίος υποβάλλει
ολοκληρωμένη μελέτη αξιολόγησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου αυτή να εισηγηθεί στην αρμόδια
Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 15. Η υπηρεσία για την κατάρτιση
της εισήγησής της αυτής δύναται να ζητά από την κύρια δανειοδοτούσα τράπεζα ή και άλλη τράπεζα γνωμοδότηση επί της βιωσιμότητας του σχεδίου διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
καθορίζονται η διαδικασία ανάθεσης, τα κριτήρια επιλογής, ο ανώτατος αριθμός επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης, που μπορεί να
ανατίθενται κατ' έτος σε κάθε αξιολογητή, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
των εξωτερικών αξιολογητών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
9. (α) Κάθε επένδυση εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης εξετάζεται ως προς τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 6.
Ειδικότερα η επένδυση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται σε επόμενο
στάδιο στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι δεν καλύπτεται η ίδια συμμετοχή
(υποπερίπτωση (ii) της περίπτωσης α΄), καθώς και το κατώτατο όριο βαθμολογίας ως προς τα κριτήρια των υποπεριπτώσεων (i) της περίπτωσης α΄ στην
περίπτωση υφιστάμενου φορέα και (iii) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 6.
Εφόσον η επένδυση κριθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι πληροί τις
ελάχιστες προϋποθέσεις, βαθμολογείται στο σύνολο των κριτηρίων των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον την κοινή ελάχιστη βαθμολογία που ορίζεται στην
απόφαση της περίπτωσης 2 του άρθρου 6 και το διατιθέμενο ποσό επαρκεί,
εντάσσεται προς υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος.
(β) Οι επενδύσεις οι οποίες, σύμφωνα με την υποπερίπτωση (iv) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στη
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, εξετάζονται ως
προς τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 6 και ως προς τα τυχόν επιπρόσθετα κριτήρια της παραγράφου 2α΄
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του αυτού άρθρου.
Η επένδυση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται σε επόμενο στάδιο στις
περιπτώσεις που κρίνεται ότι δεν καλύπτεται η ίδια συμμετοχή ή το κατώτατο
όριο βαθμολογίας ως προς τα κριτήρια των υποπεριπτώσεων (i) της περίπτωσης α΄ προκειμένου για παλαιό φορέα και (iii) τηςπερίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6.
Εφόσον η επένδυση κριθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι πληροί τις
ελάχιστες προϋποθέσεις, βαθμολογείται στο σύνολο των κριτηρίων των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και, εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον την κοινή ελάχιστη βαθμολογία που ορίζεται στην
απόφαση της περίπτωσης 2 του άρθρου 6 και το διατιθέμενο ποσό επαρκεί,
εντάσσεται προς υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος.
(γ) Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 9 εξετάζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου και υπάγεται στις διατάξεις του
παρόντος κατά τα οριζόμενα στην εν λόγω απόφαση και εφόσον το διατιθέμενο για το συγκεκριμένο έτος ποσό επιχορηγήσεων και λοιπών ενισχύσεων
των επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης επαρκεί.
(δ) Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των
επενδύσεων, το κατά περίπτωση διατιθέμενο για το συγκεκριμένο έτος ποσό
ενισχύσεων εξαντληθεί, τυχόν αιτήσεις υπαγωγής, για τις οποίες μέχρι την
εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες
εξέτασης και υπαγωγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες και γνωμοδοτικές επιτροπές, εξετάζονται για υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος κατά το
επόμενο έτος με βάση τα ποσά ενισχύσεων που καθορίζονται για το έτος
αυτό, πριν την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής που θα υποβληθούν μετά
την 1 η Ιανουαρίου του έτους αυτού.
10. Κάθε επένδυση που γίνεται στην αλλοδαπή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 εξετάζεται ως προς τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6. Η υπαγωγή της επένδυσης γίνεται εφόσον
αυτή πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια και επιπλέον εκτιμάται ότι συμβάλλει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στη διεύρυνση
των παραγωγικών δραστηριοτήτων παραμεθόριων περιοχών των χωρών στις
οποίες πραγματοποιείται η επένδυση και τη συγκράτηση πληθυσμών των περιοχών αυτών στον τόπο διαμονής τους και με την προϋπόθεση ότι το διατιθέμενο για το συγκεκριμένο έτος ποσό για τις επιχορηγήσεις αυτών των
επενδύσεων επαρκεί, εγκρίνεται για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος.
Επίσης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων
ιδιωτικών επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι και οι προτεραιότητες
του αντίστοιχου Προγράμματος Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας.
Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων αυτών, το διατιθέμενο για το συγκεκριμένο έτος ποσό επιχορηγήσεων για αυτές εξαντληθεί, τυχόν αιτήσεις υπαγωγής για τις οποίες μέχρι την
εξάντληση του ποσού των επιχορηγήσεων δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες
εξέτασης και υπαγωγής από την αρμόδια υπηρεσία και γνωμοδοτική επιτροπή, εξετάζονται για υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος κατά το
επόμενο έτος με βάση το ποσό ενισχύσεων που καθορίζεται για την κατηγορία αυτήν επενδύσεων για το έτος αυτό, πριν από την εξέταση των αιτήσεων
υπαγωγής που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού.
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11. Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα
ενισχύσεων του παρόντος εκδίδονται:
(α) Από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, για τα επενδυτικά
σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με την υποπερίπτωση (i)
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και για
τις επενδύσεις που υποβάλλονται μέσω του ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από τη
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
(β) Από τον Υπουργό Ανάπτυξης, για τα επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix), (x) και (xi) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της
υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
(γ) Από τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών, για τα επενδυτικά
σχέδια που πραγματοποιούνται στα όρια κάθε Διοικητικής Περιφέρειας και
υποβάλλονται στην αντίστοιχη Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων της Περιφέρειας, σύμφωνα με την υποπερίπτωση (ii) της περίπτωσης α΄ της πιο πάνω
παραγράφου 1.
Οι αποφάσεις τροποποίησης, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας, ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων
που έχουν καταβληθεί, καθώς και μεταβίβασης επιχειρήσεων ή μετοχών ή
εταιρικών μεριδίων εκδίδονται με ανάλογη αρμοδιότητα.
12. Οι αποφάσεις υπαγωγής, καθώς και οι λοιπές αποφάσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 11 εκδίδονται μετά από γνώμη της κατά περίπτωση
αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής.
Περίληψη της απόφασης υπαγωγής, που περιέχει τα στοιχεία του φορέα
της επένδυσης, το αντικείμενο, το κόστος της επένδυσης, το ποσοστό και το
ποσό των ενισχύσεων, καθώς και τον αριθμό των δημιουργούμενων θέσεων
απασχόλησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν απαιτείται δημοσίευση περίληψης αποφάσεων που αφορούν σε παράταση του
χρόνου ολοκλήρωσης ή σε τροποποιήσεις αποφάσεων που δεν μεταβάλλουν
το ποσό και ποσοστό των ενισχύσεων και τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας. Μεταβολή με οποιονδήποτε τρόπο των όρων της απόφασης μπορεί
να γίνει μετά από αίτηση του φορέα της επένδυσης.
13. Ετήσιος προγραμματισμός του ύψους των εγκρινόμενων βάσει του
παρόντος επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και
επιδότησης του κόστους απασχόλησης.
(α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κάθε Ιανουάριο και με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης β΄ και
των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9, καθορίζεται το συνολικό ποσό των
επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης, από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που
εγκρίνεται ετησίως. Επίσης, με την ίδια απόφαση γίνεται η κατανομή του ως
άνω ποσού μεταξύ των αρμόδιων φορέων υπαγωγής της παραπάνω παραγράφου 11. Με την ίδια επίσης απόφαση καθορίζεται και το συνολικό ποσό
των ενισχύσεων των επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης
του άρθρου 9. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών είναι δυνατόν με
όμοιες αποφάσεις να αναπροσαρμόζει κατά τη διάρκεια του έτους το παραπάνω ποσό.
Με όμοια απόφαση καθορίζεται το συνολικό ποσό επιχορηγήσεων που
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εγκρίνεται ετησίως για κάθε κράτος προκειμένου για τις επενδύσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3.
(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης, που εκδίδεται κάθε Ιανουάριο, καθορίζεται το συνολικό ποσό επιχορηγήσεων που εγκρίνονται ετησίως για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix),(χ) και (xi) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της
υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια
του έτους το παραπάνω ποσό.
14. Αιτήσεις για υπαγωγή επενδύσεων στις ενισχύσεις του παρόντος,
καθώς και αιτήματα για τροποποίηση όρων αποφάσεων υπαγωγής, που
έχουν απορριφθεί, δεν επανεξετάζονται
15. Γνωμοδοτικές Επιτροπές
(α) Γνωμοδοτική Επιτροπή Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συστήνεται στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή, η
οποία γνωμοδοτεί για αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα νόμο επενδύσεων
που, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών ή το ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από το Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών.
Μέλη της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων και λοιπών φορέων ειδικών σε θέματα
επενδύσεων. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ως μέλος άνευ
ψήφου και Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
ή Πάρεδρος του ιδίου Υπουργείου που ορίζεται από τον Προϊστάμενο Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Όταν η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει επενδυτικές προτάσεις
για υπαγωγή στο Ε.Σ.Ο.Α.Β., στη σύνθεσή της μετέχει ο Γενικός Γραμματέας
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
δύο (2) υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών των δύο ανώτατων βαθμών της ιεραρχίας, καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
(β) Γνωμοδοτικές Επιτροπές Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης:
(i) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης, συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή επιχειρηματικών σχεδίων, η οποία
γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα νόμο επιχειρηματικών
σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 3, που υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ή στο
ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας ως Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο προϊστά1566

μενος της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, δύο (2) εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα βιομηχανικών επενδύσεων, ένας (1) εκπρόσωπος του Σ.E.Β., ένας (1) εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. και ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών.
(ii) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Γνωμοδοτική Επιτροπή
Επενδύσεων, η οποία γνωμοδοτεί για αιτήσεις υπαγωγής στον παρόντα νόμο
των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄ καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας ή στο ΕΛ.Κ.Ε. και εξετάζονται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας ως Πρόεδρος, δύο (2) προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ή αρμόδιων Διευθύνσεων
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύο (2) εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους σε ζητήματα βιομηχανικών επενδύσεων, ένας (1) εκπρόσωπος του
Σ.Ε.Β. και ένας (1) της Γ.Σ.Ε.Ε..
Ειδικά, για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (vii) της περίπτωσης ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 στην Επιτροπή συμμετέχουν και ο Γενικός
Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και ένας (1) προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
(γ) Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές:
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα κάθε Περιφέρειας συστήνεται στην
έδρα κάθε Διοικητικής Περιφέρειας, καθώς και στην πρωτεύουσα του Νομού
Δωδεκανήσου Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία
γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, που σύμφωνα με το παρόν άρθρο υποβάλλονται σε κάθε Περιφέρεια ή στο Νομό Δωδεκανήσου και εξετάζονται από
τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του παρόντος νόμου.
Μέλη της κάθε Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας
ως Πρόεδρος, προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών ιδιωτικών επενδύσεων της Περιφέρειας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, εκπρόσωποι τραπεζών και λοιπών φορέων ειδικοί σε θέματα
επενδύσεων.
(δ) Οι καθοριζόμενες πιο πάνω γνωμοδοτικές επιτροπές γνωμοδοτούν
επίσης για αιτήματα τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης
και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, μεταβίβασης επιχειρήσεων ή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί και
αφορούν σε επενδύσεις ή και προγράμματα ή επιχειρηματικά σχέδια για την
υπαγωγή των οποίων γνωμοδότησαν κατά περίπτωση.
Επίσης γνωμοδοτούν για τα παρακάτω θέματα:
(i) επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο ν. 2601/1998, εφόσον αυτά είναι της αρμοδιότητας των κατά περίπτωση αντίστοιχων
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υπηρεσιών ή φορέων εφαρμογής των κινήτρων του εν λόγω νόμου και
(ii) επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους αναπτυξιακούς
νόμους, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι των επενδύσεων αυτών είναι της αρμοδιότητας των κατά περίπτωση αντίστοιχων υπηρεσιών ή φορέων και τηρούνται σε αυτούς.
(ε) Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου
Ανάπτυξης Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που γνωμοδοτεί για το χαρακτηρισμό: (1) των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή ως νέων, (2) των προϊόντων ως εξαιρετικά προηγμένης
τεχνολογίας ή ως νέων, (3) επενδύσεων ως επενδύσεις ανάπτυξης λογισμικού, (4) επενδύσεων ως εργαστήρια εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής και ιχθυοκαλλιεργητικής
έρευνας ή των εργαστηρίων αυτών, (5) επενδύσεων ως επενδύσεις ανάπτυξης τεχνολογιών, (6) επενδύσεων ως επενδύσεις παραγωγής καινοτομικών
προϊόντων ή και εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
Μέλη της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι ο Γενικός Γραμματέας Ανάπτυξης ως Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, ένα (1) εξειδικευμένο σε θέματα
τεχνολογίας στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
(Γ.Γ.Ε.Τ.), ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.)
του Υπουργείου Ανάπτυξης εξειδικευμένος σε θέματα τεχνολογίας, ένας (1)
εξωτερικός εμπειρογνώμονας που προέρχεται από πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα ή εργαστήρια και ένας (1) εξωτερικός εμπειρογνώμονας που
ορίζεται από το Σ.Ε.Β..
Η σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
(στ) Η συγκρότηση των ως άνω γνωμοδοτικών επιτροπών γίνεται με
αποφάσεις των οργάνων που είναι αρμόδια για τη σύστασή τους μη δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται επίσης οι γραμματείς και οι αναπληρωτές βοηθοί γραμματείς των
επιτροπών, καθώς και οι εισηγητές.
(ζ) Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στις παραπάνω γνωμοδοτικές
επιτροπές σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή
μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδύσεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις
υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στο ν.
2601/1998 ή στον παρόντα νόμο ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν
στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.
(η) Στα μέλη και τους εισηγητές των γνωμοδοτικών επιτροπών που προβλέπονται στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν.
2429/1996 περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 3213/2003.
16. Παρακολούθηση και Έλεγχος
Η παρακολούθηση των επενδύσεων που εγκρίνονται από το Υπουργείο
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Οικονομίας και Οικονομικών, τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους.
Ο έλεγχος γίνεται από όργανα ελέγχου τα οποία συγκροτούνται με απόφαση
του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα υπαγωγής.
17. Όργανα Ελέγχου
(α) Όργανα ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
(i) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συνιστώνται τα όργανα και καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου της προόδου των επενδυτικών έργων ανεξάρτητα αν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης ή έχουν
περατωθεί. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου και
τους όρους της απόφασης υπαγωγής.
(ii) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύνανται να
συσταθούν ειδικά όργανα ελέγχου με αρμοδιότητα τον επανέλεγχο επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή του ν. 2601/1998 ή
προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων από οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα.
(iii) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συνιστώνται
τα όργανα και καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των πραγματοποιηθεισών
επενδύσεων για την εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 20 του παρόντος.
(β) Όργανα Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου και συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ειδικά Όργανα Ελέγχου με
αρμοδιότητα τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και (x) της περίπτωσης ε΄, καθώς και της
υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ και της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ανεξάρτητα αν βρίσκονται στο
στάδιο υλοποίησης ή έχουν περατωθεί.
Ο έλεγχος γίνεται με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, καθώς και των σχετικών αποφάσεων υπαγωγής τους.
(γ) Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται
οι διαδικασίες ελέγχου και συνιστώνται Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου
(Π.Ο.Ε.) της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης ή έχουν περατωθεί.
Ο έλεγχος γίνεται με βάση τον παρόντα νόμο, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις υπαγωγής.
Η αρμοδιότητα των Π.Ο.Ε. αφορά στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας και έχουν υπαχθεί στο καθεστώς
της επιχορήγησης ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ή του Νομάρχη προκειμένου για τον παρόντα
ή προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους.
(δ) Οι συγκροτήσεις των Οργάνων Ελέγχου γίνονται, σύμφωνα με τις οριζόμενες ανωτέρω αποφάσεις, ή προκειμένου για τα Περιφερειακά Όργανα
Ελέγχου με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μη δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ειδικότερα από διατιθέμενους για το έργο αυτό
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υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ή άλλων υπηρεσιών
ή και από ορκωτούς ελεγκτές ή εκτιμητές ή και συμβούλους εμπειρογνώμονες
σε θέματα ελέγχου επενδύσεων ή/και εκπροσώπους της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού. Συγκροτούνται κάθε φορά όσα όργανα ελέγχου κρίνονται απαραίτητα για την πλήρη και ταχεία κάλυψη των
αναγκών σε ελέγχους.
(ε) Στα μέλη των οργάνων ελέγχου που προβλέπονται στο παρόν, καθώς
και στα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 περί υποβολής δήλωσης
περιουσιακής τους κατάστασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 3213/2003.
18. Τμήμα που δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις
(8‰) των προβλεπόμενων πιστώσεων για την καταβολή των επιδοτήσεων
του παρόντος που εγγράφονται στον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 8, αφορά στην κάλυψη δαπανών των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης, ελέγχου και
πιστοποίησης και αμοιβών των οργάνων αξιολόγησης και ελέγχου, περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων των εισηγητών, των γραμματέων και των
αναπληρωτών βοηθών γραμματέων, που προβλέπονται στο νόμο αυτόν.
Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ειδικό έργο με πίστωση που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων
που προβλέπονται κατ' έτος από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
για την κάλυψη των επιχορηγήσεων επενδύσεων και επιδοτήσεων εν γένει
του παρόντος νόμου.
Οι αποζημιώσεις των προέδρων, μελών, εισηγητών γραμματέων και αναπληρωτών βοηθών γραμματέων των γνωμοδοτικών επιτροπών, καθώς και
των μελών των οργάνων ελέγχου ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με ίδιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.
Οι παραπάνω αποζημιώσεις παρέχονται πέραν της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ημερήσιας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων.
Οι αποζημιώσεις αυτές δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του ν.
1256/1982, του άρθρου 15 του ν. 2703/1999 και του άρθρου 17 του ν.
3205/2003.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται
ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών των οργάνων ελέγχου,
που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι
19. Έλεγχος τιμών
Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιες υπηρεσίες και γνωμοδοτικές επιτροπές μπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και σε
μεταγενέστερα στάδια της υλοποίησης ή και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού. Οι
αρμόδιες υπηρεσίες ή οι γνωμοδοτικές επιτροπές μπορεί να ζητούν από τον
επενδυτή, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους
στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιμών
αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών πάγιων στοιχείων της επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και γνωμοδοτικές επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως μέθοδοι
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κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος που θα λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το
είδος των συγκεκριμένων κτιριακών κατασκευών. Στην περίπτωση που θα
διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο υπερτιμολόγηση του κόστους της επένδυσης από τον επενδυτή, η αίτησή του για υπαγωγή στο νόμο αυτόν απορρίπτεται, η δε δοθείσα έγκριση ανακαλείται και επιστρέφεται η τυχόν
καταβληθείσα ενίσχυση.
20. Έλεγχος για αφορολόγητο αποθεματικό
(α) Η επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης υποβάλλει στην
αρμόδια για τη φορολογία της Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) αίτηση
με την οποία ζητείται ο έλεγχος της πραγματοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται κατάσταση στην οποία αναγράφονται
αναλυτικά όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στην πραγματοποιηθείσα παραγωγική επένδυση και τα στοιχεία των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων
που εκδόθηκαν.
Η αίτηση με τα πιο πάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται μέσα στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, που ορίζονται από
τις διατάξεις των άρθρων 62, 64 και 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κατά περίπτωση.
Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών και το αργότερο μέχρι
τέλους του οικείου οικονομικού έτους, η αρμόδια για τον φορολογικό έλεγχο
υπηρεσία υποχρεούται να προβεί στον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών
επενδύσεων και θα διαπιστώσει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος.
Μετά τον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων συντάσσεται συνοπτικό δελτίο τεχνικών και οικονομικών στοιχείων για την ενισχυόμενη επιχείρηση αντίγραφο του οποίου διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση των
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Οι αρμόδιοι επιθεωρητές Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να παρακολουθούν την ορθότητα και το εμπρόθεσμο των διενεργούμενων
ελέγχων. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και σε
περίπτωση παραγωγικών επενδύσεων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης.
(β) Για την εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για
απόκτηση της χρήσης εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση, έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 26 του άρθρου 5 του παρόντος.
(γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τον επενδυτή, τα απαραίτητα για τον έλεγχο της επένδυσης στοιχεία, τα στοιχεία με τα οποία πρέπει
να ενημερώνεται η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού.
(δ) Η έναρξη δαπανών για την υπαγωγή στην ενίσχυση της φορολογικής
απαλλαγής ισχύει μετά δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
21. Σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης
Για την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης,
ελέγχου των επενδύσεων προβλέπεται η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των επενδύσεων εγκαταστημένο στους κατά τόπους
αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίες και υποχρεούνται να καταγράφουν
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τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος νόμου.
Άρθρο 8

Καταβολή των ενισχύσεων

1. Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης
(α) Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε δόσεις
ως εξής:
(i) Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι
ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.
(ii) Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά
την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 7.
(iii) Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής που δεν υπερβαίνει
το 30% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης
επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά
καταβαλλόμενης επιχορήγησης.
(β) Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία
κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το
αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της
επένδυσης, όπως αυτή ισχύει.
Τα απαιτούμενα παραστατικά που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή
για τον έλεγχο, την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών.
Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα παραστατικά, η επένδυση
θεωρείται κατ' αμάχητο τεκμήριο ως μη ολοκληρωθείσα και εκδίδεται απόφαση με την οποία ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και διατάσσεται η επιστροφή του ποσού της καταβληθείσας επιχορήγησης προσαυξημένο κατά το
ποσό των νόμιμων τόκων από της καταβολής.
Εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης συγκροτείται από τον φορέα της επένδυσης το αρμόδιο όργανο ελέγχου, όπως αυτό
ορίζεται στο άρθρο 7, το οποίο ολοκληρώνει τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση
ελέγχου εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή του. Η απόφαση πιστοποίησης ή μη της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της
παραγωγικής της λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της έκθεσης του οργάνου ελέγχου. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός τριάντα (30) εργασίμων
ημερών από την έκδοσή της.
(γ) Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προ1572

βλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων
υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών.
(δ) Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται μετά από επιτόπιο έλεγχο των οργάνων ελέγχου του άρθρου 7, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί αγορές πρώτων υλών και πωλήσεις
προϊόντων ή υπηρεσιών σε βαθμό που να τεκμηριώνουν τη λειτουργία της
μονάδας. Κατ' εξαίρεση, για τις επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης αλιευτικών
επιχειρήσεων (υδατοκαλλιεργειών) και αγελαδοτροφικών μονάδων κρεατοπαραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας δεν απαιτείται πραγματοποίηση πωλήσεων προϊόντων.
2. Καταβολή επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο
του μισθωμένου εξοπλισμού βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης
έχει εγκατασταθεί στη μονάδα μετά από πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο
ελέγχου.
Ποσό ανερχόμενο μέχρι το 50% της ενισχυόμενης δαπάνης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται μέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής. Μετά την παρέλευση
αυτής καταβάλλεται το υπόλοιπο, εφόσον έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση
της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας.
Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του
μισθώματος από την επιχείρηση σε δόσεις καθεμία εκ των οποίων υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόμενη δόση του μισθώματος. Σε περίπτωση
που η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπει καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του τριμήνου, η καταβολή
της επιδότησης γίνεται ανά τρίμηνο.
3. Καταβολή της επιχορήγησης του κόστους απασχόλησης
Η επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης καταβάλλεται ανά εξάμηνο
μετά από αίτηση του επενδυτή. Η πρώτη αίτηση καταβολής ενισχύσεων κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της
επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας, όπως αυτή ορίζεται
στην εγκριτική απόφαση.
Για την καταβολή του πρώτου μέρους της ενίσχυσης απαιτείται πιστοποίηση και έλεγχος της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης, ο οποίος θα πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Τα απαιτούμενα παραστατικά, που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή
για τον έλεγχο, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Η επιχορήγηση καταβάλλεται μόνο για τις συνδεόμενες με την επένδυση
θέσεις εργασίας.
4. Δικαιολογητικά καταβολής των ενισχύσεων
α) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης
και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και την επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών.
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β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης
για τα επιχειρηματικά σχέδια της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (vi), (viii), (ix), και (x) της περίπτωσης ε΄, καθώς και της υποπερίπτωσης
(ix) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.
5. Απαγόρευση εκχώρησης - Εξαιρέσεις
Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση
του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου
δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται
για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της
επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί
η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου
αυτού δανείου.
6. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης
Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας
από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα
αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία
της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10.
Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την
προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Αν
κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο
ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο
κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ
151 Α΄). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα
εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή.
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του
νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεματικό. Επί του οφειλόμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79 έως 81, 83 έως 85 και 113 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το ν. 2717/ 1999 (ΦΕΚ 97 Α΄).
Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανομή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα
ετών από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης.
7. Εγγραφή στον προϋπολογισμό - Απαλλαγές
Η προβλεπόμενη για κάθε οικονομικό έτος δαπάνη σε βάρος του Δημο1574

σίου για την καταβολή των επιχορηγήσεων επενδύσεων και των επιδοτήσεων
του παρόντος εγγράφεται στον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι επιχορηγήσεις του μισθολογικού κόστους της απασχόλησης που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε
φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση
σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν
αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το μισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.
Άρθρο 9

Ειδικά καθεστώτα

1. Ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης
Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθώς και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού και στα πλαίσια ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, είναι δυνατόν να θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης περιφερειών
της επικράτειας, ιδιαίτερα των νησιωτικών και ορεινών περιοχών ή τμημάτων
τους ή ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων ή επενδύσεων του άρθρου 3,
ιδιάζουσας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξης της χώρας. Για την έκδοση κάθε προεδρικού διατάγματος πρέπει να έχει προηγηθεί η εκπόνηση
ειδικής μελέτης σκοπιμότητας μέσω της οποίας να τεκμηριώνονται τα ανωτέρω.
Με τα προεδρικά αυτά διατάγματα καθορίζεται η διάρκεια του κάθε ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης, οι υπηρεσίες ή φορείς στους οποίους υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής σε αυτό, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής
των αιτήσεων αυτών, το ποσό ενισχύσεων που εγκρίνεται συνολικά στα πλαίσια του συγκεκριμένου ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης και για όλη τη διάρκειά
του, καθώς και η κατανομή του ποσού αυτού κατά υπηρεσία ή φορέα εφαρμογής και κατά χρονική περίοδο υποβολής των αιτήσεων. Επιπλέον καθορίζονται το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής, τα είδη και ποσοστά ενισχύσεων,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Με τα προεδρικά διατάγματα αυτά είναι δυνατόν να καθορίζονται και ειδικά πρόσθετα κριτήρια υπαγωγής. Επιπλέον, καθορίζονται η βαθμολόγηση,
λειτουργία και ο τρόπος εφαρμογής των κοινών και των κατά περίπτωση πρόσθετων κριτηρίων του άρθρου 6, καθώς και των τυχόν ειδικών πρόσθετων
κριτηρίων που καθορίζονται με αυτά.
Τα ως άνω κριτήρια υπαγωγής εφαρμόζονται αυτοτελώς για τις επενδύσεις που εντάσσονται στο συγκεκριμένο ειδικό καθεστώς ενίσχυσης που θεσπίζεται με κάθε προεδρικό διάταγμα.
Περίληψη του περιεχομένου του προεδρικού διατάγματος δημοσιεύεται
σε δύο ημερήσιες πολιτικές και δύο οικονομικές εφημερίδες με πανελλήνια
κυκλοφορία. Επίσης η περίληψη αποστέλλεται στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ε.Ε. για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ.
Συμπληρωματικά για τις επενδύσεις που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας παραγράφου, έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου.
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2. Επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης
Μεταποιητικές ή μεταλλευτικές επιχειρήσεις μόνο υφιστάμενων φορέων
που απασχολούν τουλάχιστον 100 άτομα και ευρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση μπορούν να υποβάλλουν ένα ολοκληρωμένο πολυετές (23 έτη) επιχειρηματικό σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης, που θα
περιλαμβάνει τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό, την εξυγίανση και ανάπτυξή τους και ενδεχομένως τις απαραίτητες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και όροι που πρέπει
να συντρέχουν στην επιχείρηση, ώστε αυτή, κατά την κρίση της αρμόδιας
υπηρεσίας και γνωμοδοτικής επιτροπής, να θεωρείται ότι ευρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση, προκειμένου να είναι δυνατή η εξέταση και υπαγωγή στις ενισχύσεις της παρούσας παραγράφου του επιχειρηματικού
σχεδίου διάσωσης.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα είδη και τα ποσοστά των ενισχύσεων, καθώς και τα πρόσθετα είδη ενισχύσεων και η έκτασή τους, που παρέχονται στα επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης, τα
πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Τα κριτήρια υπαγωγής, τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία και ο τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων αυτών για την υπαγωγή των επιχειρηματικών
σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης καθορίζονται με την κοινή απόφαση
της παραγράφου 2 του άρθρου 6.
Συμπληρωματικά για τα επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του
παρόντος νόμου.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης, καθώς και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου επενδύσεις, ύψους πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ, με σημαντική επίπτωση στη διεθνή
ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση με τη δημιουργία τουλάχιστον εκατό είκοσι πέντε (125) θέσεων μόνιμης απασχόλησης, εκ των
οποίων ένας αριθμός δύναται να δημιουργείται σε δορυφορικές επιχειρήσεις
σαν άμεσο αποτέλεσμα της προτεινόμενης επένδυσης. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται για τις επενδύσεις της παραγράφου αυτής, οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις του παρόντος που αφορούν στην ίδια
συμμετοχή, στη διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων, στα ποσοστά και
το ύψος της επιχορήγησης, στο ύψος του δανείου, στα ποσοστά επιδότησης
της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, στις προϋποθέσεις μεταβίβασης των μετοχών της
επιχείρησης, καθώς και στη δυνατότητα συμμετοχής στην επένδυση δημοσίων επιχειρήσεων.
Με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να παρέχονται στις επιχειρήσεις, που
πραγματοποιούν επενδύσεις της παραγράφου αυτής, οι διευκολύνσεις και τα
προνόμια που προέβλεπαν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του
άρθρου 3 και της παρ. 6 του άρθρου 4 του καταργηθέντος ν. 4171/1961 (ΦΕΚ
93 Α΄) «περί λήψεως γενικών μέτρων για την υποβοήθηση της χώρας».
Επίσης με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζεται η κατασκευή με δη1576

μόσια δαπάνη ειδικών έργων υποδομής προς διευκόλυνση της γενικότερης
λειτουργίας της μονάδας.
Οι ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος οι επενδύσεις της παραγράφου αυτής, τελούν υπό
την προϋπόθεση της προηγούμενης κύρωσής τους με νόμο.
Άρθρο 10

Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων
Συνέπειες μη τήρησης - Κυρώσεις

1. Α. Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του νόμου αυτού, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση
πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οφείλουν:
(α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.
(β) Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη
της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
(γ) Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,
εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά
φαινόμενα.
(δ) Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.
(ε) Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου
από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται
στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία.
Αιτήματα αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόμενη επένδυση δεν
μπορούν να εγκριθούν πάνω από δύο φορές.
Β. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση
της απόφασης υπαγωγής οργάνου:
(α) Να μεταβάλουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση
ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρίες
των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών και οι μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής.
(β) Να εκμισθώσουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η
έγκριση δίδεται με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης
στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή.
Γ. Επιχειρήσεις των οποίων έχει ενισχυθεί η δημιουργούμενη απασχόληση οφείλουν να διατηρούν τον αριθμό των νέων θέσεων για τις οποίες επιχορηγούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη δημιουργία τους.
2. Α. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής
πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας:
(α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 Α.
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(β) Δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί μέρος αυτής, στις περιπτώσεις α΄,
γ΄ της παραγράφου 1 Α και α΄, β΄ της παραγράφου 1 Β.
Β. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά
τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παράγραφο 1Α
χρονικού περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.
Γ. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις, που ορίζονται
στην περίπτωση 1Αβ, επιστρέφεται η αναλογούσα στο συγκεκριμένο εξοπλισμό καταβληθείσα ενίσχυση στο σύνολό της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση
λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης και επιστροφής του εξοπλισμού
στην εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Δ. Εάν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων
απασχόλησης, που προσδιόρισαν την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, επιστρέφεται το μέρος της ενίσχυσης, που αναλογεί
στη θέση εργασίας που καταργήθηκε.
Ε. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, καθώς και οι όροι
που κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης
και του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό
της υπαγωγής της επένδυσης ή του προγράμματος ή του επιχειρηματικού
σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους
διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή ανακαλείται και καταπίπτει
η εγγυητική επιστολή εάν έχει δοθεί τμήμα της επιχορήγησης κατά την περίπτωση (iii) της παραγράφου 1α του άρθρου 8, β) εάν έχει ολοκληρωθεί η
επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι
κατά νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται
η διαδικασία, ο τρόπος επέλευσης των συνεπειών σε περίπτωση μη τήρησης
των ανωτέρω υποχρεώσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την
επιβολή ολικής ή μερικής επιστροφής η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ
0,5% έως 30%, της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί, εκτιμώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθεσης και λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση, κριτήρια,
όπως ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ύψος του ποσοστού συμμετοχής στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας, το μέγεθος της ενισχυθείσας επένδυσης που εκμισθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και μεταβιβάστηκαν, καθώς και ο βαθμός αναίρεσης της υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης κατά τους όρους της
υπαγωγής.
4. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται με βάση το νόμο αυτόν γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα
ποσά προσαυξάνονται κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε
καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δη1578

μόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
5. Απώλεια της φορολογικής απαλλαγής και καταβολή των οφειλόμενων
φόρων
Α. Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής που σχηματίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης
και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία:
(α) Πωλήθηκαν ή έπαψαν για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιούνται
τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια από τότε που
αγοράστηκαν ή έπαψαν να χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα των οποίων η
χρήση είχε αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση και ακυρώθηκε η σύμβαση,
για το ποσό που το αφορολόγητο αποθεματικό αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοιχεία, μέσασε έξι (6) μήνες από τη λήξη της
διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της χρηματοδοτικής
μίσθωσής τους, με νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης ή
της χρηματοδοτικής μίσθωσης που ορίζει το παρόν.
(β) Θα γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί.
(γ) Διαλύεται η ατομική επιχείρηση ή η εταιρία λόγω θανάτου του επιχειρηματία ή μέλους της εταιρίας.
Β. Επίσης το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε φορολογείται:
(α) Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνομά του, στο χρόνο αποχώρησής του και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό
συμμετοχής του στην εταιρία.
(β) Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, στο όνομα του μεταβιβάζοντος, στο χρόνο της μεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σε
αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία.
(γ) Σε περίπτωση ανάληψης του αποθεματικού από εταίρο ή τους κληρονόμους του, στο όνομα του αναλαμβάνοντος, στο χρόνο της ανάληψης και
για το ποσό που αναλαμβάνεται από αυτόν.
(δ) Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η εταιρία συνεχίζεται
νόμιμα μόνο μεταξύ των λοιπών εταίρων, στο όνομα του κληρονόμου και για
το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του θανόντος στην εταιρία.
(ε) Σε περίπτωση που η επιχείρηση μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού.
Γ. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και μη απόκτησης
της χρήσης του εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση εντός της πενταετούς
προθεσμίας που ορίζεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 5, η επιχείρηση
υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος και για το μέρος των κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού.
Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και οι υπόχρεοι που
υποβάλλουν αυτές ή δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβείς υπόκεινται
στις κυρώσεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄). Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος και πρόσθετου φόρου, που οφείλεται με βάση τη δήλωση της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις
οποίες η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες τέσσερις
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την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων επόμενων από την υποβολή
της δήλωσης μηνών.
Άρθρο 11

Επιτροπή απλοποίησης διαδικασιών ιδιωτικών επενδύσεων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ειδική Επιτροπή για την καταγραφή διαδικασιών και αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και φορέων, σχετικών με κάθε μορφής επενδυτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών αυτών,
καθώς και την υπαγωγή τους σε ενιαίο φορέα διαχείρισης και ελέγχου.
2. Η Επιτροπή οφείλει να τελειώσει το έργο της μέσα στην προθεσμία
που θα ορίζει η απόφαση για τη συγκρότησή της, η οποία και δεν μπορεί να
παραταθεί πέραν του έτους 2005.
Άρθρο 12

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Επενδύσεις ή προγράμματα ή επιχειρηματικά σχέδια που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998,
όπως ισχύει, ή έχουν ολοκληρωθεί γι' αυτά οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες και γνωμοδοτικές επιτροπές αλλά δεν έχει
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η περίληψη της απόφασης
υπαγωγής τους, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου.
2. Διατήρηση ισχύος κανονιστικών αποφάσεων
α) Διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 2601/1998 μέχρι τη συμπλήρωση διετίας από την έναρξη ισχύος της οπότε
παύει η ισχύς της και μπορεί να εκδοθούν οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου αποφάσεις.
β) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην υποπερίπτωση (xii) της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 κοινής υπουργικής απόφασης διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο μόνο όσον
αφορά τον καθορισμό των περιοχών η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί
κατ' εφαρμογή της περίπτωσης κ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 που διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998,
όπως ίσχυε.
γ) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στις περιπτώσεις α΄ και β΄ των
παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 5 κοινών υπουργικών αποφάσεων για
τον καθορισμό των κριτηρίων και διαδικασιών χαρακτηρισμού από τη Γ.Γ.Α.
του Υπουργείου Ανάπτυξης των προϊόντων ή υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή των προϊόντων ως νέων αντίστοιχα, διατηρείται σε
ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει
εκδοθεί κατ' εφαρμογή του έκτου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 και διατηρήθηκε
σε ισχύ σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 14 του ν. 2601/1998, όπως ίσχυε.
δ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση α΄ της παρα1580

γράφου 12 του άρθρου 5 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό
των προδιαγραφών των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού, καθώς και των
στοιχείων που συνοδεύουν την οικονομοτεχνική μελέτη, διατηρείται σε ισχύ
και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης κβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη
μεταβατική διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
2601/1998, όπως ίσχυε.
ε) Μέχρι της έκδοσης της προβλεπόμενης στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 15 του άρθρου 5 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό
των κριτηρίων και διαδικασιών χαρακτηρισμού από τη Γ.Γ.Α. των προϊόντων
ως καινοτομικών, καθώς και της εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική
διαδικασία, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παρ. 17 του άρθρου
6 του ν. 2601/1998, όπως ίσχυε.
στ) Διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παρ.
16 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998 μέχρι τη συμπλήρωση διετίας από την
έναρξη ισχύος της και μπορεί να εκδοθεί η προβλεπόμενη στην περίπτωση
β΄ της παρ. 16 του άρθρου 5 του παρόντος απόφαση.
ζ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στο πρώτο εδάφιο της παρ. 18
του άρθρου 5 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του είδους
και της έκτασης των έργων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακής μονάδας διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο
η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης λβ΄
της παρ. 1 του άρθρου 2 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της περίπτωσης ε΄ της
παρ. 2 του άρθρου14 του ν. 2601/1998, όπως ίσχυε.
η) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 19 του άρθρου 5 κοινών υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των προδιαγραφών των συνεδριακών κέντρων, των κέντρων θαλασσοθεραπείας, των
χιονοδρομικών κέντρων και των εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών
πηγών διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των περιπτώσεων
θ΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου νόμου1892/1990
και διατηρήθηκαν σε ισχύ σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της περίπτωσης
στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998, όπως ίσχυε, καθώς και η οικεία απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις προδιαγραφές των χιονοδρομικών κέντρων.
θ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου
6 της κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό επιπρόσθετων ειδικών
κριτηρίων για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ και
των υποπεριπτώσεων (vi), (vii), (viii), (ix) και (x), καθώς και της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, που εξετάζονται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα
νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί και τροποποιηθεί κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2601/1998, όπως ίσχυε.
ι) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην υποπερίπτωση β΄ της παρ.
3 του άρθρου 7 κοινής υπουργικής απόφασης διατηρείται σε ισχύ και κατά
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περίπτωση εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση του
ν. 2601/1998 που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 8
αυτού, όπως ίσχυε.
ια) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, καθώς και μέχρι την έκδοση της απόφασης
συγκρότησής της σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της ίδιας παραγράφου,
διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο οι κανονιστικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 19 του άρθρου 8 του ν.
2601/1998, όπως ίσχυε.
ιβ) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στις υποπεριπτώσεις (i) και
(ii) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου15 του άρθρου 7 υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επιχειρηματικών
Σχεδίων και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και μέχρι την έκδοση
των αποφάσεων συγκρότησής τους, σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της
ίδιας ως άνω παραγράφου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον
παρόντα νόμο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή
των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περίπτωσης β΄ και της περίπτωσης ζ΄
της παρ. 19 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998, όπως ίσχυε.
ιγ) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 8 αποφάσεων των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών για τη σύσταση των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Επιτροπών, καθώς
και μέχρι την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησής τους, σύμφωνα με την
περίπτωση στ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου, διατηρούνται σε ισχύ και
εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν
εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παρ. 19 του άρθρου 7 του ν.
2601/1998, όπως ίσχυε.
ιδ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 8 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της
Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, καθώς και μέχρι την
έκδοση της απόφασης συγκρότησής της, σύμφωνα με την περίπτωση στ΄
της ίδιας ως άνω παραγράφου, διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον
παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της
περίπτωσης στ΄ της παρ. 19 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998, όπως ίσχυε.
ιε) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στις υποπεριπτώσεις (i) (ii)
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 7 υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση των Κεντρικών Οργάνων Ελέγχου και των Ειδικών Οργάνων Ελέγχου διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η
κανονιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή των υποπεριπτώσεων
(1) και (2) της περίπτωσης α΄ της παρ. 21 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998,
όπως ίσχυε.
ιστ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 7 κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση
Ειδικών Οργάνων Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον παρόντα
νόμο οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 2 της παρ. 21 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998,
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όπως ίσχυε.
ιζ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 7 υπουργικής απόφασης για τη σύσταση Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου (Π.Ο.Ε.) διατηρείται σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον
παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 2 της παρ. 21 του άρθρου 8 του ν.
2601/1998, όπως ίσχυε.
ιη) Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 7 υπουργικών αποφάσεων για τις αποζημιώσεις των
προέδρων, μελών, εισηγητών, γραμματέων και αναπληρωτών βοηθών γραμματέων των γνωμοδοτικών επιτροπών, καθώς και των μελών των οργάνων
ελέγχου, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον παρόντα νόμο οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης β΄
της παρ. 22 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998, όπως ίσχυε.
ιθ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 20 του άρθρου 7 υπουργικής απόφασης για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που
κάνουν χρήση της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, διατηρείται σε
ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που έχει
εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη μεταβατική
διάταξη της περίπτωσης ο΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998, όπως
ίσχυε.
κ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 υπουργικής απόφασης για τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής της επιχορήγησης διατηρείται σε ισχύ
και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση του ν.
1892/1990 που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 6
αυτού και διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της περίπτωσης η΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998, όπως ίσχυε.
κα) Διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται η προβλεπόμενη στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 κοινή υπουργική απόφαση για τους όρους
τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης στα επιχειρηματικά σχέδια, αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και η υπουργική απόφαση για τα
αναγκαία δικαιολογητικά που προβλέπεται στην ίδια ως άνω παράγραφο,
που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 23α του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 και διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της περίπτωσης π΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
2601/1998, όπως ίσχυε.
κβ) Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 υπουργικής απόφασης για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής της επιχορήγησης στις ειδικές επενδύσεις αρμοδιότητας
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης διατηρείται
σε ισχύ και εφαρμόζεται για τον παρόντα νόμο η κανονιστική απόφαση που
έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν.
2601/1998.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα
1 έως και 11, καθώς και το άρθρο 14 του ν. 2601/1998, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, εκτός των διατάξεων της παρ. 35
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του άρθρου 6 και της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 14 αυτού που διατηρεί
σε ισχύ την παρ. 13 του άρθρου 23 του ν.1892/1990, η οποία ενσωματώθηκε
στην κωδικοποίηση των αναπτυξιακών κινήτρων ως άρθρο 23γ του π.δ.
456/1995 και διατηρείται σε ισχύ.
4. Ειδικά για τις επενδύσεις του ν. 2601/1998 που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους και δεν έχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρωθεί και
θα διαρκέσει πέραν της μιας διαχειριστικής χρήσης συνεχίζουν να έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2601/1998 για τις αφορολόγητες
εκπτώσεις, επίσης οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 27, του άρθρου 8 παρ. 24
του ν. 2601/1998, καθώς και του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 3259/2004 για την
εφαρμογή των αφορολόγητων εκπτώσεων μέχρι την ολοκλήρωση των επενδύσεων εντός της προβλεπόμενης πενταετίας.
5. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2601/1998, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 6 του ν. 3219/2004 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν.
3259/2004, τροποποιείται με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 10
του παρόντος, από τότε που ίσχυσε.
6. α) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η καταβολή των ενισχύσεων των
επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού
που έχουν υπαχθεί στους νόμους 1262/1982, 1892/1990 και 2601/1998 από
τον ΕΟΜΜΕΧ συνεχίζει να γίνεται από τις υπηρεσίες και τα όργανα του φορέα
αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 20
και στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 21 του άρθρου 8, καθώς και στην
παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 2601/1998. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει να
λειτουργεί στον ΕΟΜΜΕΧ η προβλεπόμενη από την περίπτωση γ΄ της παρ.
19 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί για αιτήματα τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και
πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, μεταβίβασης επιχειρήσεων
ή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, καθώς και για την ανάκληση αποφάσεων
υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί με τους νόμους
1262/1982, 1892/1990 και 2601/1998.
β) Οι ρυθμίσεις του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 18 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τη Γνωμοδοτική
Επιτροπή του ν. 2601/1998 του ΕΟΜΜΕΧ.
7. α) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επενδύσεων ή και προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί στις διατάξεις του ν.1892/1990 ή του ν.1262/1982
από την ΑΤΕ συνεχίζει να γίνεται από τις υπηρεσίες και όργανα του φορέα
αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν.1892/1990, όπως διατηρήθηκε με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου11α του άρθρου 14 του ν. 2601/1998. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει να λειτουργεί στην Α.Τ.Ε. η προβλεπόμενη από την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 8 του κωδικοποιημένου νόμου 1892/1990 Γνωμοδοτική Επιτροπή, η
οποία γνωμοδοτεί για αιτήματα τροποποίησης αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, μεταβίβασης
επιχειρήσεων ή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, καθώς και για την ανάκληση
αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφή ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί με
τους νόμους 1892/1990 και1262/1982.
β) Οι ρυθμίσεις του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 18
του άρθρου 7 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή
τουν.1892/1990 της Α.Τ.Ε..
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8. Αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών
προϊόντων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος Ι
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αιτήσεις για υπαγωγή
επενδυτικών σχεδίων εμπορικών και μεταφορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο
φορέα, για τη δημιουργία εμπορευματικών σταθμών και διαμετακομιστικών
κέντρων, καθώς και τα επενδυτικά σχέδια των μεταφορικών επιχειρήσεων
για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης,
καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, καθώς και τα
επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, υποβάλλονται μετά
την έκδοση των προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου
2 του άρθρου 3.
9. Αιτήσεις για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος επιχειρηματικών
σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης υποβάλλονται μετά την έκδοση της
προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 κοινής υπουργικής απόφασης.
10. Για τις διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου των επενδύσεων του άρθρου 6 του ν. 2996/2002 (Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των
Βαλκανίων Ε.Σ.Ο.Α.Β.) ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.
11. Όπου στο κεφάλαιο Β΄ του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α΄/29.12.1995)
«Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών», όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, γίνεται αναφορά στο ν. 1892/1990, νοείται
ο παρών Νόμος.
Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Πρ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Φ. ΠΑΛΛη - ΠΕΤρΑΛΙΑ
ΕΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝηΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Μ. ΛΙΑΠηΣ

Δ. ΑΒρΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2004

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Πτωχευτικός Κώδικας
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 17 Απριλίου 2007

Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ
μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής

Με τον Αναστάση Παπαληγούρα, υπουργό Δικαιοσύνης, εισηγηθήκαμε στην Κυβερνητική Επιτροπή, το νέο σχέδιο του Πτωχευτικού Κώδικα, το οποίο και ενεκρίθη ομοφώνως.
Η αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δικαίου έρχεται να καλύψει μια
επείγουσα, επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού ενός κλάδου του Δικαίου, ο οποίος θα προσφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην οικονομία της αγοράς, στην εθνική οικονομία, στην αγορά εργασίας και
βεβαίως στην επιχειρηματικότητα, καθιστώντας την Οικονομία –και
συνεπώς και τις επιχειρήσεις- περισσότερο ανταγωνιστική.
Για την κατάρτιση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, έχουν ληφθεί
υπόψη τα πρότυπα Πτωχευτικού Δικαίου όλων των κρατών της Ευρώπης και ιδιαίτερα εκείνα τα οποία λειτουργούν με τον πλέον επιτυχή
τρόπο. Η αναμόρφωση αυτού του Πτωχευτικού Κώδικα γίνεται ύστερα
από 70 χρόνια. Είναι ένα σημαντικό βήμα εξυγίανσης της επιχειρηματικότητας στην Πατρίδα μας. Και πιστεύουμε ότι και αυτό θα συμβάλει στο να γίνουν ακόμα περισσότερο, ανταγωνιστικές οι
επιχειρήσεις μας.
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«Πτωχευτικός Κώδικας»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3588
Φ.Ε.Κ. 153Α (10.7.2007)
Άρθρο μόνο

Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόμου το οποίο καταρτίστηκε
από την ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα
με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του ν. 2145/1993, όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135 Α΄):
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠρΩΤΟ

η ΚηρΥΞη ΤηΣ ΠΤΩΧΕΥΣηΣ
Ι. Γενική διάταξη

Σκοπός της πτώχευσης

Άρθρο 1.- Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του ή με άλλο
τρόπο που προβλέπεται από σχέδιο αναδιοργάνωσης και ιδίως με τη διατήρηση της επιχείρησής του.
ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης
Υποκειμενικές προϋποθέσεις

Άρθρο 2.- 1. Πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό
σκοπό.
2. Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δημόσιοι οργανισμοί.
3. Η παύση της εμπορίας ή της οικονομικής δραστηριότητας ή ο θάνατος
δεν κωλύουν την πτώχευση, εφόσον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο
οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο
εντός έτους από το θάνατό του.
Αντικειμενικές προϋποθέσεις

Άρθρο 3.- 1. Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό
και μόνιμο (παύση πληρωμών). Δεν αποτελούν εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι πληρωμές που γίνονται με δόλια ή καταστρεπτικά μέσα.
2. Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης αποτελεί λόγο κήρυξης της
πτώχευσης, όταν την κήρυξή της ζητεί ο οφειλέτης.
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Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο- Διαδικασία

Άρθρο 4.- 1. Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης είναι το πολυμελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του.
2. Κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος, όπου ο οφειλέτης
ασκεί συνήθως τη διοίκηση των συμφερόντων του και είναι αναγνωρίσιμος
από τους τρίτους. Για τα νομικά πρόσωπα τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχθεί
το αντίθετο, ότι κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας.
3. Η υπόθεση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας
(άρθρα 741 επ. Κ.Πολ.Δ.). Οι παρεμβάσεις, απλές ή κύριες, ασκούνται και
με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά.
Αίτηση πτώχευσης

Άρθρο 5.- 1. Η πτώχευση κηρύσσεται μετά από αίτηση πιστωτή που έχει
έννομο συμφέρον, καθώς και μετά από αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών,
εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος.
2. Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, πάντως το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3, αίτηση προς το πτωχευτικό
δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης.
3. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,
η επωνυμία, καθώς και η διεύθυνση, όπου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του
ή κατά περίπτωση το κέντρο των κύριων συμφερόντων του και τις τυχόν δευτερεύουσες εγκαταστάσεις του. Επίσης στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται
και ο αριθμός του Εμπορικού Μητρώου του οφειλέτη. Επί ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας πρέπει να αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και ως
προς όλους τους ομόρρυθμους εταίρους. Αν τα στοιχεία αυτά δεν έχουν αναγραφεί ή δεν συμπληρώθηκαν, κατά το άρθρο 227 του Κ.Πολ.Δ., η αίτηση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή απαραδέκτου
αυτής, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πεντακοσίων (500) ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης. Το ποσό αναλαμβάνεται από τον σύνδικο με άδεια του εισηγητή. Ο αιτών
ικανοποιείται ως ομαδικός πιστωτής για το προκαταβληθέν ποσό. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή παραίτησης από το δικόγραφο, επιστρέφεται το ποσό στον αιτούντα.
Απόρριψη της αίτησης

Άρθρο 6.- 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν δεν
συντρέχουν οι υποκειμενικές ή οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την κήρυξη
της πτώχευσης.
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει επίσης την αίτηση, εφόσον αποδεικνύεται ότι, αν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της
διαδικασίας. Σε περίπτωση απόρριψης για την αιτία αυτή, το πτωχευτικό δικαστήριο διατάσσει την καταχώρηση του ονόματος ή της επωνυμίας, κατά
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περίπτωση, του οφειλέτη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καθώς και στα Μητρώα Πτωχεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8. Η
καταχώρηση διαγράφεται μετά πάροδο τριετίας.
3. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν αποδειχθεί ότι
αυτή ασκείται καταχρηστικά. Καταχρηστική είναι η αίτηση ιδίως, εάν ο πιστωτής την χρησιμοποιεί ως υποκατάστατο διαδικασίας ατομικής ικανοποίησης
ή προς επιδίωξη σκοπών άσχετων με την πτώχευση, ως θεσμό συλλογικής
εκτέλεσης, καθώς και εάν ο οφειλέτης την υποβάλλει προς το σκοπό δόλιας
αποφυγής πληρωμής των χρεών του.
4. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι όροι της παραγράφου 3, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση όποιου από τους διαδίκους έχει
έννομο συμφέρον, να επιδικάσει αποζημίωση κατ’ εκείνου που υπέβαλε την
αίτηση.
Απόφαση

Άρθρο 7.- 1. Με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση το πτωχευτικό δικαστήριο διορίζει εισηγητή δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης και διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Ορίζει ημέρα, ώρα και τόπο
όπου οι πιστωτές θα συνέλθουν ενώπιον του εισηγητή σε συνέλευση για σύνταξη πίνακα εικαζόμενων πιστωτών και εκλογή της επιτροπής πιστωτών και
ορίζει τον τρόπο δημοσιότητας. Με την ίδια απόφαση το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης των πιστωτών για να αποφασίσει με βάση την έκθεση του συνδίκου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 70. Η ημερομηνία αυτή δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης. Οι δύο συνελεύσεις μπορεί
να συμπίπτουν. Στην απόφαση αναφέρονται επίσης και τα στοιχεία του οφειλέτη, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3.
2. Στην απόφαση προσδιορίζεται και η ημέρα παύσης των πληρωμών,
η οποία δεν μπορεί να απέχει πέραν της διετίας από την ημερομηνία κήρυξης
της πτώχευσης ή, σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, πέραν του έτους πριν
το θάνατο. Σε περίπτωση κήρυξης της πτώχευσης, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2, ημέρα παύσης πληρωμών λογίζεται η ημέρα δημοσίευσης της
απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση.
3. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, με μεταγενέστερη απόφασή του,
μετά από αίτηση του συνδίκου, της επιτροπής πιστωτών, πιστωτή και οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον να μεταβάλει το χρόνο παύσης των πληρωμών. Η αίτηση μεταβολής του χρόνου παύσης των πληρωμών είναι
απαράδεκτη μετά από την περάτωση της επαλήθευσης των πιστώσεων, κατά
το άρθρο 93 και σε κάθε περίπτωση μετά πάροδο έτους από την κήρυξη της
πτώχευσης.
4. Επί πτώχευσης ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εμπορικών εταιριών,
με την ίδια απόφαση με την οποία κηρύσσεται σε πτώχευση η εταιρία, κηρύσσονται σε πτώχευση και τα ομόρρυθμα μέλη της και χωρίς άλλη διατύπωση. Η πτώχευση αστικής εταιρίας με νομική προσωπικότητα ή άλλης
ένωσης προσώπων με νομική προσωπικότητα, δεν επιφέρει και τη συμπτώχευση των μελών της.
5. Η απόφαση είναι αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της. Είναι δυνατή η προσβολή της με τα ένδικα μέσα της έφεσης και
της αναίρεσης που ασκούνται και εκδικάζονται κατά την ίδια διαδικασία της
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εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 επ. Κ.Πολ.Δ.) και απευθύνονται και κατά
του συνδίκου.
Δημοσιότητα

Άρθρο 8.- 1. Περιλήψεις των αποφάσεων που κηρύσσουν την πτώχευση
ή μεταβάλλουν το χρόνο παύσης των πληρωμών, καθώς και κάθε άλλη πρόσκληση ή πράξη που προβλέπεται στον παρόντα κώδικα, δημοσιεύονται με
την επιμέλεια του συνδίκου, του οφειλέτη ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, κατά την κρίση του, να διατάξει και πρόσθετες
δημοσιεύσεις.
2. Οι αποφάσεις που κηρύσσουν ή ανακαλούν πτώχευση ή διατάσσουν
το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, επικυρώνουν τη συμφωνία συνδιαλλαγής, κηρύσσουν τη λύση αυτής, επικυρώνουν ή απορρίπτουν το σχέδιο
αναδιοργάνωσης, ακυρώνουν τούτο ή διατάσσουν την ατομική ανατροπή του
ή παύουν τις εργασίες της πτωχεύσεως και σε όσες άλλες περιπτώσεις ορίζεται στον παρόντα κώδικα, σημειώνονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
3. Σε κάθε πρωτοδικείο, στο γραφείο του εισηγητή, τηρείται με επιμέλεια
του γραμματέα των πτωχεύσεων Μητρώο Πτωχεύσεων, στο οποίο εγγράφονται τα ονόματα και επί νομικών προσώπων η επωνυμία αυτών που κηρύχθηκαν σε πτώχευση ή ζητήθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.
Στη μερίδα τους καταχωρείται κάθε περαιτέρω πράξη της διαδικασίας, καθώς
και η αποκατάσταση. Τηρείται επίσης και αλφαβητικό ευρετήριο. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών τηρείται Γενικό Μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται οι άνω μεταβολές για ολόκληρη τη Χώρα. Οι λεπτομέρειες τήρησης των Μητρώων
αυτών καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Καταχωρήσεις

Άρθρο 9.- 1. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, με επιμέλεια του
συνδίκου, καταχωρείται στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, στο οποίο
έχουν καταχωρηθεί εμπράγματα δικαιώματα του οφειλέτη επί ακινήτων.
2. Σε περίπτωση εκποίησης ή αποδέσμευσης των ακινήτων αυτών από
τον σύνδικο, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτησή του, διατάσσει τη
διαγραφή της καταχώρησης αυτής.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως
και σε μητρώα πλοίων ή αεροσκαφών, επί των οποίων ο οφειλέτης έχει εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και σε δημόσια βιβλία στα οποία καταχωρούνται κατά το νόμο άλλα περιουσιακά στοιχεία.
ΙΙΙ. Εξασφαλιστικά μέτρα
Προληπτικά μέτρα

Άρθρο 10.- 1. Μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη
σε πτώχευση, ο πρόεδρος του αρμόδιου κατά το άρθρο 4 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ.
Κ.Πολ.Δ.), μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να
διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους
πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, μέχρι
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να δημοσιευθεί η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης. Ο
πρόεδρος μπορεί, ιδίως, να απαγορεύσει οποιαδήποτε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, να διατάξει την αναστολή των
ατομικών διώξεων των πιστωτών, να ορίσει μεσεγγυούχο. Η απόφαση υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 8.
2. Τα διατασσόμενα μέτρα παύουν αυτοδικαίως με την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης.
Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας

Άρθρο 11.- 1. Ο γραμματέας των πτωχεύσεων γνωστοποιεί αμέσως στον
ειρηνοδίκη τη διάταξη της απόφασης για τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Η γνωστοποίηση γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, ακόμη και
με τηλεομοιοτύπημα ή τηλεγράφημα. Αρμόδιος για τη σφράγιση είναι ο ειρηνοδίκης του τόπου όπου βρίσκονται τα πράγματα, ο οποίος υποχρεούται να
εκτελέσει τη σφράγιση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών με την παρουσία
του συνδίκου ή και χωρίς αυτή. Σε κάθε περίπτωση ο ειρηνοδίκης, μόλις πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο την κήρυξη της πτώχευσης οφείλει να
ενεργήσει τη σφράγιση και χωρίς να έχει ειδοποιηθεί από τον γραμματέα.
2. Ο εισηγητής μπορεί να επιτρέψει να παραλειφθεί η σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, αν κατά την κρίση του η απογραφή είναι δυνατόν να περατωθεί εντός μιας (1) ημέρας.
3. Ο ειρηνοδίκης θέτει τις σφραγίδες στις θύρες και τα παράθυρα του καταστήματος του οφειλέτη και των λοιπών ακινήτων του, καθώς και επί των κινητών του που βρίσκονται εκτός κλειστού χώρου, ώστε να μην είναι δυνατή
η είσοδος στα ακίνητα ή η αφαίρεση κινητών, χωρίς την καταστροφή των
σφραγίδων.
4. Δεν μπορεί να σφραγιστεί η κατοικία του οφειλέτη και της οικογένειάς
του ή τα κινητά που κατά το άρθρο 953 παράγραφος 3 του Κ.Πολ.Δ. είναι
ακατάσχετα. Επίσης εξαιρούνται από τη σφράγιση και παραδίδονται αμέσως
στον σύνδικο τα πράγματα που εξαιρέθηκαν από τη σφράγιση κατά το άρθρο
67, καθώς και τα εμπορικά βιβλία του οφειλέτη και τα βραχυπρόθεσμα αξιόγραφα ή αυτά που πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τρίτο ή για τα οποία πρέπει να ληφθούν συντηρητικά μέτρα. Τα εμπορικά βιβλία θεωρούνται από τον
ειρηνοδίκη και βεβαιώνεται με συνοπτική έκθεση η κατάστασή τους, τα δε
αξιόγραφα περιγράφονται ακριβώς στην έκθεση.
5. Για τη σφράγιση συντάσσεται από τον ειρηνοδίκη έκθεση, στην οποία
αναφέρεται η περιγραφή των χώρων, όπου τέθηκαν οι σφραγίδες, τα σημαντικά έγγραφα και οι διαθήκες που τυχόν ανευρέθηκαν, τα τυχόν εξαιρεθέντα
από τη σφράγιση πράγματα και καταχωρείται κάθε ισχυρισμός ή αντίρρηση
των προσώπων που παρευρέθηκαν στη σφράγιση και κάθε τι που μπορεί να
έχει σημασία για την πτώχευση και υπέπεσε στην αντίληψη του ειρηνοδίκη.
6. Η σφράγιση μισθωμένου από τον οφειλέτη εμπορικού καταστήματος,
αποθήκης ή άλλου χώρου για την άσκηση της επιχειρήσής του δεν εμποδίζει
την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που διατάσσει για οποιονδήποτε λόγο
την απόδοση του μισθίου στον εκμισθωτή. Μεσεγγυούχος των πραγμάτων
που τυχόν ευρεθούν στο μίσθιο είναι ο εκμισθωτής, μέχρι να παραληφθούν
αυτά από τον σύνδικο και εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 956
παράγραφος 4 του Κ.Πολ.Δ..
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ΙV. Aντίκλητοι-έξοδα-προθεσμίες
Αντίκλητοι, κοινοποιήσεις

Άρθρο 12.- 1. Ο οφειλέτης που κηρύχθηκε σε πτώχευση και η επιτροπή
πιστωτών οφείλουν με δήλωσή τους προς τον γραμματέα των πτωχεύσεων
να ορίσουν ως αντίκλητό τους πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου.
2. Όπου προβλέπονται επιδόσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις ή ειδοποιήσεις προς τον οφειλέτη ή την επιτροπή πιστωτών, αυτές γίνονται μόνο
προς τον αντίκλητο που έχει νομίμως διορισθεί και πάντοτε εγγράφως. Αν
δεν έχει διορισθεί αντίκλητος, η ειδοποίηση των εν λόγω γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και τηλεφωνικώς από τον γραμματέα των πτωχεύσεων,
ο οποίος βεβαιώνει τούτο ενυπογράφως πάνω στο φάκελο της πτώχευσης.
Τα δικαστικά έξοδα

Άρθρο 13.- Στις πτωχευτικές δίκες τα έξοδα επιβάλλονται πάντοτε σε
βάρος της πτωχευτικής περιουσίας, αν ενεργήθηκαν προς το συμφέρον της.
Οι προθεσμίες

Άρθρο 14.- 1. Οι κοινοποιήσεις, επιδόσεις και ειδοποιήσεις, αν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στον παρόντα κώδικα, γίνονται πριν τρεις (3) ημέρες.
2. Στις προθεσμίες που κατά τον παρόντα κώδικα ορίζονται σε ημέρες
δεν υπολογίζονται οι ημέρες αργίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα
Σάββατα. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τις προθεσμίες των ενδίκων
μέσων και ενδίκων βοηθημάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕρΟ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤηΣ ΠΤΩΧΕΥΣηΣ

Ι. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη
Στερήσεις

Άρθρο 15.- Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο από την κήρυξη της πτώχευσης στερείται μόνο εκείνων των δικαιωμάτων του προσωπικής φύσεως, που
προβλέπουν ειδικές διατάξεις νόμων.
Πτωχευτική περιουσία

Άρθρο 16.- 1. Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται.
2. Δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία τα κατά το κοινό δικονομικό
δίκαιο ή άλλες διατάξεις ακατάσχετα ή εξαιρούμενα με ειδικές διατάξεις
νόμων.
3. Στην πτωχευτική περιουσία ανήκουν τα εμπορικά βιβλία και στοιχεία
του οφειλέτη που αφορούν την επιχείρησή του. Η υποχρέωση διατήρησής
τους, σύμφωνα με το νόμο, δεν θίγεται.
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4. Εάν μεταξύ των συζύγων ισχύει το σύστημα κοινοκτημοσύνης, η κοινή
περιουσία καταλαμβάνεται από την πτωχευτική απαλλοτρίωση ως χωριστή
περιουσία και από αυτήν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 1408-1409 του Αστικού Κώδικα και υπό τις προϋποθέσεις των
διατάξεων αυτών.
5. Στην πτωχευτική περιουσία δεν περιλαμβάνεται η περιουσία που αποκτά ο οφειλέτης μετά την κήρυξη της πτώχευσης. Κατ’ εξαίρεση, τόκοι και
άλλες περιοδικές παροχές, καθώς και παρεπόμενες αξιώσεις ή δικαιώματα
και αν ακόμη γεννώνται ή αναπτύσσονται μετά την κήρυξη της πτώχευσης,
ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία, εφόσον προέρχονται από ενοχή ή κύριο
δικαίωμα που υπήρχε πριν την κήρυξη της πτώχευσης.
Πτωχευτική απαλλοτρίωση

Άρθρο 17.- 1. Ο οφειλέτης από την κήρυξη της πτώχευσης στερείται αυτοδικαίως της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της περιουσίας του (πτωχευτική απαλλοτρίωση), την οποία ασκεί μόνος ο σύνδικος. Μετά την κήρυξη
της πτώχευσης, πράξεις διαχείρισης ή διάθεσης στοιχείων της πτωχευτικής
περιουσίας από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, χωρίς τη σύμπραξη του συνδίκου, είναι ανενεργείς και απαγορεύεται να καταχωρηθούν σε δημόσια βιβλία
οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς τη γραπτή έγκριση του συνδίκου.
2. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων, αν ο οφειλέτης διέθεσε περιουσιακά στοιχεία κατά την ημέρα κήρυξης της πτώχευσης, τεκμαίρεται ότι η διάθεση έγινε μετά την κήρυξη.
3. Η πτωχευτική απαλλοτρίωση αίρεται σε όσες περιπτώσεις ο παρών
κώδικας προβλέπει.
4. Ο οφειλέτης δεν νομιμοποιείται μετά την κήρυξη της πτώχευσης σε
δίκες που αφορούν την πτωχευτική περιουσία. Μόνο σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου νομιμοποιείται, κατ’ εξαίρεση, στη λήψη
των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της πτωχευτικής περιουσίας. Σε
κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει προσθέτως
στις δίκες που διεξάγει ο σύνδικος.
Ανάθεση στον οφειλέτη

Άρθρο 18.- 1. Όταν η πτώχευση κηρύσσεται με αίτηση του οφειλέτη, το
πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση αυτού, να του αναθέσει τη
διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της πτωχευτικής περιουσίας, με ή χωρίς
περιοριστικούς όρους, πάντοτε με τη σύμπραξη του συνδίκου, αν η ανάθεση
αυτή είναι προς το συμφέρον των πιστωτών και συναινεί στην ανάθεση η επιτροπή πιστωτών.
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση του συνδίκου ή
της επιτροπής πιστωτών, να αφαιρέσει από τον οφειλέτη τη διοίκηση της
πτωχευτικής περιουσίας, αν τούτο επιβάλλει το συμφέρον των πιστωτών.
Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα διοίκησης περιέρχεται στον σύνδικο.
3. Οι αποφάσεις για ανάθεση ή αφαίρεση, κατά τις παράγραφους 1 και
2, του δικαιώματος διοίκησης είναι εκ του νόμου εκτελεστές και υποβάλλονται
στη δημοσιότητα του άρθρου 8.
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Περιορισμός προς διατήρηση του ενεργητικού

Άρθρο 19.- 1. Μέχρι την έγκριση του κατά τα άρθρα 107 επ. σχεδίου αναδιοργάνωσης, άλλως μέχρι την ένωση των πιστωτών, απαγορεύεται η διάθεση στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης χωρίς την άδεια του
εισηγητή, που χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Αν συντρέχουν όλως εξαιρετικές περιστάσεις, όπως προφανής κίνδυνος ουσιώδους μείωσης της αξίας της επιχείρησης του οφειλέτη ή ύπαρξη
ιδιαίτερα ευνοϊκής προσφοράς, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από έκθεση
του εισηγητή και αφού ακουσθεί ο σύνδικος και η επιτροπή πιστωτών, μπορεί
να αποφασίσει την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας και τις διακρίσεις του άρθρου 135.
Υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας

Άρθρο 20.- 1. Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον σύνδικο
και να συνεργάζεται μαζί του για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την πτώχευση. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει και τους κατά την προηγούμενη της κήρυξης της πτώχευσης διετία πληρεξούσιους του οφειλέτη, πλην των δικηγόρων
του, εκτός αν υπάρχει συναίνεση του οφειλέτη.
2. Ο οφειλέτης υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του συνδίκου τα τηρούμενα από αυτόν εμπορικά βιβλία και στοιχεία, υποχρεωτικά και μη, που
αφορούν την επιχείρησή του.
ΙΙ. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές
Πτωχευτικός πιστωτής

Άρθρο 21.- 1. Πτωχευτικοί πιστωτές είναι εκείνοι που κατά την κήρυξη
της πτώχευσης έχουν κατά του οφειλέτη γεννημένη και δικαστικώς επιδιώξιμη
χρηματική ενοχική απαίτηση και ειδικότερα εκείνοι των οποίων:
α. η απαίτηση δεν διασφαλίζεται με προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια
(ανέγγυοι πιστωτές)·
β. η απαίτηση ικανοποιείται προνομιακά από το σύνολο της πτωχευτικής
περιουσίας (γενικοί προνομιούχοι πιστωτές)·
γ. η απαίτηση εξασφαλίζεται με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια
επί συγκεκριμένου αντικειμένου της πτωχευτικής περιουσίας (ενέγγυοι πιστωτές)·
δ. η απαίτηση ικανοποιείται από την πτωχευτική περιουσία μετά από την
ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών (πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης).
2. Ο πτωχευτικός πιστωτής μπορεί να επιδιώξει την ικανοποίηση των
απαιτήσεών του μόνο μέσω της πτωχευτικής διαδικασίας, εκτός εάν στον παρόντα κώδικα ορίζεται διαφορετικά.
Απαιτήσεις υπό αίρεση

Άρθρο 22.- 1. Απαιτήσεις υπό διαλυτική αίρεση, για όσο χρόνο η αίρεση
δεν πληρούται, θεωρούνται ως μη τελούσες υπό αίρεση. Σε περίπτωση πλήρωσης της αίρεσης κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, ο πιστωτής
υποχρεούται να επιστρέψει τα τυχόν καταβληθέντα σ’ αυτόν.
2. Απαιτήσεις υπό αναβλητική αίρεση κατατάσσονται στον κατά το άρθρο
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153 πίνακα διανομής τυχαία, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 978
Κ.Πολ.Δ..
Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις

Άρθρο 23.- 1. Οι κατά την κήρυξη της πτώχευσης μη ληξιπρόθεσμες
απαιτήσεις κατά του οφειλέτη, πλην εκείνων των ενέγγυων πιστωτών, θεωρούνται ότι έληξαν. Οι μη ληξιπρόθεσμες άτοκες απαιτήσεις μειώνονται κατά
το ποσό του νόμιμου τόκου που αντιστοιχεί στο διάστημα από την κήρυξη
της πτώχευσης μέχρι την πραγματική λήξη τους ως προς αυτόν.
2. Οι απαιτήσεις των ενέγγυων πιστωτών καθίστανται απαιτητές κατά την
πραγματική λήξη τους.
Παύση τοκογονίας

Άρθρο 24.- 1. Από την κήρυξη της πτώχευσης οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα παύουν να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους. Η παύση της
τοκογονίας δεν ισχύει για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές.
2. Το κατά τα άρθρα 107 επ. σχέδιο αναδιοργάνωσης μπορεί να έχει ως
περιεχόμενο και την καταβολή, ολική ή μερική, των τόκων που έπαυσαν να
παράγονται λόγω κήρυξης της πτώχευσης.
Αναστολή των ατομικών καταδιώξεων

Άρθρο 25.- 1. Με επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 26, από την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά
μέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεών τους. Ιδίως απαγορεύεται η έναρξη ή συνέχιση της
αναγκαστικής εκτέλεσης, η άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, η συνέχιση των δικών επ’ αυτών, η άσκηση ή εκδίκαση ένδικων μέσων,
η έκδοση πράξεων διοικητικής ή φορολογικής φύσεως, ή η εκτέλεσή τους σε
στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας.
2. Πράξεις κατά παράβαση της κατά την παράγραφο 1 αναστολής είναι
απολύτως άκυρες.
ρυθμίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές

Άρθρο 26.- 1. Πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις εξασφαλίζονται με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια επί αντικειμένου της πτωχευτικής περιουσίας, ικανοποιούνται αποκλειστικά από τη ρευστοποίησή του σύμφωνα
με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις, εκτός εάν ο παρών κώδικας προβλέπει
διαφορετικά. Οι ενέγγυοι πιστωτές ικανοποιούνται από το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας, μόνο σε περίπτωση που παραιτηθούν από το προνόμιο
ή την ασφάλειά τους.
2. Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παραγράφους 3 έως 6, η
αναστολή των ατομικών διώξεων δεν ισχύει ως προς τους ενέγγυους πιστωτές σχετικά με τα ανωτέρω υπέγγυα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας.
3. Από την έκδοση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, μέτρα
αναγκαστικής εκτέλεσης των ενέγγυων πιστωτών επί περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τα οποία συνδέονται λειτουργικά και άμεσα με την επι1596

χειρηματική δραστηριότητά του ή με παραγωγική μονάδα ή εκμετάλλευση του
οφειλέτη, αναστέλλονται μέχρι την έγκριση του κατά τα άρθρα 107 επ. σχεδίου αναδιοργάνωσης, άλλως μέχρι την κατά το άρθρο 84 απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών ως προς τον τρόπο εξακολούθησης των εργασιών
της πτώχευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή δεν επεκτείνεται πέραν των
δέκα (10) μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης, με την παρέλευση των
οποίων η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως. Πράξεις ατομικών διώξεων των
ενέγγυων πιστωτών κατά παράβαση της αναστολής της παρούσας παραγράφου είναι απολύτως άκυρες.
4. Η κατά την παράγραφο 3 αναστολή δεν επεκτείνεται στα υπέγγυα αντικείμενα που ανήκουν σε εγγυητές, συνοφειλέτες και τρίτους οφειλέτες ή ανήκουν στον οφειλέτη, αλλά δεν συνδέονται λειτουργικά και άμεσα με την
επιχειρηματική του δραστηριότητα, παραγωγική μονάδα ή εκμετάλλευσή του.
5. Αν αποφασιστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84, η εκποίηση
της επιχείρησης ως συνόλου, αναστέλλονται μέχρι πέρατος της διαδικασίας
αυτής και οι ατομικές διώξεις των ενέγγυων πιστωτών και μόνο ως προς τα
κατά την παράγραφο 3 εδάφιο πρώτο περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.
Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3.
6. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν θίγουν τις ειδικές ρυθμίσεις για αναγκαστική
εκτέλεση των συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας.
Οφειλέτες εις ολόκληρον

Άρθρο 27.- 1. Επί οφειλής εις ολόκληρον ο πιστωτής έχει δικαίωμα, εάν
κηρυχθεί σε πτώχευση τουλάχιστον ένας από τους συνοφειλέτες, να απαιτήσει από κάθε συνοφειλέτη την πλήρη ικανοποίηση της απαίτησής του, εάν
κατέστη απαιτητή κατά την πραγματική λήξη της. Σε περίπτωση υπερκάλυψης της απαίτησής του, αποδίδει το επιπλέον σε εκείνον τον συνοφειλέτη
που θα είχε δικαίωμα αναγωγής κατά των άλλων.
2. Συνοφειλέτης εις ολόκληρον και εγγυητής δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην πτώχευση συνοφειλέτη ή πρωτοφειλέτη αντίστοιχα, με βάση απαίτηση που θα αποκτούσαν στο μέλλον λόγω ικανοποίησης από αυτούς του
πιστωτή, εκτός αν ο πιστωτής αυτός δεν έχει αναγγείλει την απαίτησή του.
ΙΙΙ. Συνέπειες πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις
Διατήρηση ισχύος

Άρθρο 28.- Οι κατά την κήρυξη της πτώχευσης εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, στις οποίες συμβαλλόμενος είναι ο οφειλέτης, διατηρούν την
ισχύ τους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα.
Δικαίωμα επιλογής

Άρθρο 29.- 1. Ο σύνδικος, με την άδεια του εισηγητή, έχει το δικαίωμα
να εκπληρώσει τις εκκρεμείς συμβάσεις, υποκαθιστώντας την ομάδα των πιστωτών στη θέση του οφειλέτη, και να απαιτήσει την εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος καθίσταται ομαδικός
πιστωτής.
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2. Εάν ο σύνδικος δεν ασκήσει το δικαίωμα εκπλήρωσης μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την υποβολή της έκθεσής του, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να τάξει σ’ αυτόν εύλογη προθεσμία προς άσκηση του δικαιώματος επιλογής. Εάν ο σύνδικος δεν απαντήσει εντός της εύλογης προθεσμίας που
έταξε ο αντισυμβαλλόμενος ή εάν αρνηθεί την εκπλήρωση, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να απαιτήσει αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης, ικανοποιούμενος ως πτωχευτικός πιστωτής.
3. Το δικαίωμα του συνδίκου για εκπλήρωση ή μη αφορά εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, για τις οποίες ο σύνδικος έχει λάβει γνώση, ιδίως
αυτές που περιλαμβάνονται σε κατάσταση που του έχει εγχειρίσει ο οφειλέτης.
Συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο

Άρθρο 30.- Απαιτήσεις από συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο ικανοποιούνται ως ομαδικές.
Συμβάσεις που λύονται ή διατηρούνται

Άρθρο 31.- 1. Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους,
εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο ή τη σύμβαση.
2. Η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί λόγο λύσης των συμβάσεων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες ο οφειλέτης είναι συμβαλλόμενο μέρος,
καθώς και εκείνων η λύση των οποίων επέρχεται ή μπορεί να επέλθει από
ειδική διάταξη νόμου.
Δικαίωμα καταγγελίας

Άρθρο 32.- 1. Τα οριζόμενα στο άρθρο 31 δεν θίγουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση.
2. Επίσης δεν θίγονται τα δικαιώματα του αντισυμβαλλόμενου μέρους
για λύση της σύμβασης, με βάση ρήτρα που επιτρέπει τη λύση της σε περίπτωση πτώχευσης του άλλου μέρους ή υπαγωγής του σε διαδικασία συλλογικής εκτέλεσης.
Μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης

Άρθρο 33.- 1. Ο σύνδικος δικαιούται να μεταβιβάσει σε τρίτο τη συμβατική σχέση, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι ο οφειλέτης. Η μεταβίβαση
επιτρέπεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμβατικών όρων που την αποκλείουν ή την περιορίζουν, αν η μεταβίβαση είναι συμφέρουσα για τους πιστωτές
και συναινεί ο αντισυμβαλλόμενος του οφειλέτη.
2. Σε άρνηση του αντισυμβαλλομένου να συναινέσει, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση του συνδίκου, μπορεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση
υπό τους όρους:
α) ότι ο σύνδικος επέλεξε τη συνέχιση της σύμβασης,
β) ότι ο τρίτος έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τις απορρέουσες από
αυτήν υποχρεώσεις του οφειλέτη και
γ) ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν βλάπτεται από τη μεταβίβαση.
Με την έκδοση της απόφασης που εγκρίνει τη μεταβίβαση, ο τρίτος θεωρείται υποκατασταθείς στα εκ της συμβάσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις
του οφειλέτη.
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Συμβάσεις εργασίας

Άρθρο 34.- 1. Με την κήρυξη της πτώχευσης δεν λύεται η σύμβαση εργασίας.
2. Ο σύνδικος, εφόσον ο οφειλέτης είναι εργοδότης, μπορεί να λύσει τη
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, με καταγγελία. Η πτώχευση αποτελεί
σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή
έργου. Για το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου δεν απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης.
3. Σε περίπτωση που η κατά το άρθρο 70 έκθεση του συνδίκου προβλέπει βιωσιμότητα της επιχείρησης, ο σύνδικος, ο οφειλέτης και η επιτροπή πιστωτών, μπορούν χωριστά ο καθένας ή από κοινού να ζητήσουν από τον
εισηγητή τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας μέχρι την έγκριση ή
απόρριψη από το πτωχευτικό δικαστήριο του κατά τα άρθρα 107 επ. σχεδίου
αναδιοργάνωσης.
4. Οι απαιτήσεις των μισθωτών από μισθούς και λοιπές παροχές που
γεννήθηκαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, καθώς και κάθε συναρτώμενη
με την καταγγελία απαίτησή τους, όπως ιδίως αποζημίωση εκ του νόμου,
αποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις, για τις οποίες οι μισθωτοί ικανοποιούνται
ως πτωχευτικοί πιστωτές κατά τις ειδικότερες περί κατατάξεως των πιστωτών
διατάξεις του παρόντος κώδικα.
5. Μισθωτός που πραγματικά συνεχίζει να παρέχει ή παρέχει την εργασία
του μετά την κήρυξη της πτώχευσης, λόγω συνέχισης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας από τον οφειλέτη ή τον σύνδικο, για τους μισθούς και τις συναφείς παροχές, ικανοποιείται ως ομαδικός πιστωτής.
Επιφύλαξη κυριότητας

Άρθρο 35.- 1. Εάν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ο οφειλέτης είχε πωλήσει κινητό πράγμα με επιφύλαξη κυριότητας μέχρις αποπληρωμής του τιμήματος και το είχε παραδώσει στον αγοραστή, η κήρυξη της πτώχευσης δεν
αποτελεί λόγο λύσεως της σύμβασης ή υπαναχώρησης από αυτήν και ούτε
εμποδίζει τον αγοραστή να αποκτήσει την κυριότητα του πωληθέντος, κατά
τα συμφωνηθέντα.
2. Εάν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ο οφειλέτης είχε αγοράσει κινητό
πράγμα με επιφύλαξη κυριότητας του πωλητή και είχε παραλάβει το πράγμα,
η κήρυξη της πτώχευσης δεν θίγει τα δικαιώματα του πωλητή που απορρέουν
από την επιφύλαξη κυριότητας. Ο πωλητής δικαιούται να τάξει προθεσμία στον
σύνδικο, προκειμένου να ασκήσει το κατά το άρθρο 29 δικαίωμα επιλογής. Εάν
ο σύνδικος αρνηθεί την εκπλήρωση, ο πωλητής έχει δικαίωμα αποχωρισμού
του πράγματος από την πτωχευτική περιουσία, χωρίς ανάγκη προηγούμενης
υπαναχώρησης. Ο πωλητής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό μόνο
μετά την υποβολή της κατά το άρθρο 70 έκθεσης του συνδίκου.
Συμψηφισμός

Άρθρο 36.- 1. Η κήρυξη της πτώχευσης δεν θίγει το δικαίωμα του πιστωτή να προτείνει συμψηφισμό ανταπαίτησής του προς την αντίστοιχη απαίτηση του οφειλέτη, εφόσον οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού συνέτρεξαν
πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Οι απαγορεύσεις συμψηφισμού, όπου
ισχύουν, εφαρμόζονται και στην πτώχευση.
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2. Ο συμψηφισμός απαιτήσεων που προκύπτουν από συναλλαγές σε
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, ρυθμίζεται όπως η κείμενη νομοθεσία προβλέπει.
3. Ο συμψηφισμός απαιτήσεων που προκύπτουν από εντολές μεταβίβασης επί συστημάτων διακανονισμού πληρωμών και διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και με βάση ρήτρες εκκαθαριστικού
συμψηφισμού, στο πλαίσιο συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, γίνεται κατά τις ειδικές περί αυτών ρυθμίσεις.
IV. Αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση
Δικαίωμα αποχωρισμού

Άρθρο 37.- 1. Όποιος επικαλείται εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα σε αντικείμενο που δεν ανήκει στον οφειλέτη, δικαιούται να ζητήσει τον αποχωρισμό του από την πτωχευτική περιουσία και την παράδοσή του σ’ αυτόν, με
αίτησή του προς το σύνδικο. Η απόδοση από τον σύνδικο γίνεται μόνο μετά
από άδεια του εισηγητή. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, η αξίωση προς αποχωρισμό ασκείται κατά του συνδίκου με βάση τις γενικές διατάξεις που ισχύουν
ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του οποίου ζητείται ο αποχωρισμός.
2. Εάν το αντικείμενο, του οποίου μπορούσε να ζητηθεί ο αποχωρισμός,
κατά την παράγραφο 1, έχει εκποιηθεί από τον οφειλέτη σε τρίτο, χωρίς δικαίωμα, πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ή μετά την κήρυξή της από τον σύνδικο, ο δικαιούχος σε αποχωρισμό μπορεί να απαιτήσει την εκχώρηση της
απαίτησης κατά του τρίτου στην αντιπαροχή, εάν αυτή ακόμα οφείλεται ή τον
αποχωρισμό της αντιπαροχής από την πτωχευτική περιουσία, εάν αυτή διατηρεί την ταυτότητά της.
3. Εάν ο αποχωρισμός, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, είναι αδύνατος, ο δικαιούχος συμμετέχει στην πτωχευτική διαδικασία ως πτωχευτικός
πιστωτής με βάση την αξία του αντικειμένου.
4. Επί καταπιστευτικής μεταβίβασης κυριότητας κινητού με διατήρηση
της νομής από τον οφειλέτη, ο πιστωτής, ως κύριος του πράγματος, δικαιούται σε αποχωρισμό του.
Πτωχευτική διεκδίκηση

Άρθρο 38.- 1. Δικαίωμα διεκδίκησης έχει εκείνος που πριν την κήρυξη
της πτώχευσης παρέδωσε εμπορεύματα στον οφειλέτη λόγω παρακαταθήκης
προς πώληση ή για να πωληθούν για λογαριασμό του, εφόσον αυτά, κατά
την κήρυξη της πτώχευσης, βρίσκονται στην πτωχευτική περιουσία του οφειλέτη αναλλοίωτα εν όλω ή εν μέρει.
2. Εάν τα εμπορεύματα της παραγράφου 1 έχουν πωληθεί και το τίμημα
οφείλεται κατά την κήρυξη της πτώχευσης, ο παραγγελέας - παρακαταθέτης
διεκδικεί ευθέως αυτό στα χέρια του αγοραστή.
3. Ο δικαιούχος διεκδικεί αξιόγραφα, τα οποία πριν την κήρυξη της πτώχευσης είχε αποστείλει στον οφειλέτη για να εισπραχθούν ή να διατεθούν για
καθορισμένες πληρωμές, εφόσον αυτά κατά την κήρυξη της πτώχευσης βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη αυτούσια.
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Διεκδίκηση πωλητή

Άρθρο 39.- 1. Δικαίωμα διεκδίκησης έχει εκείνος που πριν την κήρυξη
της πτώχευσης είχε πωλήσει εμπορεύματα στον οφειλέτη, τα οποία κατά την
κήρυξη της πτώχευσης δεν έχουν ακόμα περιέλθει στην κατοχή του οφειλέτη
ή τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό του και εφόσον το τίμημα οφείλεται εν
όλω ή εν μέρει.
2. Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο πωλητής κατέχει το πράγμα, έχει δικαίωμα επίσχεσης αυτού.
Άσκηση της διεκδίκησης

Άρθρο 40.- 1. Επί της αίτησης διεκδίκησης αποφαίνεται ο σύνδικος με
σύμφωνη γνώμη του εισηγητή. Αν υπάρχει αντίρρηση από τον σύνδικο ή πιστωτή, αποφαίνεται το πτωχευτικό δικαστήριο.
2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 39 ο σύνδικος δικαιούται να ασκήσει το
κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 δικαίωμα επιλογής.
V. Πτωχευτική ανάκληση
Κανόνας

Άρθρο 41.- Πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν εντός του χρόνου
που περιλαμβάνεται από την παύση των πληρωμών μέχρι την κήρυξη της
πτώχευσης (ύποπτη περίοδος) και είναι επιζήμιες για την ομάδα των πιστωτών ανακαλούνται ή μπορούν να ανακληθούν από τον σύνδικο κατά τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.
Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης

Άρθρο 42.- Λογίζονται ότι είναι επιζήμιες και ανακαλούνται οι ακόλουθες
πράξεις:
α) Δωρεές και χαριστικές γενικά δικαιοπραξίες, καθώς και αυτές στις
οποίες η αντιπαροχή που έλαβε ο οφειλέτης ήταν δυσανάλογα μικρή σε
σχέση με τη δική του παροχή. Εξαιρούνται οι συνήθεις δωρεές που γίνονται
για λόγους κοινωνικής ευπρέπειας ή από λόγους ηθικού καθήκοντος, καθώς
και πράξεις από ελευθεριότητα που διενεργήθηκαν από τον οφειλέτη σε εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης και παροχές προς οικονομική ή επαγγελματική αποκατάσταση των τέκνων του, εφόσον οι παροχές είναι ανάλογες προς
την περιουσιακή του κατάσταση και δεν επέφεραν ουσιώδη ελάττωση της περιουσίας του οφειλέτη.
β) Πληρωμές μη ληξιπρόθεσμων χρεών.
γ) Πληρωμές ληξιπρόθεσμων χρεών με άλλο τρόπο και όχι με μετρητά ή
με τη συμφωνηθείσα παροχή.
δ) Σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης ή παροχή άλλων ασφαλειών ενοχικής φύσεως για προϋπάρχουσες υποχρεώσεις, για την εξασφάλιση των οποίων ο
οφειλέτης δεν είχε αναλάβει αντίστοιχη υποχρέωση ή για την εξασφάλιση
νέων υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον οφειλέτη σε αντικατάσταση
εκείνων που προϋπήρχαν.
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Πράξεις δυνητικής ανάκλησης

Άρθρο 43.- 1. Κάθε αμφοτεροβαρής πράξη του οφειλέτη ή πληρωμή από
αυτόν ληξιπρόθεσμων χρεών του που έγινε μετά την παύση των πληρωμών
και πριν την κήρυξη της πτώχευσης, μπορεί να ανακληθεί, εάν ο αντισυμβαλλόμενος κατά τη διενέργεια της πράξης γνώριζε ότι ο οφειλέτης είχε παύσει
τις πληρωμές του και η πράξη ήταν επιζήμια για την ομάδα των πιστωτών.
2. Τεκμαίρεται η γνώση του αντισυμβαλλομένου, εάν κατά τη διενέργεια
της πράξης ήταν σύζυγος του οφειλέτη ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και τρίτου
βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ή πρόσωπο με το οποίο ο
οφειλέτης συζούσε το τελευταίο έτος πριν τη διενέργεια της πράξης. Επί αντισυμβαλλόμενου νομικού προσώπου το τεκμήριο της γνώσης αφορά τα ως
άνω πρόσωπα, εφόσον κατά τη διενέργεια της πράξης είχαν την ιδιότητα του
ιδρυτή ή διοικητή ή διευθυντή ή διαχειριστή του. Το τεκμήριο δεν ισχύει, εάν
η ανακλητική αγωγή εγερθεί μετά την παρέλευση έτους από την κήρυξη της
πτώχευσης.
Δόλια βλάβη των πιστωτών

Άρθρο 44.- Πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν την τελευταία πενταετία πριν την κήρυξη της πτώχευσης, με δόλο αυτού να ζημιώσει τους πιστωτές του ή να ωφελήσει ορισμένους σε βάρος άλλων, ανακαλούνται, εάν
ο τρίτος με τον οποίο συμβλήθηκε, κατά το χρόνο της διενέργειας της πράξης
γνώριζε το δόλο του οφειλέτη.
Εξαιρούμενες πράξεις

Άρθρο 45.- Δεν ανακαλούνται:
α) Συνηθισμένες πράξεις της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη που διενεργήθηκαν κάτω από κανονικές συνθήκες και
μέσα στα όρια των συνήθων συναλλαγών του.
β) Πράξεις του οφειλέτη που ρητά ο νόμος τις εξαιρεί από την εφαρμογή
των ρυθμίσεων περί ανάκλησης, ακυρότητας ή ακυρωσίας πράξεων που έγιναν μέσα στην ύποπτη περίοδο.
γ) Πράξεις που διενεργούνται από τον οφειλέτη κατά το στάδιο εκπλήρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης, σε περίπτωση επαναφοράς σε εκκαθάριση λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης.
δ) Παροχή του οφειλέτη, για την οποία ο αντισυμβαλλόμενος κατέβαλε
άμεσα ισοδύναμη αντιπαροχή σε μετρητά.
Ειδικές ρυθμίσεις επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Άρθρο 46.- 1. Το κύρος ή το ανακλητό εκκαθάρισης που συντελέστηκε ή
της παροχής εξασφάλισης στα πλαίσια των συναλλαγών σε χρηματιστηριακή
αγορά παραγώγων, ρυθμίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν στη σχετική
χρηματιστηριακή αγορά.
2. Το κύρος ή το ανακλητό των συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής
ασφάλειας με βάση τέτοιες συμφωνίες ρυθμίζεται από τις διατάξεις που
ισχύουν για τις σχετικές συμφωνίες.
3. Το κύρος ή το ανακλητό του συμψηφισμού, των πληρωμών ή συναλλαγών αυτών που συμμετέχουν σε σύστημα πληρωμών ή διακανονισμού ή
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σε χρηματαγορά ρυθμίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις σχετικές
συναλλαγές.
Πληρωμή χρηματογράφων

Άρθρο 47.- Επί πληρωμής χρηματογράφων από τον οφειλέτη μέσα στην
ύποπτη περίοδο, η ανακλητική αξίωση μπορεί να στραφεί μόνον κατά του εκδότη συναλλαγματικής και του πρώτου οπισθογράφου γραμματίου σε διαταγή
και επιταγής και μόνον εφόσον αυτοί γνώριζαν ότι κατά το χρόνο έκδοσης ή
οπισθογράφησης αντίστοιχα του χρηματογράφου, ο πληρωτής επί συναλλαγματικής ή ο εκδότης επί γραμματίου σε διαταγή και επιταγής είχε παύσει
τις πληρωμές του.
Δικαστική απόφαση - Νομιμοποίηση

Άρθρο 48.- 1. Οι πράξεις που έγιναν στην ύποπτη περίοδο ανακαλούνται
με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου.
2. Την ανακλητική αξίωση ασκεί ο σύνδικος. Μπορεί να την ασκήσει και
πιστωτής, εφόσον είχε ζητήσει εγγράφως από τον σύνδικο την άσκησή της
για συγκεκριμένη πράξη και για συγκεκριμένο νόμιμο λόγο και ο σύνδικος δεν
την άσκησε μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήψη του γραπτού αιτήματος του
πιστωτή.
3. Η ανακλητική αγωγή απευθύνεται κατ’ εκείνου ή εκείνων που είχαν
λάβει μέρος στην υπό ανάκληση πράξη, καθώς και κατά των κληρονόμων ή
άλλων καθολικών διαδόχων τους ή του κακόπιστου ειδικού διαδόχου.
4. Η ανάκληση δεν εμποδίζεται εκ του λόγου ότι για την υπό ανάκληση
πράξη έχει εκδοθεί τίτλος εκτελεστός ή το εξ αυτής δικαίωμα αποκτήθηκε
μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης.
Συνέπειες της απόφασης

Άρθρο 49.- 1. Όποιος με ανακαλούμενη πράξη απέκτησε περιουσιακό
στοιχείο του οφειλέτη, υποχρεούται να το επαναμεταβιβάσει στην πτωχευτική
περιουσία. Εάν η αυτούσια επαναμεταβίβαση δεν είναι δυνατή, η υποχρέωση
ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, εφαρμοζόμενες
αναλόγως.
2. Ο λήπτης δωρεάς υποχρεούται να επιστρέψει μόνο τον πλουτισμό,
εκτός εάν γνώριζε ή κατά τις περιστάσεις μπορούσε να γνωρίζει ότι με τη χαριστική παροχή επέρχεται ζημία της ομάδας των πιστωτών.
3. Αν το πτωχευτικό δικαστήριο κρίνει ότι αυτός που συμβλήθηκε με τον
οφειλέτη ενήργησε κακόπιστα, μπορεί να τον υποχρεώσει σε αποκατάσταση
της ζημίας που προκλήθηκε από την πράξη στην ομάδα των πιστωτών.
Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου

Άρθρο 50.- 1. Εάν με την ανακαλούμενη παροχή είχε εξοφληθεί απαίτηση, με την επαναμεταβίβασή της η απαίτηση επανέρχεται σε ισχύ.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης αμφοτεροβαρούς πράξης, ο αντισυμβαλλόμενος, εφόσον επιστρέφει την παροχή, έχει αξίωση στην αντιπαροχή του ως
ομαδικός πιστωτής, εάν η αντιπαροχή εξακολουθεί να διατηρεί την ταυτότητά
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της στην πτωχευτική περιουσία ή η τελευταία αυξήθηκε κατά την αξία της αντιπαροχής, άλλως ικανοποιείται ως πτωχευτικός πιστωτής.
Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης

Άρθρο 51.- Η ανακλητική αξίωση παραγράφεται με την παρέλευση ενός
(1) έτους από την ημέρα που ο σύνδικος έλαβε γνώση της πράξης και σε κάθε
περίπτωση μετά παρέλευση δύο (2) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤρΙΤΟ

ΟρΓΑΝΑ ΤηΣ ΠΤΩΧΕΥΣηΣ
Ι. Γενική διάταξη

Τα όργανα της πτώχευσης

Άρθρο 52.- Τα όργανα της πτώχευσης είναι: το πτωχευτικό δικαστήριο, ο
εισηγητής, ο σύνδικος, η συνέλευση των πιστωτών και η επιτροπή πιστωτών.
ΙΙ. Το πτωχευτικό δικαστήριο
Αρμοδιότητα

Άρθρο 53.- Πτωχευτικό δικαστήριο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο που
κήρυξε την πτώχευση (άρθρο 4). Ασκεί την ανώτατη εποπτεία στη διεύθυνση
των εργασιών της πτώχευσης. Έχει αρμοδιότητα να δικάζει τις διαφορές που
ειδικά ορίζονται στον παρόντα κώδικα, αλλά και όσες αναφύονται από την
πτώχευση και λόγω της κήρυξής της.
Διαδικασία

Άρθρο 54.- 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο δικάζει κάθε υπόθεση που υπάγεται σ’ αυτό, χωρίς εξαίρεση, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας
(άρθρα 741 επ. Κ.Πολ.Δ.). Οι παρεμβάσεις (πρόσθετες ή κύριες) ενώπιόν
του ασκούνται και με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά.
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, οι υποθέσεις ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου προσδιορίζονται εντός είκοσι (20) ημερών
και η κλήτευση γίνεται προ δέκα (10) ημερών, η δε απόφαση εκδίδεται εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση.
Ανακοπή, έφεση και αναίρεση

Άρθρο 55.- Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, οι αποφάσεις του πτωχευτικού δικαστηρίου υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδικίας,
έφεση, καθώς και αναίρεση μόνο για τους λόγους του άρθρου 559 αριθ. 1 και
19 του Κ.Πολ.Δ.. Δεν υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδικίας ή έφεση ή αναίρεση
οι αποφάσεις του δικαστηρίου περί διορισμού ή αντικατάστασης του εισηγητή
ή του συνδίκου και περί χορήγησης βοηθημάτων προς τον οφειλέτη ή την οικογένειά του.
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Πτωχευτική ανακοπή

Άρθρο 56.- Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, καθώς και εκείνη
που μεταβάλλει χρόνο παύσης των πληρωμών, υπόκεινται σε ανακοπή. Η
ανακοπή απευθύνεται κατά του συνδίκου και ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση από τον οφειλέτη και οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση
της απόφασης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.
Αίτηση ανάκλησης

Άρθρο 57.- 1. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση μπορεί να ανακληθεί μετά από αίτηση του οφειλέτη από το δικαστήριο που κήρυξε την πτώχευση, εφόσον ικανοποιήθηκαν ή συναινούν οι πιστωτές που μετείχαν στη
διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από
το φάκελο. Η ικανοποίηση και η συναίνεση των πιστωτών αποδεικνύεται μόνο
εγγράφως, με βεβαιωμένη τη γνησιότητα της υπογραφής τους από δημόσια
αρχή. Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση μπορεί να ανακληθεί και με
αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή με πρόταση του εισηγητή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 758 Κ.Πολ.Δ.. Για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης ανάκλησης πρέπει να προσκομίζεται στο πτωχευτικό
δικαστήριο έκθεση του εισηγητή.
2. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την περάτωση της πτώχευσης
κατά το άρθρο 164. Η απόφαση για την ανάκληση, μετά από αίτηση του οφειλέτη κατά την παράγραφο 1 εδάφιο α΄, έχει αναδρομική ισχύ και από τη δημοσίευσή της η πτώχευση θεωρείται ότι δεν κηρύχθηκε ποτέ. Η ανάκληση
κατά την παράγραφο 1 εδάφιο γ΄ δεν έχει αναδρομική ισχύ, εκτός αν το ορίσει
ειδικά το πτωχευτικό δικαστήριο.
3. Σε κάθε περίπτωση, από την ανάκληση δεν θίγονται οι πράξεις που
έγκυρα ενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ισχύος της πτωχευτικής απόφασης.
4. Η περί ανακλήσεως απόφαση δημοσιεύεται και στο Δελτίο Δικαστικών
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Ανακοπή ερημοδικίας και τριτανακοπή
ασκούνται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της δημοσιεύσεως
αυτής. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων
756 επ. Κ.Πολ.Δ..
ΙΙΙ. Ο εισηγητής
Ορισμός εισηγητή

Άρθρο 58.- 1. Εισηγητής στην πτώχευση ορίζεται πρωτοδίκης που υπηρετεί στο πρωτοδικείο. Στα πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης,
εισηγητής των πτωχεύσεων ορίζεται για δύο (2) δικαστικά έτη, με απόφαση
της ολομέλειάς τους, ένας ή δύο από τους προέδρους πρωτοδικών που υπηρετούν σ’ αυτά, κατ’ αποκλειστική απασχόληση. Στα λοιπά πρωτοδικεία, ο εισηγητής ορίζεται με την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου. Με τον ίδιο
τρόπο αντικαθίσταται ο εισηγητής.
2. Επί πτώχευσης ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, εισηγητής ορίζεται ο ίδιος για την εταιρία και τα ομόρρυθμα μέλη της που συμπτωχεύουν.
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Καθήκοντα του εισηγητή επί της διοίκησης
της πτώχευσης

Άρθρο 59.- 1. Ο εισηγητής οφείλει αμέσως μετά την κήρυξη της πτώχευσης να μεριμνήσει για την ειδοποίηση του συνδίκου περί του διορισμού
του. Έχει καθήκον να επιτηρεί και να επιταχύνει τις εργασίες της πτώχευσης,
να διατάσσει όλα τα κατεπείγοντα μέτρα προς διασφάλιση της πτωχευτικής
περιουσίας και προεδρεύει στη συνέλευση των πιστωτών.
2. Επιβλέπει το έργο του συνδίκου και, αν συντρέχει σχετική περίπτωση,
μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή του. Παρέχει στον σύνδικο, μετά από
συναίνεση της επιτροπής πιστωτών, την άδεια εμπορίας ή εκποίησης εμπορευμάτων και εν γένει κινητών της πτώχευσης, όπου προβλέπεται στον παρόντα κώδικα.
3. Σε κάθε περίπτωση ο εισηγητής έχει και τις αρμοδιότητες που ειδικά
ορίζονται στον παρόντα κώδικα, αλλά και για κάθε πράξη αναγκαία στα πλαίσια και για την εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του παρέχονται με τον παρόντα κώδικα, έστω και αν ειδικά δεν προβλέπονται σ’ αυτόν.
Διατάξεις του εισηγητή

Άρθρο 60.- 1. Ο εισηγητής με διάταξή του παρέχει τις προβλεπόμενες
από τον παρόντα κώδικα άδειες και αποφασίζει, εντός τριών (3) ημερών, επί
όλων των διενέξεων του συνδίκου με την επιτροπή πιστωτών, με τους πιστωτές και τους λοιπούς εμπλεκόμενους στη διαδικασία της πτώχευσης και σε
κάθε άλλη περίπτωση που έχει αρμοδιότητα κατά τον παρόντα κώδικα.
2. Κατά των διατάξεων αυτών του εισηγητή, καθώς και επί των διενέξεων
του ίδιου με το σύνδικο, την επιτροπή πιστωτών ή πιστωτή ή με άλλους εμπλεκόμενους στην πτώχευση, επιτρέπεται, σε αυτούς που έχουν έννομο συμφέρον, η προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. Η προσφυγή,
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, ασκείται εντός είκοσι
(20) ημερών από την έκδοση της διάταξης και εκδικάζεται εντός οκτώ (8) ημερών, το δε πτωχευτικό δικαστήριο αποφαίνεται επ’ αυτής αμετακλήτως, εντός
δέκα (10) ημερών από τη συζήτηση. Η προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο
δεν αναστέλλει την εκτέλεση των διατάξεων του εισηγητή, μπορεί όμως ο
πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου, μετά από αίτηση του προσφεύγοντος, να διατάξει την αναστολή εκτελέσεως, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. Κ.Πολ.Δ.).
3. Επί των διενέξεων που φέρονται ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, ο εισηγητής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει πάντοτε σχετική έκθεση,
χωρίς την οποία είναι απαράδεκτη η συζήτηση.
Ανακριτικά καθήκοντα του εισηγητή

Άρθρο 61.- Ο εισηγητής μπορεί να εξετάσει ανωμοτί τον οφειλέτη και
ενόρκως τους αντιπροσώπους και υπαλλήλους του, σχετικά με ό,τι αφορά τη
σύνταξη του ισολογισμού και τις περιστάσεις και τις αιτίες της πτώχευσης.
Αντίγραφα των καταθέσεων διαβιβάζει ο εισηγητής και προς τον αρμόδιο εισαγγελέα, αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης κάποιου προσώπου.
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Επιβολή κυρώσεων κατά του οφειλέτη

Άρθρο 62.- 1. Αν ο οφειλέτης αρνείται να εμφανιστεί, εφόσον ειδοποιηθεί
νόμιμα πριν δύο (2) ημέρες, ενώπιον του συνδίκου ή του εισηγητή, ο εισηγητής επιβάλλει σ’ αυτόν ποινή τάξεως από πεντακόσια (500) έως δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ υπέρ του Ταμείου Νομικών που εισπράττεται κατά τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση υποτροπής, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου
169 του Ποινικού Κώδικα.
2. Ο εισηγητής μπορεί να διατάξει τα αναγκαία κατά την κρίση του μέτρα,
προς εξασφάλιση της παρουσίας του πτωχού και σύμπραξής του, όπου απαιτείται, κατά την πτωχευτική διαδικασία.
ΙV. Ο σύνδικος
Ποιος διορίζεται σύνδικος

Άρθρο 63.- 1. Σύνδικος διορίζεται δικηγόρος που έχει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία και κατοικεί στην έδρα του πτωχευτικού δικαστηρίου, από κατάλογο που καταρτίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για κάθε
ημερολογιακό έτος, με βάση αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικηγόρων. Αν δεν
καταρτιστεί κατάλογος, ισχύει αυτός του προηγούμενου έτους και αν δεν
υπάρχει καθόλου κατάλογος, το πτωχευτικό δικαστήριο επιλέγει ελεύθερα το
πρόσωπο του συνδίκου.
2. Σύνδικος δεν διορίζεται αυτός που συνδέεται με τον οφειλέτη, και επί
νομικών προσώπων με τα φυσικά πρόσωπα, που αποτελούν τη διοίκησή
τους, με συγγένεια εξ αίματος ή αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή
υιοθεσία και εκ πλαγίου μέχρι τέταρτου βαθμού ή είναι ή υπήρξαν σύζυγοι ή
μνηστήρες αυτών.
Δικαίωμα αποποίησης

Άρθρο 64.- 1. Ο σύνδικος αμέσως ειδοποιείται για το διορισμό του με
κάθε μέσο, ακόμη και τηλεφωνικά, από τον γραμματέα των πτωχεύσεων. Ο
γραμματέας σημειώνει ενυπόγραφα την ειδοποίηση πάνω στο φάκελο της
πτώχευσης. Εντός των επόμενων δύο (2) ημερών από την ειδοποίηση αυτή,
ο σύνδικος δικαιούται να δηλώσει εγγράφως προς τον εισηγητή ότι αποποιείται το διορισμό του, εκθέτοντας και τους σχετικούς λόγους. Ο εισηγητής
απευθύνεται αμέσως προς το πτωχευτικό δικαστήριο για διορισμό νέου συνδίκου.
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο με την απόφαση διορισμού νέου συνδίκου
αποφαίνεται συγχρόνως, αν η αποποίηση οφείλεται σε ασυμβίβαστα του άρθρου 63 παράγραφος 2 ή σε σπουδαίο λόγο. Αν δεν συμβαίνει τούτο, ο σύνδικος που παραιτήθηκε δεν μπορεί να διοριστεί σύνδικος για τα επόμενα τρία
(3) έτη.
Δημοσιεύσεις πρόσκλησης προς τους πιστωτές

Άρθρο 65.- Ο σύνδικος έχει υποχρέωση να επιμεληθεί για τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8, περίληψης της απόφασης που κηρύσσει την
πτώχευση, με πρόσκληση των πιστωτών να συνέλθουν ενώπιον του εισηγητή
στον οριζόμενο στην απόφαση τόπο και χρόνο, για τη σύνταξη του πίνακα
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εικαζόμενων πιστωτών και τον ορισμό επιτροπής πιστωτών. Αν ο σύνδικος
βραδύνει, η δημοσίευση γίνεται με επιμέλεια του εισηγητή. Αν ματαιωθεί η
συνέλευση, για οποιονδήποτε λόγο, η ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης
συνέλευσης ορίζεται με απλή πράξη του εισηγητή, η οποία δημοσιεύεται κατά
τον ίδιο τρόπο.
Συντηρητικά μέτρα

Άρθρο 66.- 1. Ο σύνδικος είναι υποχρεωμένος να εγγράψει αμέσως τις
υποθήκες και προσημειώσεις για τις οποίες υπάρχουν τίτλοι κατά οφειλετών
της πτώχευσης και να ζητεί από το πτωχευτικό δικαστήριο τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προς εξασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας.
2. Ο σύνδικος εγγράφει ατελώς, υπέρ της ομάδας των πιστωτών, υποθήκες επί όλων των ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας με τίτλο την περίληψη της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση και τον διόρισε που
συνοδεύεται από έκθεσή του, όπου περιγράφονται τα ακίνητα επί των οποίων
ζητεί την εγγραφή και αναφέρει το κατά την κρίση του εικαζόμενο συνολικό
ύψος των προς ασφάλεια πιστώσεων.
Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά κ.λπ.

Άρθρο 67.- 1. Ο σύνδικος μπορεί να ζητήσει από τον εισηγητή να επιτρέψει να εξαιρεθούν από τη σφράγιση και να παραδοθούν σ’ αυτόν, όσα
πράγματα υπόκεινται σε άμεση φθορά ή υποτίμηση της αξίας τους ή η διατήρησή τους είναι δαπανηρή. Τα πράγματα αυτά απογράφονται και εκτιμώνται
αμέσως από τον σύνδικο, ενώπιον του αρμόδιου για τη σφράγιση ειρηνοδίκη,
ο οποίος προσυπογράφει την έκθεση.
2. Ο οφειλέτης ειδοποιείται με οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και τηλεφωνικώς περί του αιτήματος αυτού του συνδίκου και δικαιούται να προβάλλει τις
τυχόν αντιρρήσεις του ενώπιον του εισηγητή εντός της επόμενης ημέρας από
την ειδοποίησή του.
3. Αν ο εισηγητής χορηγήσει τη σχετική άδεια, ο τόπος και χρόνος της
πώλησης των πραγμάτων γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα
του πτωχευτικού δικαστηρίου.
Αποσφράγιση - απογραφή

Άρθρο 68.- 1. Ο σύνδικος μέσα σε τρεις (3) ημέρες από το διορισμό του
και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σφράγιση, ζητεί από τον ειρηνοδίκη την αποσφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και προβαίνει στην απογραφή της. Ο
οφειλέτης καλείται πριν δύο (2) ημέρες, να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση και απογραφή. Αν ο οφειλέτης έχει αποβιώσει, στη θέση αυτού καλούνται
οι κληρονόμοι του.
2. Η απογραφή γίνεται από τον σύνδικο με την παρουσία του ειρηνοδίκη.
Ο σύνδικος μπορεί με την άδεια του εισηγητή να προσλάβει βοηθό της εκλογής του για τη σύνταξη της απογραφής και την εκτίμηση των πραγμάτων.
Περί της απογραφής και της εκτίμησης των πραγμάτων συντάσσεται από το
σύνδικο έκθεση που υπογράφεται από τον ίδιο, τον ειρηνοδίκη και τα άλλα
παρόντα πρόσωπα. Οι σφραγίδες αφαιρούνται διαδοχικά, ανάλογα με την
πορεία της απογραφής και κάθε διακοπή αναφέρεται στην έκθεση και υπογράφεται από όλους τους ανωτέρω. Εντός της επόμενης ημέρας από την περάτωση της απογραφής, η έκθεση κατατίθεται στον εισηγητή και όποιος έχει
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έννομο συμφέρον λαμβάνει από τον γραμματέα αμέσως ατελώς αντίγραφο.
3. Μόλις περατωθεί η απογραφή, τα βιβλία και τα λοιπά έγγραφα, τα χρεόγραφα, εμπορεύματα, τα χρήματα και όλα τα πράγματα γενικά της πτώχευσης παραδίδονται στον σύνδικο, ο οποίος βεβαιώνει την παράδοση επί του
εγγράφου της εκθέσεως απογραφής, αν ήδη δεν έχουν παραδοθεί σ’ αυτόν
σύμφωνα με το άρθρο 67.
Ενημέρωση εισηγητή

Άρθρο 69.- Ο σύνδικος, με βάση τα στοιχεία της απογραφής και όσα
άλλα έχει στη διάθεσή του, υποβάλλει προς τον εισηγητή το συντομότερο ειδική αναφορά για την κατάσταση της πτωχευτικής περιουσίας και περί του
τρόπου συνέχισης των εργασιών της πτώχευσης.
Έκθεση του συνδίκου

Άρθρο 70.- 1. Ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει στη συνέλευση των
πιστωτών έκθεση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και των
αιτίων της πτώχευσης, τις προοπτικές διατήρησης της επιχείρησης, εν όλω
ή εν μέρει, τις δυνατότητες βιωσιμότητάς της και υπαγωγής του οφειλέτη σε
σχέδιο αναδιοργάνωσης και τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες συνέπειες
ως προς την ικανοποίηση των πιστωτών.
2. Η έκθεση του συνδίκου γνωστοποιείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν τη συνέλευση των πιστωτών στον εισηγητή, στον οφειλέτη, στην επιτροπή πιστωτών και σε εκπρόσωπο των εργαζομένων, προκειμένου να τοποθετηθούν επ’ αυτής.
Διατροφή του οφειλέτη και της οικογένειάς του

Άρθρο 71.- Το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από πρόταση του συνδίκου
και έκθεση του εισηγητή, μπορεί να επιτρέπει την καταβολή του αναγκαίου
χρηματικού ποσού προς τον οφειλέτη για τη διατροφή αυτού και της οικογένειάς του. Ο οφειλέτης καλείται στο πτωχευτικό δικαστήριο σε κάθε περίπτωση.
Επιστολές και άλλα μέσα επικοινωνίας του οφειλέτη

Άρθρο 72.- Ο σύνδικος λαμβάνει γνώση των επιστολών, τηλεγραφημάτων, τηλεομοιοτυπωμάτων και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
που απευθύνονται προς τον οφειλέτη, εφόσον κατά την κρίση του έχουν
σχέση με την πτώχευση. Ο οφειλέτης καλείται πάντοτε προ δύο (2) ημερών
να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγισή τους. Ο σύνδικος παραδίδει προς
τον οφειλέτη όσες επιστολές κ.λπ. είναι άσχετες με την πτώχευση και είναι
υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση να τηρεί εχεμύθεια, διαφορετικά τιμωρείται κατά το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα.
Είσπραξη απαιτήσεων - κατάθεση και
ανάληψη χρημάτων

Άρθρο 73.- 1. Ο σύνδικος επιμελείται για την είσπραξη των απαιτήσεων
της πτώχευσης. Ανοίγει ειδικό έντοκο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα που
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λειτουργεί νόμιμα στη Ελλάδα στο όνομα του τελούντος σε πτώχευση οφειλέτη και στον οποίο λογαριασμό γίνεται ρητή και εμφανής αναφορά ότι ο οφειλέτης τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, όπου καταθέτει τα χρήματα που
υπήρχαν στο ταμείο ή σε οποιονδήποτε λογαριασμό του οφειλέτη ή εισπράχθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Εντός τριημέρου
από την κατάθεση ο σύνδικος πρέπει να προσκομίζει τη σχετική απόδειξη
καταθέσεως στον εισηγητή.
2. Κατάθεση από τον σύνδικο οποιουδήποτε χρηματικού ποσού της πτώχευσης σε ατομικό λογαριασμό του ή λογαριασμό τρίτου αποτελεί υπεξαίρεση
που διώκεται και τιμωρείται κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
3. Ο ειδικός λογαριασμός κινείται από τον σύνδικο μόνο μετά από άδεια
του εισηγητή. Επί πίνακα διανομής που κηρύχθηκε εκτελεστός, σύμφωνα με
το άρθρο 153 παράγραφος 2, ο εισηγητής μπορεί να ορίσει ότι τα χρήματα
θα αποδοθούν απευθείας στους δικαιούχους.
Συμβιβασμός επί απαιτήσεων

Άρθρο 74.- 1. Ο σύνδικος μπορεί να συνάψει συμβιβασμό, κατά τους
όρους του Αστικού Κώδικα (άρθρο 871), για κάθε αξίωση ενοχική ή εμπράγματη που έχει ο οφειλέτης έναντι τρίτων ή οι τρίτοι έναντι του οφειλέτη. Για το
συμβιβασμό συνάπτεται συμφωνία μεταξύ του συνδίκου και του άλλου μέρους, με πρακτικό ενώπιον του γραμματέα των πτωχεύσεων και υποβάλλεται
αμέσως προς επικύρωση στον εισηγητή.
2. Ο οφειλέτης και η επιτροπή των πιστωτών προσκαλούνται να λάβουν
γνώση της συμφωνίας της παραγράφου 1 και δικαιούνται να προβάλλουν τις
τυχόν αντιρρήσεις τους ενώπιον του εισηγητή εντός τριών (3) ημερών.
3. Αν η αξία του αντικειμένου του συμβιβασμού δεν υπερβαίνει το ποσό
της αρμοδιότητας του μονομελούς πρωτοδικείου, ο εισηγητής τον επικυρώνει
ο ίδιος ή αρνείται την επικύρωσή του. Κατά της απόφασης του εισηγητή επιτρέπεται στον σύνδικο, στον αντισυμβαλλόμενο, στον οφειλέτη, στην επιτροπή πιστωτών ή σε οποιονδήποτε πιστωτή, προσφυγή ενώπιον του
πτωχευτικού δικαστηρίου. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
4. Αν η αξία του αντικειμένου του συμβιβασμού υπερβαίνει το ανωτέρω
ποσό, ο εισηγητής συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση και υποβάλλει το συμβιβασμό στο πτωχευτικό δικαστήριο προς επικύρωση ή μη. Κατά της απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου επιτρέπεται στα πρόσωπα της
προηγούμενης παραγράφου έφεση. Το εφετείο αποφαίνεται αμετακλήτως.
Πρόσληψη προσώπων με ειδικές γνώσεις

Άρθρο 75.- Ο σύνδικος, σε περίπτωση που για την προώθηση των εργασιών της πτώχευσης απαιτούνται ειδικές γνώσεις τεχνικής, οικονομικής, λογιστικής ή άλλης φύσεως, τις οποίες δεν διαθέτει ο ίδιος, μπορεί, μετά από
σύμφωνη γνώμη του εισηγητή, να προσλάβει, με οποιαδήποτε συμβατική
σχέση (εργασίας, έργου κ.λπ.), τα απαιτούμενα προς υποβοήθηση του έργου
του τρίτα πρόσωπα ή τον οφειλέτη, των οποίων η αμοιβή θα καθοριστεί, κατ’
εύλογη κρίση, από το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από πρόταση του εισηγητή.
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Εξέταση εμπορικών βιβλίων - ισολογισμός

Άρθρο 76.- 1. Ο σύνδικος εξετάζει τα εμπορικά βιβλία και λοιπά στοιχεία
του οφειλέτη και προσκαλεί αυτόν να αναγνωρίσει το περιεχόμενό τους, να
βεβαιώσει την κατάστασή τους, να δώσει οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία
και να παρίσταται κατά το κλείσιμο των βιβλίων. Αν ο οφειλέτης έχει αποβιώσει, καλούνται οι κληρονόμοι. Όλοι οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπηθούν
από αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (κατά το άρθρο 93
παράγραφος 2 εδάφιο α΄).
2. Αν ο οφειλέτης δεν έχει καταθέσει ισολογισμό, ο σύνδικος τον καλεί να
καταθέσει, ορίζοντας σχετική προθεσμία. Αν ο οφειλέτης αρνηθεί ή αδρανήσει, ο σύνδικος συντάσσει ειδική λογιστική κατάσταση, με βάση τα εμπορικά
βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που συνέλεξε. Αν ο οφειλέτης καταθέσει ισολογισμό μεταγενέστερα, ο σύνδικος διορθώνει τη λογιστική κατάσταση με βάση τα νέα στοιχεία.
3. Σε κάθε περίπτωση, αν ο σύνδικος θεωρεί αναγκαία τη σύμπραξη του
οφειλέτη, πρέπει να απευθυνθεί στον εισηγητή και να του ζητήσει τη λήψη
μέτρων κατ’ εκείνου, σύμφωνα με το άρθρο 62.
Εκποίηση εμπορευμάτων και κινητών

Άρθρο 77.-1. Μετά την περάτωση της απογραφής, ο σύνδικος για την
αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών απευθύνεται προς τον εισηγητή και
ζητεί από αυτόν να του επιτρέψει την πώληση των εμπορευμάτων και των κινητών εν γένει της πτώχευσης, εφόσον δεν προβλέπεται ότι μπορεί να επιτευχθεί η διατήρηση της επιχείρησης ή η εκποίησή της ως συνόλου.
2. Ο οφειλέτης ειδοποιείται πάντοτε για το αίτημα αυτό του συνδίκου και
δικαιούται να προβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις του ενώπιον του εισηγητή
εντός των τριών (3) επόμενων ημερών από την ειδοποίησή του. Με τον ίδιο
τρόπο ειδοποιείται και ακούγεται και η επιτροπή πιστωτών.
3. Στην άδεια του εισηγητή ορίζεται, αν τα εν λόγω εμπορεύματα και κινητά θα πωληθούν ως σύνολο, είτε κατά κατηγορίες, είτε και διακεκριμένα
κάθε πράγμα. Περίληψη της άδειας εκποίησης που περιέχει τη φύση και την
ποσότητα των πραγμάτων, την εκτιμηθείσα αξία τους, την τιμή πρώτης προσφοράς και τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο της εκποίησης, δημοσιεύεται
στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών δέκα (10) ημέρες
πριν την ημέρα της εκποίησης και τοιχοκολλάται στα γραφεία του εισηγητή.
Ο εισηγητής μπορεί να διατάσσει και πρόσθετες δημοσιεύσεις.
4. Η πώληση γίνεται από τον σύνδικο ενώπιον του εισηγητή, με ανοικτές
προσφορές των ενδιαφερομένων και υπόκειται στην έγκριση του εισηγητή, ο
οποίος δεν επιτρέπει τη σύναψη της πώλησης, αν κρίνει ότι η τιμή που προσφέρθηκε από τον πλειοδότη είναι ασύμφορη και ότι με την επανάληψη της
διαδικασίας προβλέπεται να επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα.
Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Άρθρο 78.- 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, με την απόφαση που κηρύσσει
την πτώχευση ή μεταγενέστερα μέχρι τη λήψη της κατά το άρθρο 84 απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών επί της έκθεσης του συνδίκου, μπορεί,
μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να επιτρέψει προσωρινά τη
συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκούσε ο οφειλέτης από
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τον ίδιο ή από τον σύνδικο, εάν αποδεικνύεται ότι έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των πιστωτών και στο αναγκαίο μέτρο για τη διατήρηση της άυλης
αξίας της επιχείρησης.
2. Η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών επί της έκθεσης του συνδίκου, σύμφωνα με το άρθρο 84 για την αναστολή λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη ή για προσωρινή συνέχισή της,
εφαρμόζεται υποχρεωτικά, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ανάκληση ή
τροποποίηση της κατά την παράγραφο 1 απόφασης του δικαστηρίου.
3. Τα οικονομικά στοιχεία της συνεχιζόμενης επιχείρησης ελέγχονται από
ορκωτό ελεγκτή. Στον ίδιο έλεγχο υπόκεινται και τα οικονομικά στοιχεία της
επιχείρησης της οποίας διακόπηκε η συνέχιση της δραστηριότητάς της.
Αντικατάσταση συνδίκου

Άρθρο 79.- Το πτωχευτικό δικαστήριο αντικαθιστά τον σύνδικο, ο οποίος
έχει δηλώσει εγγράφως στον εισηγητή ότι παραιτείται. Αν το δικαστήριο κρίνει
ότι η παραίτηση έγινε χωρίς σπουδαίο λόγο, ο παραιτηθείς δεν μπορεί να διορισθεί σύνδικος για τα επόμενα τρία (3) χρόνια. Μπορεί επίσης να αντικαταστήσει το σύνδικο οποτεδήποτε, για σπουδαίο λόγο, μετά από πρόταση του
εισηγητή που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση πιστωτή ή της επιτροπής πιστωτών ή του οφειλέτη. Αν ο εισηγητής δεν υποβάλει προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρόταση αντικατάστασης του συνδίκου εντός οκτώ (8)
ημερών, εκείνοι που ζήτησαν από τον εισηγητή να κινήσει τη σχετική διαδικασία μπορούν να υποβάλουν απευθείας την αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε έφεση.
Αστική ευθύνη του συνδίκου

Άρθρο 80.- 1. Έναντι της ομάδας των πιστωτών και του οφειλέτη ο σύνδικος ευθύνεται για κάθε ζημία που προκάλεσε υπαιτίως στην πτωχευτική περιουσία, κατά παράβαση των υποχρεώσεών του από τον παρόντα κώδικα.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφείλει να επιδεικνύει την επιμέλεια
του συνετού συνδίκου. Στο ίδιο μέτρο ο σύνδικος ευθύνεται έναντι τούτων και
για τις πράξεις τρίτου, στον οποίο χωρίς δικαίωμα ανέθεσε τη διεξαγωγή υπόθεσης της πτώχευσης, ενώ, αν είχε το δικαίωμα ανάθεσης, ευθύνεται μόνο
για πταίσμα ως προς την επιλογή του τρίτου και ως προς τις οδηγίες που του
έδωσε.
2. Έναντι των τρίτων που ζημιώθηκαν από τη δράση του, ο σύνδικος ευθύνεται προσωπικώς μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια. Αν ομαδικό χρέος που
δημιουργήθηκε από τη δράση του συνδίκου δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθεί
από την πτωχευτική περιουσία, ο σύνδικος υποχρεούται να αποζημιώσει τον
ομαδικό πιστωτή, αν από βαριά αμέλεια δεν διέγνωσε ότι η περιουσία δεν
προβλέπεται να επαρκέσει για την εκπλήρωση του ομαδικού χρέους τούτου
ή διέγνωσε τούτο, αλλά αδιαφόρησε.
3. Η ευθύνη του συνδίκου κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών δεν αποκλείεται.
4. Σε κάθε περίπτωση που ανακύπτει ευθύνη του συνδίκου έναντι τρίτων,
εις ολόκληρον με αυτόν ευθύνεται και η ομάδα των πιστωτών, η οποία δικαιούται να αναζητήσει από τον σύνδικο κάθε ποσό που υποχρεώθηκε να
καταβάλει για την αιτία αυτή.
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5. Κάθε αξίωση κατά του συνδίκου παραγράφεται μετά πάροδο τριών (3)
ετών από τότε που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση της ζημίας και του ζημιογόνου
γεγονότος. Σε κάθε περίπτωση η αξίωση κατά του συνδίκου παραγράφεται
μετά πάροδο τριετίας από τη λήξη του λειτουργήματός του.
Αντιμισθία του συνδίκου

Άρθρο 81.- 1. Ο σύνδικος μετά το πέρας των εργασιών της πτώχευσης
και αφού εγκριθεί η λογοδοσία του για τη διαχείρισή του, σύμφωνα με το
άρθρο 165, δικαιούται να λάβει αντιμισθία. Η αντιμισθία προσδιορίζεται ελεύθερα από το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από έκθεση του εισηγητή, με βάση
την αξία της πτωχευτικής περιουσίας, το χρόνο της απασχόλησης του συνδίκου και το ωφέλιμο αποτέλεσμα της δραστηριότητάς του για τα συμφέροντα
της πτώχευσης.
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση του συνδίκου και έκθεση
του εισηγητή, μπορεί να καθορίσει προσωρινή αντιμισθία έναντι της οριστικής.
3. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιτροπή των πιστωτών μπορεί να υποβάλει σχετική έκθεση προς το πτωχευτικό δικαστήριο επί των κριτηρίων της
παραγράφου 1 εδάφιο β΄.
V. η συνέλευση των πιστωτών
Σύγκληση της συνέλευσης

Άρθρο 82.- 1. Η συνέλευση των πιστωτών αποτελείται από όλους τους
πιστωτές της πτώχευσης, ανεξαρτήτως προνομίων ή εμπράγματων ασφαλειών, καθώς και από τους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις τελούν υπό
αίρεση.
2. Συγκαλείται αρχικά με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση κατά
το άρθρο 7 για τη σύνταξη πίνακα εικαζόμενων πιστωτών και τον ορισμό της
επιτροπής των πιστωτών. Η σύγκλησή της διατάσσεται επίσης από τον εισηγητή, όπου προβλέπεται ειδικά στον παρόντα κώδικα. Περίληψη της διάταξης
του εισηγητή για τη σύγκληση της συνέλευσης που περιλαμβάνει τον τόπο
και χρόνο, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν δημοσιεύεται στο Δελτίο
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών δέκα (10) ημέρες πριν την
ημέρα της σύγκλησης και τοιχοκολλάται στα γραφεία του εισηγητή.
Ποιοι συμμετέχουν - απαρτία - πλειοψηφία

Άρθρο 83.- 1. Στην αρχική συνέλευση και σ’ αυτές που επακολουθούν,
μέχρι να ολοκληρωθεί η κατά το άρθρο 93 επαλήθευση, μετέχει κάθε προσερχόμενος πιστωτής, του οποίου πιθανολογείται, κατά την κρίση του εισηγητή, η απαίτησή του κατά του οφειλέτη. Μετά την επαλήθευση των
πιστώσεων, στη συνέλευση μετέχουν οι πιστωτές των οποίων έγιναν δεκτές,
έστω και προσωρινά, κατά το άρθρο 94, οι απαιτήσεις τους.
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα, απαρτία υπάρχει,
αν μετέχουν στη συνέλευση τουλάχιστον οι μισοί από τους πιστωτές, ανεξάρτητα από το ύψος των πιστωμάτων τους. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί
απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται με όσους, ανεξάρτητα από τον
αριθμό τους, ευρεθούν παρόντες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα.
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3. Η συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις, αν στον παρόντα κώδικα δεν ορίζεται διαφορετικά, κατά πλειοψηφία των παρόντων.
4. Στις συνελεύσεις προεδρεύει ο εισηγητής και επικουρείται από τον
γραμματέα των πτωχεύσεων, ο οποίος συντάσσει τη σχετική έκθεση, παρίσταται δε και ο σύνδικος, ο οποίος καλείται νομίμως. Κατά τον ίδιο τρόπο καλείται και ο οφειλέτης.
Τρόπος εξακολούθησης εργασιών της πτώχευσης

Άρθρο 84.- 1. Μετά το πέρας των επαληθεύσεων, ο εισηγητής, εντός είκοσι (20) ημερών, υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των πιστωτών
που αποφασίζει, αν πρέπει να συνεχιστεί από τον σύνδικο η άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης του οφειλέτη ή ορισμένων κλάδων
της για ορισμένο χρονικό διάστημα, αν πρέπει να εκμισθωθεί σε τρίτο η επιχείρηση ως σύνολο ή αν πρέπει να εκποιηθεί η επιχείρηση ως σύνολο ή να
γίνει ρευστοποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων της χωριστά. Η σχετική απόφαση
λαμβάνεται με διπλή πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών και των απαιτήσεων, ανεξαρτήτως πόσοι είναι παρόντες.
2. Ο οφειλέτης, ο σύνδικος και η επιτροπή πιστωτών ειδοποιούνται πριν
πέντε (5) ημέρες, περί του θέματος αυτού που θα συζητηθεί στη συνέλευση
των πιστωτών, και δικαιούνται να προβάλλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους.
3. Τη σχετική απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών επικυρώνει με
πράξη του ο εισηγητής, εφόσον συμφωνεί, και η πράξη του τοιχοκολλάται
στα γραφεία του. Κατά της πράξης του αυτής επιτρέπεται, εντός πέντε (5)
ημερών από την τοιχοκόλλησή της, σε όποιον έχει έννομο συμφέρον προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα. Αν ο εισηγητής δεν επικυρώσει την απόφαση της συνέλευσης των
πιστωτών, αποφαίνεται αμετάκλητα το πτωχευτικό δικαστήριο, στο οποίο εισάγεται η υπόθεση.
4. Αν δεν ληφθεί σχετική απόφαση από την ανωτέρω πλειοψηφία ή η
απόφαση δεν επικυρωθεί νομίμως, η διαδικασία συνεχίζεται με τη ρευστοποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας χωριστά.
VΙ. η επιτροπή πιστωτών
Εκλογή

Άρθρο 85.- 1. Η συνέλευση των πιστωτών που συγκαλείται με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση κατά το άρθρο 7 δύναται να εκλέξει τριμελή επιτροπή πιστωτών. Συγχρόνως εκλέγει και τρία (3) αναπληρωματικά
μέλη, για την περίπτωση μη αποδοχής ή παραίτησης τακτικών μελών της αντίστοιχης κατηγορίας.
2. Ένα μέλος της επιτροπής εκλέγεται από τους εμπραγμάτως ασφαλισμένους, ένα από τους γενικούς προνομιούχους και ένα από τους ανέγγυους
πιστωτές, το ίδιο δε ισχύει και ως προς τα αναπληρωματικά μέλη. Αν δεν
υπάρχουν πιστωτές και από τις τρεις κατηγορίες, το τρίτο μέλος εκλέγουν οι
πιστωτές των άλλων δύο κατηγοριών και αν οι πιστωτές ανήκουν στην ίδια
κατηγορία, εκλέγουν οι ίδιοι και τα τρία (3) μέλη.
3. Αμέσως μετά την εκλογή της η επιτροπή πιστωτών υποχρεωτικά, με
δήλωση των μελών της ενώπιον του γραμματέα των πτωχεύσεων, ορίζει
κοινό για όλα τα μέλη της αντίκλητο, σύμφωνα με το άρθρο 12.
1614

Kαθήκοντα της επιτροπής

Άρθρο 86.- 1. Η επιτροπή πιστωτών παρακολουθεί την πορεία των εργασιών της πτώχευσης και παρέχει τη συνδρομή στον σύνδικο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Έχει επίσης τις αρμοδιότητες που της παρέχουν
οι διατάξεις του παρόντος κώδικα.
2. Αν η επιτροπή πιστωτών υποβληθεί σε δαπάνες αναγκαίες για την
εκτέλεση του έργου της, πρέπει να ζητήσει, πριν τη διενέργεια των δαπανών,
την άδεια του εισηγητή, η οποία παρέχεται, αφού ακουστεί ο σύνδικος και ο
οφειλέτης. Κατά της πράξης του εισηγητή επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα.
3. Οι αποφάσεις της επιτροπής πιστωτών είναι έγκυρες, αν λήφθηκαν με
τις ψήφους τουλάχιστον δύο (2) μελών της. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία
αν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της.
4. Η επιτροπή πιστωτών συμμετέχει ή ενεργεί πράξεις που προβλέπονται
στον παρόντα κώδικα, εφόσον έχει συσταθεί.
Αντικατάσταση μελών της επιτροπής πιστωτών

Άρθρο 87.- Αν τα μέλη της επιτροπής πιστωτών δεν αποδεχθούν την
εκλογή τους ή παραιτηθούν και δεν είναι δυνατή η συγκρότησή της, ο εισηγητής συγκαλεί τη συνέλευση των πιστωτών για την εκλογή νέων μελών. Επίσης, η συνέλευση των πιστωτών που συγκαλείται από τον εισηγητή, μετά
από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου, μπορεί να ανακαλέσει οποιοδήποτε από
τα μέλη της επιτροπής πιστωτών για σπουδαίο λόγο, εκλέγοντας στη θέση
του άλλον. Η απόφαση περί εκλογής νέου μέλους ή αντικατάστασης μέλους
της επιτροπής λαμβάνεται από τους πιστωτές της αντίστοιχης κατηγορίας, η
οποία τον εξέλεξε.
Ευθύνη των μελών της επιτροπής

Άρθρο 88.- Τα μέλη της επιτροπής πιστωτών ευθύνονται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκάλεσαν στους πτωχευτικούς πιστωτές και στους
πιστωτές της ομάδας από δόλο η βαριά αμέλεια, κατά παράβαση των καθηκόντων τους, όπως αυτά προσδιορίζονται με τον παρόντα Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑρΤΟ

ΕΞΕΛΕΓΞη ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Ι. Αναγγελία

Πρόσκληση για αναγγελία

Άρθρο 89.- 1. Ο οφειλέτης υποχρεούται να παραδώσει στον σύνδικο κατάλογο των πιστωτών του και του ύψους των απαιτήσεών τους, με κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεσή του.
2. Ο σύνδικος οφείλει αμέσως να ενημερώσει εγγράφως όλους τους πιστωτές που είναι γνωστής διαμονής, κατοικίας ή έδρας από τα στοιχεία της
πτώχευσης και τους καλεί να αναγγείλουν την απαίτησή τους και να καταθέσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, τα έγγραφά τους στον
γραμματέα των πτωχεύσεων και τις προθεσμίες εντός των οποίων υποχρε1615

ούνται σε αναγγελία και επαλήθευση των απαιτήσεών τους, και επισημαίνει
τις συνέπειες από την παράλειψη ή το εκπρόθεσμο της αναγγελίας της κατάθεσης των εγγράφων ή της επαλήθευσης των απαιτήσεων.
3. Ο σύνδικος οφείλει να ενημερώσει επίσης με τον ίδιο τρόπο και τους
πιστωτές με εμπράγματη ασφάλεια και ειδικά προνόμια, επισημαίνοντας σ’
αυτούς τις συνέπειες που επιφέρει η παράλειψη της αναγγελίας.
Προθεσμία αναγγελίας

Άρθρο 90.- 1. Η προθεσμία της αναγγελίας των απαιτήσεων των πιστωτών είναι τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης που κήρυξε την
πτώχευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.
2. Η παράλειψη της αναγγελίας εκ μέρους του πιστωτή, του οποίου η
απαίτηση είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο, δεν
επιφέρει απώλεια της εμπράγματης αγωγής.
3. Ο σύνδικος, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας, οφείλει
να καταρτίσει πίνακα όλων των αναγγελθέντων πιστωτών, σύμφωνα με τις
προηγούμενες παραγράφους, σημειώνοντας το ύψος της κάθε απαίτησης,
αν αυτή συνοδεύεται από κάποιο προνόμοιο ή εμπράγματη ασφάλεια και τη
σειρά κατάταξής της. Ο σύνδικος καταθέτει τον πίνακα στον γραμματέα των
πτωχεύσεων και αντίγραφο αυτού παραδίδει στον εισηγητή.
4. Κάθε πιστωτής έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφο του πίνακα, μέχρι
την προηγούμενη της ημέρας που ορίσθηκε για την επαλήθευση των απαιτήσεων, με σκοπό να προβάλει αντιρρήσεις κατά του ύψους, του είδους και
της σειράς κατάταξης της απαίτησης άλλου πιστωτή.
Τύπος και περιεχόμενο της αναγγελίας

Άρθρο 91.- 1. Η αναγγελία γίνεται εγγράφως στον γραμματέα των πτωχεύσεων.
2. Ο πιστωτής αναφέρει το είδος και την αιτία της απαίτησής του, το
χρόνο γέννησής της, το ύψος της, καθώς και το αν η απαίτησή του έχει ή όχι
προνομιακό χαρακτήρα ή εμπράγματη ασφάλεια και τα περιουσιακά στοιχεία
τα οποία είναι αντικείμενο της εμπράγματης ασφάλειας ή ειδικού προνομίου
ή αν υπάρχει επιφύλαξη κυριότητας. Επίσης, οφείλει να διορίσει αντίκλητο,
στην περιφέρεια του δικαστηρίου.
3. Πιστωτής που έχει τη συνήθη διαμονή, την κατοικία ή την έδρα του
στην αλλοδαπή και αναγγέλλει την απαίτησή του σε κύρια ή δευτερεύουσα
πτώχευση που κηρύσσεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να προσκομίσει επικυρωμένη μετάφραση της αναγγελίας του στην ελληνική γλώσσα.
4. Ο πιστωτής της προηγούμενης παραγράφου δεν υποχρεούται σε
αναγγελία, αν ο σύνδικος κύριας ή δευτερεύουσας πτώχευσης άλλου κράτους
έχει ήδη αναγγείλει αυτόν.
Εκπρόθεσμη αναγγελία

Άρθρο 92.- 1. Πιστωτές που δεν ανήγγειλαν την απαίτησή τους μέσα στη
νόμιμη προθεσμία, ώστε να μετάσχουν στην επαλήθευση, μπορούν με ανακοπή και δικά τους έξοδα να ζητήσουν την επαλήθευσή της από το πτωχευτικό δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία του άρθρου 54.
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2. Η ανακοπή στρέφεται κατά του συνδίκου, καλείται δε στη σχετική δίκη
και η επιτροπή των πιστωτών. Η ανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέχρι και την
τελευταία διανομή. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει τις διανομές που
έχουν ήδη διαταχθεί από τον εισηγητή. Εάν διαταχθούν νέες διανομές πριν
την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ο ανακόπτων μετέχει
σ’ αυτές για ορισμένο ποσό που προσδιορίζεται προσωρινά από τον πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στον ανακόπτοντα, αλλά
φυλάσσεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής. Μετά
την αναγνώριση της απαίτησης, ο ανακόπτων δικαιούται να ζητήσει από τον
εισηγητή, να προαφαιρέσει από τα ποσά που δεν έχουν ακόμη διανεμηθεί τα
μερίσματα που του αναλογούν από τις προηγηθείσες διανομές.
ΙΙ. Επαλήθευση
Πώς γίνεται η επαλήθευση

Άρθρο 93.- 1. Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενεργείται από τον σύνδικο ενώπιον του εισηγητή και αρχίζει τρεις (3) ημέρες μετά από την πάροδο
της προθεσμίας για τις αναγγελίες. Η προθεσμία των επαληθεύσεων ορίζεται
από τον εισηγητή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, μπορεί
δε αυτή να παραταθεί από τον εισηγητή. Ο εισηγητής ορίζει επίσης την ημέρα
και ώρα της έναρξης των επαληθεύσεων, η οποία γνωστοποιείται στους πιστωτές από τον σύνδικο με την πρόσκληση του άρθρου 89.
2. Ο πιστωτής, του οποίου επαληθεύεται η απαίτηση, μπορεί να παρίσταται προσωπικά ή δια τρίτου προσώπου εφοδιασμένου με ειδικό πληρεξούσιο που μπορεί να δοθεί και με ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένη την
υπογραφή του πιστωτή από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή δικηγόρο. Εάν πρόκειται για απαιτήσεις του συνδίκου, η επαλήθευση διενεργείται
από δύο πιστωτές, οι οποίοι έχουν από τις μεγαλύτερες απαιτήσεις που αναφέρονται στον ισολογισμό και οι οποίοι ορίζονται από τον εισηγητή. Οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις επαληθεύτηκαν ή και μόνο αναφέρονται στον
ισολογισμό του οφειλέτη, έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στην επαλήθευση των απαιτήσεων των λοιπών πιστωτών.
3. Η επαλήθευση γίνεται με αντιπαραβολή των εγγράφων του πιστωτή
προς τα βιβλία και λοιπά έγγραφα του οφειλέτη. Ο εισηγητής μπορεί πάντοτε
με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου ή και αυτεπαγγέλτως να ζητήσει την προσκόμιση των βιβλίων του πιστωτή ή ακριβούς αποσπάσματος αυτών ως αποδεικτικό μέσο.
4. Εάν μία απαίτηση γίνει ολικά ή μερικά δεκτή, ο σύνδικος προβαίνει σε
σχετική σημείωση στα προσκομισθέντα αποδεικτικά έγγραφα, η οποία θεωρείται από τον εισηγητή.
5. Ο εισηγητής συντάσσει έκθεση για την επαλήθευση των απαιτήσεων,
η οποία υπογράφεται σε κάθε συνεδρίαση από αυτόν, τον σύνδικο και τον
γραμματέα. Στην έκθεση αναφέρεται η ταυτότητα των πιστωτών, σύντομη περιγραφή των κατατεθέντων αποδεικτικών εγγράφων, σημείωση των διορθώσεων και διαγραφών, καθώς και αν η απαίτηση έγινε δεκτή ή αμφισβητήθηκε.
Η έκθεση αναρτάται για δέκα (10) ημέρες στα γραφεία του εισηγητή.
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Αμφισβήτηση απαιτήσεως

Άρθρο 94.- Σε περίπτωση αμφισβήτησης απαίτησης κατά την επαλήθευση, ο εισηγητής αποφασίζει την προσωρινή ή μη παραδοχή αυτής, καθορίζοντας και το ποσό της. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και
ισχύει μόνο για την παράσταση στις συνελεύσεις και την παρακράτηση ανάλογου ποσού σε κάθε διανομή ενεργητικού.
Αντιρρήσεις

Άρθρο 95.- 1. Αντιρρήσεις κατά τη διαδικασία της επαλήθευσης των απαιτήσεων έχουν δικαίωμα να προβάλλουν ο οφειλέτης, ο σύνδικος, καθώς και
οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις έγιναν προσωρινά ή οριστικά δεκτές.
2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται από κοινού στο σύνολό τους, χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση, ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, με έκθεση του εισηγητή. Στη συζήτηση
κλητεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές των οποίων αμφισβητήθηκαν οι απαιτήσεις, καθώς και αυτοί που υπέβαλαν τις αντιρρήσεις, με επιμέλεια του συνδίκου. Στη διαδικασία μπορεί να παρέμβει όποιος έχει έννομο συμφέρον και
η επιτροπή πιστωτών. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου επιτρέπεται μόνο
έφεση. Αναίρεση δεν επιτρέπεται κατά των αποφάσεων του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

EΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠρΟΣΩΠΩΝ
Γενική διάταξη

Άρθρο 96.- 1. Η πτώχευση του νομικού προσώπου επιφέρει τη λύση του.
Τα όργανα του νομικού προσώπου διατηρούνται.
2. Η αίτηση του άρθρου 5 παράγραφος 2 επί νομικών προσώπων υποβάλλεται από το όργανο της διοίκησης. Στη σχετική δίκη καλούνται όλα τα
μέλη της διοίκησης.
Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης
εμπορικής εταιρίας

Άρθρο 97.- 1. Στην πτώχευση των ομόρρυθμων μελών της ομόρρυθμης
ή ετερόρρυθμης εταιρίας αναγγέλλονται τόσο οι πιστωτές της εταιρίας, όσο
και οι προσωπικοί πιστωτές τους.
2. Η ανάκληση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας, καθώς και η κήρυξη της παύσης
των εργασιών της, επιφέρει αντίστοιχα και την ανάκληση της πτώχευσης και
την παύση των εργασιών της πτώχευσης και των ομόρρυθμων εταίρων της,
οι οποίοι κηρύχθηκαν σε πτώχευση μαζί με την εταιρία, εφόσον συντρέχουν
και ως προς αυτούς οι προϋποθέσεις ανακλήσεως κατά το άρθρο 57.
Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών

Άρθρο 98.- 1. Αν δεν υποβληθεί εγκαίρως η αίτηση για πτώχευση της
ανώνυμης εταιρίας (άρθρο 5 παράγραφος 2), τα υπαίτια για την καθυστέρηση
μέλη του διοικητικού της συμβουλίου ευθύνονται για την αποκατάσταση της
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ζημίας των εταιρικών πιστωτών, σε σχέση με τα χρέη που δημιουργήθηκαν
από την ημέρα που σύμφωνα με την άνω διάταξη έπρεπε να έχει υποβληθεί
η αίτηση, μέχρι την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. Την ίδια ευθύνη υπέχει
και αυτός που προέτρεψε το μέλος ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να
μην υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση.
2. Αν η πτώχευση της εταιρίας προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια
των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπαίτια μέλη ευθύνονται σε αποζημίωση έναντι των εταιρικών πιστωτών. Την ίδια ευθύνη υπέχει και εκείνος
που άσκησε την επιρροή του στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να προβούν σε πράξεις ή παραλείψεις που είχαν ως αποτέλεσμα την
πτώχευση της εταιρίας.
3. Η ευθύνη στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων είναι εις
ολόκληρον. Οι σχετικές απαιτήσεις των εταιρικών δανειστών ασκούνται μόνο
από τον σύνδικο.
4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην
εταιρία περιορισμένης ευθύνης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓηΣ
Προϋποθέσεις

Άρθρο 99.- 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα αναφερόμενα στο
άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο αποδεικνύει οικονομική αδυναμία, παρούσα ή προβλέψιμη, χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών του, μπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το άνοιγμα της
διαδικασίας συνδιαλλαγής.
2. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφεται
η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, το μέγεθος και η κοινωνική σημασία
της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης, τα προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησής του και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής. Στην αίτηση
επισυνάπτεται σε πρωτότυπο, με ποινή απαραδέκτου αυτής, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ για την αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολαβητή.
3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης,
αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να ορίσει με διάταξή του εμπειρογνώμονα που
επιλέγει από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων, για να διαπιστώσει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Προς το σκοπό αυτόν, ο εμπειρογνώμονας
ζητεί από τον οφειλέτη όλα τα κατά την κρίση του αναγκαία οικονομικά στοιχεία, κατά παρέκκλιση δε από τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να ζητήσει κάθε
πληροφορία και από πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα και υποχρεούται να καταθέσει την έκθεσή του στον αρμόδιο γραμματέα εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από το διορισμό του.
Απόφαση του δικαστηρίου

Άρθρο 100.- 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον πιθανολογεί το βάσιμο
της αίτησης και τη σκοπιμότητα της αιτούμενης συνδιαλλαγής, αποφασίζει το
άνοιγμά της, ορίζοντας μεσολαβητή, που επιλέγει από τον κατάλογο πραγματογνωμόνων, για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών. Το πτωχευ1619

τικό δικαστήριο, μετά από αίτηση του μεσολαβητή, μπορεί να παρατείνει την
περίοδο αυτή για έναν (1) ακόμα μήνα. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να
λάβει προληπτικά μέτρα που ισχύουν μέχρι την έκδοση επικυρωτικής απόφασης κατά το άρθρο 103, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10.
2. Η πάροδος της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου επιφέρει
αυτοδικαίως περάτωση του λειτουργήματος του μεσολαβητή και της διαδικασίας συνδιαλλαγής.
3. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.
4. Η απόφαση του δικαστηρίου που δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση δεν
υπόκειται σε ένδικα μέσα.
Το έργο του μεσολαβητή

Άρθρο 101.- 1. Ο μεσολαβητής έχει ως αποστολή να επιτύχει τη σύναψη
συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του που εκπροσωπούν
τουλάχιστον την πλειοψηφία των απαιτήσεων κατ’ αυτού, όπως αυτές προκύπτουν από τα εμπορικά βιβλία του οφειλέτη, με σκοπό την άρση των οικονομικών δυσκολιών του οφειλέτη, τη συνέχιση της δραστηριότητάς του και
διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και να προτείνει λύσεις για τη διάσωση της επιχείρησης, ιδίως με μείωση των απαιτήσεων, παράταση του ληξιπρόθεσμου αυτών, αναδιάρθρωση της επιχείρησης, μετοχοποίηση των
απαιτήσεων, εκποίηση της επιχείρησης ή κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο.
2. Ο μεσολαβητής δικαιούται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις,
να ζητήσει και από πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα κάθε πληροφορία σχετική με τη δραστηριότητα του οφειλέτη, πρόσφορη για την εκπλήρωση της αποστολής του.
3. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, ο μεσολαβητής ενημερώνει,
χωρίς καθυστέρηση, τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ο οποίος εισάγει αμέσως
την υπόθεση στο πτωχευτικό δικαστήριο, προκειμένου να θέσει τέλος σ’
αυτήν και στην αποστολή του μεσολαβητή. Η απόφαση του δικαστηρίου κοινοποιείται στον οφειλέτη και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
Συμμετοχή Δημοσίου και δημόσιων φορέων

Άρθρο 102.- Το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες
επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, μπορούν να συναινούν σε μείωση των απαιτήσεών τους κατά του οφειλέτη με τους ίδιους όρους που θα μείωνε τις απαιτήσεις του υπό τις αυτές
συνθήκες ιδιώτης δανειστής, καθώς και να παραιτούνται από προνόμια και
εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως.
Επικύρωση της συμφωνίας

Άρθρο 103.- 1. Εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία συνδιαλλαγής, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της, με κοινή
αίτηση των συμβαλλομένων ή του επιμελέστερου αυτών, εισάγεται στο πτωχευτικό δικαστήριο, προς επικύρωση και λήξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής.
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμφωνία, εάν συντρέχει
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) ο οφειλέτης, κατά τη σύναψη της συμφωνίας, βρίσκεται σε κατάσταση
παύσης των πληρωμών,
β) οι όροι της συμφωνίας δεν εξασφαλίζουν τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
γ) θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών που δεν υπέγραψαν τη συμφωνία,
δ) η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας συνομολογείται για διάστημα πέραν
των δύο (2) ετών από την επικύρωσή της.
3. Κατά τη συζήτηση της επικύρωσης ακούγονται, αυτοκλήτως ή μετά
από πρόσκληση του δικαστηρίου, ο μεσολαβητής, ο οφειλέτης και οι υπογράψαντες τη συμφωνία δανειστές, καθώς και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Κάθε άλλο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να παρέμβει
χωρίς τήρηση προδικασίας.
4. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία και κηρύσσει το
πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η απόφαση δημοσιεύεται στο Δελτίο
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και υπόκειται μόνο σε τριτανακοπή μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει την επόμενη
ημέρα από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση που απορρίπτει την επικύρωση
της συμφωνίας δημοσιεύεται επίσης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων
του Ταμείου Νομικών και υπόκειται σε έφεση μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών που αρχίζει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση αυτή.
Αποτελέσματα της επικύρωσης

Άρθρο 104.- 1. Η επικύρωση της συμφωνίας επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α) επέρχεται το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής και του έργου του
μεσολαβητή·
β) προσωρινά, κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας αναστέλλονται
τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη,
για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν τη σύναψη της
συμφωνίας συνδιαλλαγής. Η ίδια αναστολή ισχύει και ως προς τα μέτρα αυτά
και σχετικά με τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες εις ολόκληρον·
γ) αναστέλλεται για την ίδια περίοδο η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού
μέτρου κατά του οφειλέτη, εκτός αν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης,
τεχνολογικού ή μηχανολογικού εν γένει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη·
δ) αίρεται αυτοδικαίως, για την ίδια διάρκεια, η απαγόρευση ή κώλυμα
έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη πριν την έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής·
ε) για την ίδια διάρκεια αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσμίες άσκησης και παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι απαιτήσεις των συμβαλλόμενων πιστωτών και τα δικαιώματα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και
συνοφειλετών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθεσμίες και η άσκηση διαδικαστικών πράξεων·
στ) αναστέλλεται, για περίοδο έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης που επικύρωσε τη συμφωνία, η λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης της πτώχευσης·
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ζ) η συμφωνία δεσμεύει μόνο τον οφειλέτη και τους πιστωτές που την
υπέγραψαν.
2. Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία συνδιαλλαγής αποτελεί τίτλο
εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με αυτήν υποχρεώσεις.
Κήρυξη λύσης της συμφωνίας

Άρθρο 105.- 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση οποιουδήποτε συμβληθέντα πιστωτή μπορεί, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων
της συμφωνίας συνδιαλλαγής, να κηρύξει τη λύση της. Το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση οποιουδήποτε πιστωτή που δεν υπέγραψε τη συμφωνία, μπορεί να κηρύξει τη λύση της συμφωνίας συνδιαλλαγής, εάν από
όλες τις περιστάσεις, ιδίως εν όψει των ληφθέντων μέτρων και της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, προκύπτει πρόδηλη αδυναμία βιώσιμης συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. Οι διατάξεις του άρθρου
103 παράγραφος 3 εφαρμόζονται αναλόγως.
2. Αυτοδικαίως επέρχεται η λύση της συμφωνίας σε περίπτωση λήξης
της διάρκειας ισχύος της.
3. Αυτοδικαίως επίσης επέρχεται η λύση της συμφωνίας σε περίπτωση
κήρυξης σε πτώχευση του οφειλέτη ή υπαγωγής του σε οποιαδήποτε διαδικασία αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της περιουσίας του.
4. Στην περίπτωση της παραγράφου 3, οι πιστωτές οι οποίοι με βάση τη
συμφωνία συνδιαλλαγής προέβησαν σε οποιασδήποτε φύσεως χρηματοδότηση του οφειλέτη προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητάς του και των πληρωμών του, για το ποσό της χρηματοδότησης αυτής,
κατατάσσονται, μετά από επαλήθευση, ως γενικώς προνομιούχοι πιστωτές
πριν κάθε άλλο ανέγγυο ή γενικώς προνομιούχο πιστωτή του οποίου η απαίτηση γεννήθηκε πριν το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.
5. Το ίδιο προνόμιο της προηγούμενης παραγράφου έχουν και τα πρόσωπα τα οποία, με βάση τη συμφωνία συνδιαλλαγής, συνεισέφεραν αγαθά
ή υπηρεσίες προς το σκοπό συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
του οφειλέτη και των πληρωμών, για την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών
που συνεισέφεραν.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε μετόχους και εταίρους του οφειλέτη για τις εισφορές τους σε μετρητά ή σε είδος στα πλαίσια αύξησης του κεφαλαίου του οφειλέτη.
7. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου οι συμβληθέντες πιστωτές αναλαμβάνουν πλήρως τις απαιτήσεις τους με τις εξασφαλίσεις που είχαν πριν το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, μετά από
αφαίρεση αυτών που τυχόν έλαβαν σε εκτέλεση της συμφωνίας, και με την
επιφύλαξη των προνομίων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5.
Κωλύματα και αμοιβή εμπειρογνώμονα και μεσολαβητή

Άρθρο 106.- 1. Εμπειρογνώμονας και μεσολαβητής δεν μπορεί να οριστεί πρόσωπο το οποίο την τριετία πριν το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής είχε λάβει άμεσα ή έμμεσα αμοιβή ή είχε πληρωθεί απαίτησή του από
τον οφειλέτη ή πιστωτή του ή πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τον οφειλέτη. Ο εμπειρογνώμονας και ο μεσολαβητής έχουν υποχρέωση να μη γνωστοποιούν πληροφορίες που περιέρχονται σ’ αυτούς κατά την άσκηση των
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λειτουργημάτων τους, εφόσον αυτό δεν είναι αναγκαίο για τη σύναψη της
συμφωνίας.
2. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολαβητή καθορίζεται οριστικά με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 105, οι αμοιβές του εμπειρογνώμονα και του
μεσολαβητή, κατά το μέρος που δεν έχουν εξοφληθεί, κατατάσσονται ως γενικώς προνομιούχες απαιτήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟρΓΑΝΩΣηΣ
Γενική διάταξη

Άρθρο 107.- Η διάσωση της επιχείρησης, η αξιοποίησή της, αλλά και η
διανομή της πτωχευτικής περιουσίας, καθώς και η ευθύνη του οφειλέτη μετά
την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης με σχέδιο αναδιοργάνωσης.
Πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης

Άρθρο 108.- 1. Σχέδιο δικαιούται να υποβάλει στο πτωχευτικό δικαστήριο
ο οφειλέτης και ο σύνδικος, σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
2. Ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης συγχρόνως με την αίτησή του, με την οποία ζητεί να κηρυχθεί σε πτώχευση κατά τα
άρθρα 3 παράγραφος 2 και 5 παράγραφος 2, ή μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την κήρυξή του σε πτώχευση. Η προθεσμία αυτή μπορεί
να παραταθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο μια φορά και για σύντομο χρόνο,
όχι πέραν του τριμήνου, εφόσον αποδεικνύεται ότι η καθυστέρηση δεν είναι
επιζήμια για τους πιστωτές και ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες αποδοχής του
σχεδίου από τους πιστωτές.
3. Ο σύνδικος δικαιούται να υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης μόνο μετά
την παρέλευση άπρακτης της κατά την παράγραφο 2 προθεσμίας υποβολής
σχεδίου από τον οφειλέτη και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παρέλευση αυτής
και εφόσον έχει προηγηθεί η κατά το άρθρο 70 έκθεσή του. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως.
Ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου

Άρθρο 109.- 1. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον κώδικα, το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει ως ελάχιστο περιεχόμενο:
α) πληροφόρηση, αα) ως προς την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη
και τα αίτιά της, τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και ταμείου της επιχείρησής του και κάθε στοιχείο οικονομικής ή μη οικονομικής φύσεως που θα μπορούσε να επηρεάσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο μέλλον και
θα ήταν κρίσιμο για την αποδοχή του σχεδίου από τους πιστωτές και την επικύρωσή του από το πτωχευτικό δικαστήριο, και ββ) ως προς τη σύγκριση της
προτεινόμενης ικανοποίησης των πιστωτών με βάση το σχέδιο και εκείνης με
βάση την εκκαθάριση·
β) περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν που
να εξασφαλίζουν την υλοποίηση της προτεινόμενης διαμόρφωσης των δι1623

καιωμάτων των πτωχευτικών πιστωτών και άλλων τυχόν συμμετεχόντων και
γενικά μέτρων του σχεδίου, που αφορούν ιδίως οργανωτικές μεταβολές και
επιχειρησιακά προγράμματα, χρηματοδότηση του οφειλέτη, μετοχοποίηση
των απαιτήσεων, διαρθρωτικές εταιρικές μεταβολές, την επιτυχή συνέχιση
της επιχείρησης ή τη μεταβίβασή της· και
γ) διαμόρφωση, των δικαιωμάτων και γενικά της νομικής θέσης που έχει
κάθε πιστωτής, ανάλογα με την κατηγορία πτωχευτικών πιστωτών στην οποία
ανήκει, ή άλλος που συμμετέχει στο σχέδιο χωρίς να είναι πιστωτής, όπως
άφεση, μείωση ή καταβολή σε δόσεις των απαιτήσεων, παραίτηση ή περιορισμός εμπράγματης ασφάλειας ή προνομίου, καθώς και της θέσης του οφειλέτη κατά την εκπλήρωση του σχεδίου και τη συνέχιση ευθύνης του ή την
πλήρη ή μερική απαλλαγή του.
2. Εάν η ικανοποίηση των πιστωτών προβλέπεται ότι θα γίνει από τα
έσοδα της εξακολούθησης λειτουργίας της επιχείρησης του οφειλέτη, από τον
ίδιο ή τρίτο, το σχέδιο πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση περιουσιακής κατάστασης που να προσδίδει στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις
αξία με βάση τη συνέχιση της επιχείρησης, σε αντιπαράθεση με την αξία εκκαθάρισης.
3. Εάν το σχέδιο προβλέπει ότι, σε περίπτωση επικύρωσής του, τρίτος
θα εκπληρώσει υποχρεώσεις προς τους πιστωτές, πρέπει να συνοδεύεται
από δήλωσή του.
4. Το σχέδιο που υποβάλλει ο οφειλέτης, πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση εμπειρογνώμονα, που προβλέπεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3, η
αμοιβή του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 2.
Περιορισμός εκ του νόμου

Άρθρο 110.- Με το σχέδιο δεν μπορεί να προταθεί μείωση που θα περιορίζει τις απαιτήσεις σε ποσοστό μικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%). Το ποσό
αυτό πρέπει να καταβληθεί, τμηματικά ή εν όλω, εντός έτους. Ως προς την καταβολή του υπερβάλλοντος ποσοστού δεν τίθεται χρονικός περιορισμός.
Κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων

Άρθρο 111.- 1. Όταν συντρέχουν πιστωτές διαφορετικής νομικής θέσης,
ο καθορισμός των δικαιωμάτων εκείνων που συμμετέχουν στο σχέδιο γίνεται
υποχρεωτικά ανά ομάδες:
α) ενέγγυων πιστωτών, εφόσον τα δικαιώματά τους θίγονται με το σχέδιο·
β) γενικώς προνομιούχων πιστωτών·
γ) ανέγγυων πιστωτών· και
δ) πιστωτών μειωμένης εξασφάλισης, μόνον εάν το σχέδιο προβλέπει
περί των τελευταίων.
2. Οι απαιτήσεις των εργαζομένων αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα.
3. Το σχέδιο μπορεί να προβλέπει τη δημιουργία, μέσα σε κάθε ομάδα
πιστωτών, υποομάδων πιστωτών με ομοιογενή οικονομικά συμφέροντα, με
βάση κριτήρια που διατυπώνονται ρητά σ’ αυτό.
4. Το σχέδιο μπορεί να εντάξει απαίτηση ή συμφέρον σε συγκεκριμένη
ομάδα ή υποομάδα, εφόσον είναι ουσιωδώς όμοια προς εκείνα της ομάδας
ή υποομάδας.
1624

5. Το σχέδιο μπορεί να προβλέπει ιδιαίτερη ομάδα ανέγγυων πιστωτών
με μικρού ύψους απαιτήσεις.
6. Απαιτήσεις από συναλλαγές περί των οποίων το άρθρο 46 και απαιτήσεις που δημιουργούνται από συστήματα πληρωμών που προβλέπονται
από ρυθμίσεις κοινοτικού δικαίου, καθώς και ασφάλειες για τις απαιτήσεις
αυτές, δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενα του σχεδίου.
Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτών

Άρθρο 112.- 1. Τα δικαιώματα των ενέγγυων πιστωτών, όπως υποθήκες,
προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα ή άλλα παρεπόμενα δικαιώματα που
ασφαλίζουν την απαίτηση, καθώς και προνόμια συνδεόμενα με τη φύση της
απαίτησης κατά την αναγκαστική εκτέλεση ή την πτώχευση δεν θίγονται,
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο σχέδιο.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα αυτά διατηρούνται υπέρ της νέας
απαίτησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το σχέδιο, εκτός εάν ο εξασφαλιζόμενος με αυτά πιστωτής συμφώνησε διαφορετικά.
Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Άρθρο 113.- Το σχέδιο ως προς τους πιστωτές που συμμετέχουν σε καθεμία ομάδα ή υποομάδα πρέπει να τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
Δικαστική προεξέταση του σχεδίου

Άρθρο 114.- 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο αυτεπάγγελτα προβαίνει σε
προεξέταση του σχεδίου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών (20) από την
υποβολή του.
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει το σχέδιο:
α) εάν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 113·
β) εάν προδήλως δεν πιθανολογείται ότι το σχέδιο που υποβλήθηκε από
τον οφειλέτη, λαμβανομένων υπόψη του περιεχομένου του και της προηγούμενης πορείας της διαδικασίας, θα γίνει δεκτό από τους πιστωτές ή ότι θα
επικυρωθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο·
γ) εάν οι απαιτήσεις των πιστωτών και των τρίτων στους οποίους τυχόν
αναφέρεται το σχέδιο, όπως διαμορφώνονται από αυτό, λαμβανομένης
υπόψη ιδίως της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, προδήλως δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.
3. Η απόφαση του δικαστηρίου που απορρίπτει το σχέδιο δεν υπόκειται
σε ένδικα μέσα. Επανυποβολή του σχεδίου με τροποποιήσεις ή υποβολή
νέου σχεδίου επιτρέπεται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στο
άρθρο 108 παράγραφοι 2 και 3.
4. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή του
συνδίκου και για το μέχρι την αποδοχή και επικύρωση του σχεδίου διάστημα
ή μέχρι την απόρριψή του, να διατάξει προσωρινά την απαγόρευση εκποίησης ή μεταβολής της κατάστασης της πτωχευτικής περιουσίας ή στοιχείων
αυτής, που θα μπορούσε να θέσει σε διακινδύνευση την πραγματοποίηση
του σχεδίου.
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Αποδοχή του σχεδίου

Άρθρο 115.- 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, όταν δεν απορρίπτει το σχέδιο,
καθορίζει με απόφασή του αμέσως προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των τριών (3)
μηνών, για την αποδοχή του ή μη από τους πιστωτές, καθώς και ημερομηνία
σύγκλησης ειδικής συνέλευσης των πιστωτών για συζήτηση και ψηφοφορία
επί του σχεδίου. Η τρίμηνη αυτή προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση της
απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 8.
2. Η προθεσμία για τη συζήτηση και αποδοχή του σχεδίου δεν επιτρέπεται να οριστεί σε χρόνο προγενέστερο της κατά το άρθρο 90 παράγραφος 1
προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων. Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί
να επιτρέψει τη σύνδεση των δύο προθεσμιών.
3. Η απόφαση του δικαστηρίου που καθορίζει ημερομηνία σύγκλησης της
ειδικής συνέλευσης γνωστοποιείται από τον γραμματέα των πτωχεύσεων, χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, με επιστολή, μαζί με το σχέδιο αναδιοργάνωσης, στους
πιστωτές που έχουν αναγγείλει τις απαιτήσεις τους, στους ενέγγυους πιστωτές,
στον σύνδικο, στον οφειλέτη και στην επιτροπή πιστωτών, εάν έχει οριστεί.
Κανόνες ψηφοφορίας. Τεκμήρια

Άρθρο 116.- 1. Η ψηφοφορία επιτρέπεται να γίνει αυτοπροσώπως ή δια
πληρεξουσίου ειδικά εξουσιοδοτημένου (με τήρηση του τύπου του άρθρου
93 παράγραφος 2) ή με ηλεκτρονικό μέσο που να αποδεικνύει χωρίς αμφιβολία την ταυτότητα και τη βούληση του πιστωτή, καθώς και τον τόπο και
χρόνο προέλευσης της ψήφου.
2. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του επόμενου εδαφίου, πιστωτές
που απέχουν από την ψηφοφορία θεωρούνται ότι ψηφίζουν υπέρ του σχεδίου. Πιστωτές που απέχουν από την ψηφοφορία, των οποίων οι απαιτήσεις
μηδενίζονται από το σχέδιο, θεωρούνται ότι ψηφίζουν αρνητικά.
3. Πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις δεν θίγονται από το σχέδιο δεν
ψηφίζουν. Θεωρούνται ότι δεν θίγονται οι απαιτήσεις όταν, κατά το σχέδιο,
διατηρούν ακέραιη τη νομική κατάσταση που είχαν κατά την ημέρα κήρυξης
της πτώχευσης και πριν επέλθουν τα αποτελέσματά αυτής.
Συζήτηση και ψηφοφορία

Άρθρο 117.- 1. Η συζήτηση και η ψηφοφορία επί του σχεδίου γίνεται σε
ειδική συνέλευση των πιστωτών ενώπιον του εισηγητή.
2. Μετά την περάτωση της συζήτησης και εφόσον δεν προκύψει ανάγκη
αναβολής, ο εισηγητής καλεί τους πιστωτές να ψηφίσουν επί του σχεδίου. Οι πιστωτές ορίζουν εκπρόσωπο για την εφαρμογή του άρθρου 131 παράγραφος 2.
3. Εάν κατά τη συζήτηση στη συνέλευση προκύψει η ανάγκη για αναβολή
της ψηφοφορίας, ιδίως λόγω υποβολής τροποποιήσεων του σχεδίου ή συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, ο εισηγητής μπορεί να αναβάλει τη συνέλευση μόνο μια φορά σε ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από
δέκα (10) ημέρες.
Τροποποιήσεις του σχεδίου

Άρθρο 118.- Εκείνος που υπέβαλε το σχέδιο δικαιούται να επιφέρει τροποποιήσεις σε επί μέρους προτάσεις του σχεδίου που προκύπτουν κατά τη
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συζήτησή του και τις θεωρεί αναγκαίες για την αποδοχή του. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν μπορεί να αφορούν απαιτήσεις τις οποίες το σχέδιο δεν έθιγε.
Παραίτηση του οφειλέτη από το σχέδιο

Άρθρο 119.- Ο οφειλέτης δικαιούται, μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας
επί του σχεδίου που υπέβαλε, να παραιτηθεί από αυτό με δήλωσή του γραπτή προς τον εισηγητή ή τον γραμματέα των πτωχεύσεων. Στην περίπτωση
αυτή, η διαδικασία αναδιοργάνωσης θεωρείται αυτοδικαίως ματαιωθείσα.
Συναίνεση του οφειλέτη επί σχεδίου του συνδίκου

Άρθρο 120.- 1. Με την επιφύλαξη των ορισμών της παραγράφου 2 προϋπόθεση για την έναρξη της ψηφοφορίας επί του σχεδίου, όταν το σχέδιο έχει
υποβληθεί από τον σύνδικο, είναι η προηγούμενη συναίνεση του οφειλέτη.
2. Η συναίνεση του οφειλέτη θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν άρχισε η ψηφοφορία επί του σχεδίου, χωρίς ο οφειλέτης να προβάλει αντιρρήσεις κατά
του σχεδίου. Οι τυχόν αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθούν με έγγραφο του
οφειλέτη προς τον εισηγητή ή τον γραμματέα των πτωχεύσεων.
3. Οι κατά την παράγραφο 2 αντιρρήσεις του οφειλέτη δεν εμποδίζουν
την επικύρωση του σχεδίου από το πτωχευτικό δικαστήριο εάν, σωρευτικά:
α) προβλέπεται ότι το σχέδιο δεν θα καταστήσει τη νομική κατάσταση
του οφειλέτη χειρότερη από εκείνη στην οποία θα βρισκόταν χωρίς το σχέδιο
και
β) κανένας πιστωτής δεν λαμβάνει, με βάση το σχέδιο, οικονομική αξία
που υπερβαίνει ολόκληρο το ποσό της απαίτησής του.
Πλειοψηφίες για αποδοχή του σχεδίου

Άρθρο 121.- 1. Για την αποδοχή του σχεδίου απαιτείται πλειοψηφία των
πιστωτών που εκπροσωπούν τα εξήντα τοις εκατό ( 60%) του συνόλου των
απαιτήσεων, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται και ποσοστό τουλάχιστον
σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή
με προσημείωση υποθήκης εξασφαλιζόμενων απαιτήσεων, όπως οι απαιτήσεις είχαν αναγγελθεί και η πραγματική εικόνα τους βεβαιώνεται σε πίνακα
απαιτήσεων που συντάσσεται και υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή και υποβάλλεται στον εισηγητή.
2. Αμφισβητούμενες απαιτήσεις μπορούν να γίνουν προσωρινά δεκτές
προς ψηφοφορία από τον εισηγητή. Η οριστική επίλυση της αμφισβήτησης
διαφοροποιεί τα δικαιώματα του αμφισβητούμενου πιστωτή, χωρίς να θίγεται
η ψηφοφορία.
Δικαστική επικύρωση

Άρθρο 122.- 1. Το σχέδιο, μετά την αποδοχή του από τους πιστωτές, υποβάλλεται προς δικαστική επικύρωση, χωρίς την οποία δεν παράγει έννομα
αποτελέσματα. Αρμόδιο προς επικύρωση είναι το πτωχευτικό δικαστήριο.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 123, το σχέδιο εισάγεται άμεσα προς
επικύρωση με βάση έκθεση του εισηγητή σε ημερομηνία συζήτησης που δεν
μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία
αποδοχής του σχεδίου από τους πιστωτές.
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3. Στη συζήτηση καλούνται, τουλάχιστον πριν τρεις (3) ημέρες, να εκφέρουν τις απόψεις τους, ο οφειλέτης, ο σύνδικος και, όπου έχει οριστεί, η επιτροπή πιστωτών. Όποιος έχει έννομο συμφέρον έχει δικαίωμα παρέμβασης
χωρίς τήρηση προδικασίας.
4. Η απόφαση του δικαστηρίου για επικύρωση ή απόρριψη του σχεδίου
υπόκειται σε έφεση, η προθεσμία της οποίας αρχίζει από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.
Η συζήτηση της έφεσης προσδιορίζεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από
την άσκησή της και η απόφαση πρέπει να εκδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από τη συζήτησή της. Αναβολή της συζήτησης της έφεσης δεν επιτρέπεται. Η έφεση δεν αναστέλλει την ενέργεια της διαδικασίας αναδιοργάνωσης που αποφασίστηκε.
Σχέδιο με όρους

Άρθρο 123.- 1. Εάν προβλέπεται στο σχέδιο ότι πριν την επικύρωση θα
έχουν καταβληθεί ορισμένες παροχές ή θα έχουν ληφθεί άλλα μέτρα, το σχέδιο επικυρώνεται μόνον, εάν οι όροι αυτοί πληρωθούν.
2. Επί όρων του σχεδίου για διαρθρωτικές αλλαγές εταιρικής φύσεως,
ιδίως μετατροπής, συγχώνευσης ή αναβίωσης, το πτωχευτικό δικαστήριο
μπορεί, κατά την κρίση του:
α) να εξαρτήσει την επικύρωση του σχεδίου από την εκπλήρωση των
όρων αυτών μέσα σε εύλογη προθεσμία που ορίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις
κατά το εταιρικό δίκαιο επιβαλλόμενες για κάθε μέτρο ή διαδικασία προθεσμίες, ή
β) να επικυρώσει το σχέδιο υπό την αναβλητική αίρεση της εκπλήρωσης
των όρων μέσα στην ως άνω εύλογη προθεσμία.
Λόγοι απόρριψης του σχεδίου

Άρθρο 124.- Το πτωχευτικό δικαστήριο με απόφασή του, αυτεπαγγέλτως
ή μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον πιστωτή αρνείται την επικύρωση:
α) εάν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος κώδικα ως προς το περιεχόμενο του σχεδίου, τη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας, τις αναγκαίες πλειοψηφίες των πιστωτών και τη συναίνεση του οφειλέτη και εφόσον
η σχετική παράβαση θα μπορούσε ουσιωδώς να είχε επηρεάσει την αποδοχή
του σχεδίου από τους πιστωτές·
β) εάν η αποδοχή του σχεδίου είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης
πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς του οφειλέτη, του πιστωτή, του συνδίκου
ή τρίτου·
γ) εάν η απόρριψη επιβάλλεται για λόγους δημόσιου συμφέροντος· και
δ) εάν το σχέδιο δεν προστατεύει τους διαφωνούντες πιστωτές, ιδίως εάν
δεν εξασφαλίζεται ότι θα λάβουν, με βάση το σχέδιο, τουλάχιστον ό,τι πιθανολογείται ότι θα ελάμβαναν μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης.
Αποτελέσματα της επικύρωσης

Άρθρο 125.- 1. Το σχέδιο, από την τελεσιδικία της απόφασης που το επικυρώνει, κατά το περιεχόμενο που διαμορφώνει τα δικαιώματα των πιστωτών, αποκτά δεσμευτική ισχύ για όλους τους πιστωτές, οποιασδήποτε
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κατηγορίας και νομικής μορφής, ανεξάρτητα αν έχουν αναγγείλει ή μη τις
απαιτήσεις τους, περιλαμβανομένων και των πιστωτών που μειοψήφησαν ή
προέβαλαν αντίρρηση ή απείχαν από την ψηφοφορία ή δεν συμμετείχαν σ’
αυτή.
2. Από την τελεσιδικία της απόφασης που επικυρώνει το σχέδιο, η πτωχευτική διαδικασία περατώνεται και τα όργανα της πτώχευσης παύουν, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 131.
3. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο σχέδιο, ο οφειλέτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του, προς το σκοπό εκπλήρωσης των
όρων του σχεδίου.
4. Τα δικαιώματα των πτωχευτικών πιστωτών κατά των εγγυητών και συνοφειλετών εις ολόκληρον του οφειλέτη, καθώς και τα υφιστάμενα δικαιώματά
τους σε περιουσιακά αντικείμενα τρίτων, περιορίζονται στο ίδιο ποσό με την
απαίτηση κατά του οφειλέτη, εκτός αν δεν συναινεί ο εξασφαλιζόμενος πιστωτής. Σε περίπτωση ικανοποίησης πιστωτή από εγγυητή ή συνοφειλέτη
εις ολόκληρο, ο οφειλέτης ευθύνεται έναντι των τελευταίων, εάν συντρέχει δικαίωμα αναγωγής, με τον ίδιο τρόπο που ευθύνεται κατά το σχέδιο έναντι του
πιστωτή που ικανοποιήθηκε από αυτούς.
5. Πιστωτής ο οποίος πριν ή μετά την τελεσιδικία της επικυρωτικής απόφασης έχει λάβει ποσό που υπερκαλύπτει την απαίτησή του, όπως διαμορφώνεται με το σχέδιο, δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε απόδοση του
υπερβάλλοντος, παρά μόνον κατά το ποσό που υπερβαίνει την αρχική του
απαίτηση.
6. Τα δικαιώματα των ομαδικών πιστωτών δεν θίγονται από το σχέδιο.
7. Οι πτωχευτικοί πιστωτές αναλαμβάνουν τις ατομικές διώξεις κατά του
οφειλέτη εντός των όρων του σχεδίου.
Τίτλος εκτελεστός

Άρθρο 126.- Από την τελεσιδικία της η απόφαση που επικυρώνει το σχέδιο αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με αυτό υποχρεώσεις.
Ακύρωση του σχεδίου μετά την επικύρωση

Άρθρο 127.- 1. Ακύρωση του σχεδίου επέρχεται αυτοδικαίως, εάν ο οφειλέτης καταδικάστηκε αμετακλήτως για χρεοκοπία σύμφωνα με το άρθρο 171.
2. Το σχέδιο μπορεί να ακυρωθεί με απόφαση του δικαστηρίου μετά από
αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν μετά από την επικύρωση αποκαλύφθηκε ότι το σχέδιο αποτέλεσε
προϊόν δόλου του οφειλέτη ή συμπαιγνίας του με πιστωτή ή τρίτο, ιδίως λόγω
απόκρυψης του ενεργητικού ή διόγκωσης του παθητικού του·
β) εάν η μη εκπλήρωση των όρων του σχεδίου από τον οφειλέτη είναι
τόσο ουσιώδης, ώστε με βεβαιότητα να προβλέπεται η αδυναμία αναδιοργάνωσης.
Αποτελέσματα της ακύρωσης

Άρθρο 128.- 1. Η ακύρωση του σχεδίου επιφέρει αυτοδικαίως:
α) τη λήξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης και της εποπτείας εκπλήρωσης των όρων του σχεδίου·
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β) την αποδέσμευση των πιστωτών από τους όρους του σχεδίου και την
επαναφορά τους στην κατά την κήρυξη της πτώχευσης νομική θέση τους ως
προς το ύψος, το είδος, την εξασφάλιση και τα προνόμια των απαιτήσεών
τους κατά του οφειλέτη, εφόσον είχαν διαμορφωθεί διαφορετικά στο σχέδιο,
μετά από αφαίρεση των ποσών που τυχόν είχαν λάβει σύμφωνα με το σχέδιο·
γ) την ανάληψη από τους πιστωτές των ατομικών διώξεων κατά του οφειλέτη, σε περίπτωση που κατά το σχέδιο είχαν ανασταλεί ή περιοριστεί, συμπεριλαμβανομένης και της κήρυξής του σε πτώχευση, εάν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3·
δ) την απαλλαγή εκείνων που εγγυήθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο υπέρ
του οφειλέτη.
2. Οι πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν μετά την τελεσίδικη επικύρωση του σχεδίου και πριν την ακύρωσή του κηρύσσονται άκυρες, εάν
είναι από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 42. Η διάταξη του άρθρου 51
εφαρμόζεται αναλόγως, και η διετία υπολογίζεται από την τελεσιδικία της ακύρωσης του σχεδίου.
Ατομική ανατροπή του σχεδίου

Άρθρο 129.- 1. Πιστωτής ως προς τον οποίο ο οφειλέτης περιήλθε σε
υπερημερία, λόγω μη καταβολής των συμφωνηθέντων ποσών ή μη εμπρόθεσμης καταβολής αυτών ή μη παροχής εξασφαλίσεων και εν γένει λόγω μη
εκπλήρωσης από τον οφειλέτη των έναντι αυτού υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο, δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς την ανατροπή του σχεδίου ως προς αυτόν.
2. Η περί ατομικής ανατροπής αγωγή ασκείται ενώπιον του πτωχευτικού
δικαστηρίου. Με την τελεσιδικία της απόφασης που δέχεται την αγωγή, ο πιστωτής απαλλάσσεται από τις δεσμεύσεις του σχεδίου και οι απαιτήσεις του
επαναφέρονται στη νομική κατάσταση που είχαν πριν την επικύρωση του
σχεδίου. Ο πιστωτής δικαιούται να ασκήσει, σε σχέση με αυτές, τα ατομικά
καταδιωκτικά μέτρα κατά του οφειλέτη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η
κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3.
Κήρυξη νέας πτώχευσης

Άρθρο 130.- 1. Η κήρυξη νέας πτώχευσης του οφειλέτη, μετά την τελεσίδικη επικύρωση του σχεδίου, επιφέρει τη ματαίωση του σχεδίου.
2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου:
α) οι απαιτήσεις των πιστωτών που δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως κατά
το σχέδιο, επανέρχονται, ως προς το ύψος και το χρόνο λήξης τους, όπως είχαν
πριν την επικύρωση του σχεδίου, μετά την αφαίρεση των τυχόν ληφθέντων·
β) εμπράγματες εξασφαλίσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το σχέδιο είχαν
εξαλειφθεί ή άλλως αρθεί, δεν αναβιώνουν, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο σχέδιο και τούτο έχει σημειωθεί στα οικεία δημόσια βιβλία·
γ) εμπράγματες εξασφαλίσεις, οι οποίες είχαν συσταθεί σύμφωνα με το
σχέδιο για να εξασφαλίσουν την ικανοποίηση απαιτήσεων, εξακολουθούν να
ασφαλίζουν την απαίτηση μόνον κατά το ποσό και για το χρόνο που έχει συμφωνηθεί στο σχέδιο, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σ’ αυτό·
δ) απαιτήσεις πιστωτών που προέρχονται από χρηματοδοτήσεις που έγι1630

ναν μετά την επικύρωση, σύμφωνα με το σχέδιο και κατά τη διάρκεια της εποπτείας εκπλήρωσης του σχεδίου και προς υλοποίησή του, κατατάσσονται ως
γενικώς προνομιούχες.
Εποπτεία εκπλήρωσης του σχεδίου

Άρθρο 131.- 1. Ο σύνδικος έχει την εποπτεία εκπλήρωσης των όρων του
σχεδίου και συμπράττει με τον οφειλέτη για όσες πράξεις προβλέπονται κατά
το σχέδιο. Ο οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει σ’ αυτόν κάθε πληροφορία
σε σχέση με το σχέδιο.
2. Ο σύνδικος πληροφορεί ανά έξι (6) μήνες με έκθεσή του την επιτροπή
πιστωτών, άλλως τον εκπρόσωπο των πιστωτών που έχει προς τούτο οριστεί
στο σχέδιο, για την πορεία του σχεδίου και τις προβλέψεις για την εκπλήρωσή
του.
3. Η αμοιβή του συνδίκου ως εποπτεύοντος ορίζεται με το σχέδιο, διαφορετικά κατόπιν αιτήσεώς του από το πτωχευτικό δικαστήριο.
4. Το χρονικό διάστημα εποπτείας καθορίζεται από το σχέδιο. Σε διαφορετική περίπτωση, η εποπτεία παύει μετά παρέλευση τριετίας από την επικύρωση του σχεδίου και υπό τον όρο ότι τότε δεν θα εκκρεμεί κατά του
οφειλέτη αίτηση για κήρυξή του σε νέα πτώχευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

η ΕΚΚΑΘΑρΙΣη ΤηΣ ΠΕρΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤη ΚΑΙ η ΔΙΑΝΟΜη
Ι. η ένωση των πιστωτών
Γενική διάταξη

Άρθρο 132.- 1. Μετά την ολοκλήρωση της εξέλεγξης των πιστώσεων και
εφόσον δεν επιτεύχθηκε η αποδοχή ή η επικύρωση σχεδίου αναδιοργάνωσης
της επιχείρησης του οφειλέτη ή αυτή ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, η
πτώχευση βρίσκεται στο στάδιο της ένωσης των πιστωτών.
2. Κατά το στάδιο αυτό ο σύνδικος προβαίνει στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη και στη διανομή του προϊόντος αυτής
στους πιστωτές είτε με την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου είτε με την
εκποίηση των επί μέρους στοιχείων αυτής, καθενός χωριστά ή ομαδικά, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις.
Φορολογικές διευκολύνσεις

Άρθρο 133.- 1. Κάθε σύμβαση που συνάπτεται και κάθε πράξη που ενεργείται κατά τα άρθρα 135 έως 145 του κώδικα, οι συνεπεία αυτής επί μέρους
μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε άλλη πράξη για την πραγμάτωσή τους,
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτων,
καθώς και τελών χαρτοσήμου (πλην Φ.Π.Α). Οι απαλλαγές αυτές επέρχονται
αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται και η υποβολή οποιασδήποτε σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
2. Ο σύνδικος δεν απαιτείται να προσκομίσει πιστοποιητικά φορολογικής
ή ασφαλιστικής ενημερότητας του οφειλέτη ή οποιαδήποτε άλλα πιστοποι1631

ητικά για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης μεταβίβασης στοιχείου του
ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη, κατά τον παρόντα κώδικα, καθώς
επίσης και σε κάθε συναλλαγή του γενικά με το Δημόσιο.
Περιορισμός δικαιωμάτων και αμοιβών

Άρθρο 134.- Περιορίζονται στο τριάντα τοις εκατό (30%) των νόμιμων
ποσών οι αμοιβές και τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων, των δικηγόρων,
των δικαστικών επιμελητών και των υποθηκοφυλάκων για κάθε σύμβαση ή
πράξη που αφορά τη διαδικασία του δεύτερου τίτλου του παρόντος κεφαλαίου. Η αμοιβή του συνδίκου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 81.
ΙΙ. η εκποίηση της επιχείρησης
του οφειλέτη ως συνόλου
Γενική διάταξη

Άρθρο 135.- 1. Αν αποφασισθεί, μετά το πέρας των επαληθεύσεων από
τη συνέλευση των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 84 ότι η επιχείρηση του
οφειλέτη πρέπει να εκποιηθεί ως σύνολο, η εκποίηση θα γίνει σύμφωνα με
τις επόμενες διατάξεις.
2. Αν η αξία της επιχείρησης αποτιμηθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο
σε ποσό μικρότερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, η εκποίηση της
επιχείρησης, κατ’ εξαίρεση, θα γίνει κατά τον τρόπο και κατά τους τύπους που
θα αποφασίσει το πτωχευτικό δικαστήριο.
Εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού

Άρθρο 136.- Μόλις η απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών του άρθρου 84, περί εκποίησης της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου, επικυρωθεί από τον εισηγητή και δεν ασκηθεί κατ’ αυτής εμπρόθεσμη προσφυγή
ή η ασκηθείσα απορριφθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο κατά το άρθρο 84
παράγραφος 3, ο σύνδικος ζητεί από τον εισηγητή να του επιτραπεί η πρόσληψη εκτιμητή από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων για την εκτίμηση
της αξίας της επιχείρησης ως συνόλου, εν όψει της δυνατότητας συνέχισης
της επιχείρησης, καθώς και για την ταυτόχρονη εκτίμηση της αξίας και των
κατ’ ιδίαν υλικών και άϋλων στοιχείων του ενεργητικού της.
Απόφαση του δικαστηρίου

Άρθρο 137.- 1. Ο σύνδικος, με βάση την απογραφή του ενεργητικού του
οφειλέτη (άρθρο 68 παράγραφος 2) και τον ισολογισμό ή τη λογιστική κατάσταση που έχει συντάξει (άρθρο 76 παράγραφοι 1 και 2) και κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή του, καθώς και την έκθεση του κατά το
προηγούμενο άρθρο εκτιμητή, συντάσσει, εντός είκοσι (20) ημερών, λεπτομερή έκθεση προς το πτωχευτικό δικαστήριο, στην οποία αναφέρονται όλα
τα επί μέρους στοιχεία που απαρτίζουν το ενεργητικό και τα οποία θα περιέλθουν στον αγοραστή που θα αναδειχθεί πλειοδότης, τους τυχόν προτεινόμενους όρους της πώλησης και γενικά κάθε χρήσιμη πληροφορία.
2. Με την έκθεση αυτή ο σύνδικος ζητεί από το πτωχευτικό δικαστήριο
να του επιτραπεί, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, η εκποίηση της επι1632

χείρησης ως συνόλου, αντί του συνολικού τιμήματος που εκτιμά αυτός και
αντί των όρων που τυχόν αυτός θεωρεί ότι προσήκουν στην περίπτωση.
3. Το πτωχευτικό δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση του εισηγητή, αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, καθορίζοντας την αξία
της επιχείρησης, την τιμή πρώτης προσφοράς και τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να γίνει η εκποίηση. Κατά της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται
κανένα ένδικο μέσο.
Περιεχόμενο και δημοσίευση της διακήρυξης

Άρθρο 138.- 1. Ο σύνδικος, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση
της κατά το προηγούμενο άρθρο απόφασης του δικαστηρίου, δημοσιεύει διακήρυξη περί διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η διακήρυξη
περιέχει:
α) την επωνυμία, την έδρα, τη δραστηριότητα και συνοπτική περιγραφή
της επιχείρησης του οφειλέτη, το ενεργητικό της οποίας πωλείται ως σύνολο,
χωρίς να απαιτείται και η λεπτομερής περιγραφή των επί μέρους στοιχείων
και τα οποία αναγράφονται στην έκθεση του συνδίκου του προηγούμενου άρθρου, αντίγραφο της οποίας μπορεί να λάβει ατελώς κάθε ενδιαφερόμενος·
β) πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να παραλάβει από τον σύνδικο
αντίγραφο της κατά το άρθρο 137 έκθεσής του και να υποβάλει την προσφορά του, που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, για ποσό και με όρους που προσδιορίζονται επίσης
στη διακήρυξη·
γ) την προθεσμία υποβολής των προσφορών, στον εισηγητή, η οποία
δεν πρέπει να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης στον τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης
παραγράφου, καθώς και την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών
από τον εισηγητή·
δ) το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου της έδρας της επιχείρησης
του οφειλέτη, ενώπιον του οποίου, μετά από την έγκριση του εισηγητή, θα
συναφθεί η σύμβαση της μεταβίβασης της επιχείρησης.
2. Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις γίνονται μια φορά στο Δελτίο Δικαστικών
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και από δύο φορές σε δύο ημερήσιες
πολιτικές αθηναϊκές εφημερίδες πανελλήνιας μεγάλης κυκλοφορίας και σε μια
οικονομική εφημερίδα. Αν πρόκειται για επιχείρηση που έχει την έδρα της ή
διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και σε επαρχιακές πόλεις, απαιτούνται πρόσθετες δημοσιεύσεις και σε μια τουλάχιστον από τις αντίστοιχες τοπικές εφημερίδες. Αν πρόκειται για επιχείρηση της οποίας η αξία έχει καθοριστεί κατά
το άρθρο 137 παράγραφος 3 σε ποσό άνω των πενήντα εκατομμυρίων
(50.000.000) ευρώ, πρέπει η πρόσκληση να δημοσιευθεί και σε μια διεθνούς
κυκλοφορίας ημερήσια οικονομική εφημερίδα που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα. Τις εφημερίδες προσδιορίζει ο εισηγητής.
Κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορών

Άρθρο 139.- 1. Εντός της προθεσμίας που ορίζει η διακήρυξη του άρθρου 138, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στον εισηγητή τις ενσφράγιστες
προσφορές τους. Ο εισηγητής συντάσσει έκθεση, στην οποία αναφέρονται
όλες οι κατατιθέμενες προσφορές, καθώς και πράξη κατάθεσης πάνω σε κάθε
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προσφορά, την οποία υπογράφει ο ίδιος, ο γραμματέας και ο προσφέρων,
αφού βεβαιωθεί ότι η προσφορά είναι κλειστή. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν
γίνονται δεκτές.
2. Κατά την καθορισθείσα στη διακήρυξη ημέρα και ώρα, ο εισηγητής αποσφραγίζει τις προσφορές, παρουσία του συνδίκου, της επιτροπής πιστωτών
και εκείνων που υπέβαλαν τις προσφορές. Ο εισηγητής συντάσσει έκθεση περί
της αποσφράγισης, στην οποία προσαρτώνται όλες οι προσφορές και την
οποία υπογράφει ο ίδιος, ο γραμματέας, ο σύνδικος και οι λοιποί παρόντες.
Αντίγραφο της έκθεσης και των προσφορών παραδίνεται στον σύνδικο αυθημερόν, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που δικαιολογεί έννομο συμφέρον.
η κατακύρωση

Άρθρο 140.- 1. Ο σύνδικος, εντός πέντε (5) ημερών από την αποσφράγισή τους, συντάσσει συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και
προτείνει την κατακύρωση ή μη της επιχείρησης στον πλειοδότη, δηλαδή σ’
αυτόν του οποίου την προσφορά κρίνει ως πλέον συμφέρουσα για τους πιστωτές. Η έκθεση υποβάλλεται στην επιτροπή πιστωτών και στον εισηγητή,
αντίγραφο δε αυτής χορηγείται αδαπάνως και σε κάθε ενδιαφερόμενο που
δικαιολογεί έννομο συμφέρον.
2. Ο εισηγητής με έκθεσή του προς το πτωχευτικό δικαστήριο προτείνει
την έγκριση ή μη της κατακύρωσης. Στο πτωχευτικό δικαστήριο καλούνται να
παραστούν ο σύνδικος, ο οφειλέτης και αυτοί που μετείχαν στο δημόσιο πλειστηριασμό, οι οποίοι μπορούν να παρέμβουν. Το πτωχευτικό δικαστήριο,
αφού ακούσει αυτούς που εμφανίστηκαν, εφόσον κρίνει την προσφορά του
πλειοδότη συμφέρουσα για τους πιστωτές, εγκρίνει τη σύναψη της σύμβασης
μεταβίβασης της επιχείρησης. Αλλως, ο δημόσιος πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 144. Κατά της απόφασης αυτής του δικαστηρίου δεν επιτρέπεται κανένα ένδικο μέσο ή ένδικο βοήθημα.
η σύμβαση μεταβίβασης της επιχείρησης

Άρθρο 141.- 1. Μετά την κατά το προηγούμενο άρθρο έγκριση του δικαστηρίου, ο σύνδικος συνάπτει ενώπιον του συμβολαιογράφου που ορίζεται στη
διακήρυξη τη σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού της επιχείρησης, με βάση
τους όρους της προσφοράς του και τους τυχόν άλλους ευνοϊκότερους όρους
που υποδείχθηκαν στον πλειοδότη και αυτός τους αποδέχθηκε με δήλωσή του
προς τον σύνδικο και τον εισηγητή ή προς το πτωχευτικό δικαστήριο.
2. Η πώληση γίνεται αντί συνολικού τιμήματος. Αν όμως υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα ή άλλα προνόμια επί ακινήτων ή κινητών ή επί άλλων
ειδικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, πρέπει να καθορίζεται στο
συμβόλαιο ποιο ποσό από το συνολικό τίμημα αντιστοιχεί σε καθένα από
αυτά.
3. Με τη μεταβίβαση της επιχείρησης (ή της κατά το άρθρο 145 χωριστής
λειτουργικής μονάδας αυτής), συμμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον πλειοδότη και οι διοικητικές άδειες κάθε φύσεως που συνδέονται με τη λειτουργία
της επιχείρησης και των μεταβιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού. Οι
άδειες ισχύουν για το χρόνο που θα ίσχυαν και για την επιχείρηση του οφειλέτη, όχι πάντως για περίοδο μικρότερη από ένα (1) έτος από τη μεταβίβαση
ή από το χρόνο που υποχρεωτικά προβλέπεται η λειτουργία της επιχείρησης
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από ειδική διάταξη νόμου. Στη συνέχεια εκδίδεται στο όνομα του πλειοδότη
από την αρμόδια αρχή επιβεβαιωτική πράξη μεταβίβασης της άδειας. Το ίδιο
ισχύει και για τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας που αποτελούν τμήμα του ενεργητικού της επιχείρησης του οφειλέτη.
Σύμπραξη του Δημοσίου

Άρθρο 142.- 1. Το Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή οποιονδήποτε ήθελε ορίσει η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποίησης (Δ.Ε.Α.), μπορεί να συμβάλλεται, ως εκ τρίτου
συμβαλλόμενος, στις ανωτέρω συμβάσεις μεταβιβάσεως και να αποδέχεται
την ανάληψη υποχρεώσεων από τον πλειοδότη για τη διενέργεια επενδυτικών προγραμμάτων, σχετικά με τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού,
την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων δράσης και την εξασφάλιση θέσεων
εργασίας.
2. Στις περιπτώσεις, όπου συμβάλλεται ως τρίτος το Δημόσιο, η τυχόν
απαιτούμενη άδεια της αρχής για τη μεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου,
θεωρείται ότι χορηγήθηκε.
Εξόφληση του τιμήματος

Άρθρο 143.- 1. Ο πλειοδότης καταβάλλει προς τον σύνδικο το συμφωνηθέν ως αμέσως καταβλητέο ποσό του τιμήματος. Αν καταβληθεί το σύνολο
του ποσού, ο σύνδικος συντάσσει την πράξη εξόφλησης, ενώπιον του ίδιου
συμβολαιογράφου. Αν καταβλήθηκε το μέρος του τιμήματος που συμφωνήθηκε και τηρήθηκαν οι όροι που συμφωνήθηκαν για την εξασφάλιση της καταβολής του υπόλοιπου, ο σύνδικος, μετά από έγκριση του εισηγητή,
συντάσσει αντίστοιχα, ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου, την πράξη μερικής εξόφλησης και πράξη πιστοποίησης ότι εκπληρώθηκαν οι εν λόγω όροι.
2. Ο σύνδικος υποχρεούται να καταθέσει, χωρίς καμιά καθυστέρηση,
κάθε ποσό που εισπράττει, στο λογαριασμό του άρθρου 73.
3. Με την καταβολή όλου του εκπλειστηριάσματος και τη σύνταξη πράξης
ολοσχερούς εξόφλησης, επέρχονται όλες οι έννομες συνέπειες της καταβολής
που ορίζονται στο άρθρο 1005 Κ.Πολ.Δ..
Επανάληψη του δημόσιου πλειστηριασμου

Άρθρο 144.- 1. Αν δεν υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά ή οι υποβληθείσες νομοτύπως δεν κριθούν συμφέρουσες κατά το άρθρο 140, ο δημόσιος πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά.
2. Ο σύνδικος, στην περίπτωση αυτή, επαναλαμβάνει εντός δεκαπέντε
(15) ημερών τις δημοσιεύσεις του άρθρου 138, ορίζοντας νέες ημερομηνίες
υποβολής προσφορών. Ο σύνδικος μπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο να ορίσει νέα τιμή πρώτης προσφοράς. Ο νέος δημόσιος πλειστηριασμός διεξάγεται με τις ίδιες διατυπώσεις και έχει τα ίδια αποτελέσματα που
ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις.
Χωριστή εκποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων
του ενεργητικού

Άρθρο 145.- Αν και ο δεύτερος δημόσιος πλειστηριασμός δεν καταλήξει
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στη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης της επιχείρησης, η εκποίηση πλέον γίνεται χωριστά για κάθε στοιχείο του ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 146 έως 150, αν δεν έχει αποφασισθεί διαφορετικά από τη συνέλευση των πιστωτών, σύμφωνα με το άρθρο 84.
ΙΙΙ. η εκποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων του οφειλέτη
Εκποίηση κινητών

Άρθρο 146.- 1. Εάν μέχρι την ένωση δεν έχουν εκποιηθεί όλα τα κινητά
και εμπορεύματα της περιουσίας του οφειλέτη κατά τις διατάξεις των άρθρων
67 και 84 του παρόντος κώδικα, αυτά που έχουν απομείνει εκποιούνται κατά
τη διαδικασία του άρθρου 77, χωρίς την τήρηση της διατυπώσεως της παραγράφου 2 αυτού. Η άδεια του εισηγητή κοινοποιείται στους πιστωτές που
έχουν εμπράγματη ασφάλεια.
2. Κατά τον πλειστηριασμό ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 149,
στην άδεια δε του εισηγητή ορίζεται ο χρόνος εξόφλησης του τιμήματος και
παράδοσης των κινητών στον πλειοδότη.
Εκποίηση ακινήτων

Άρθρο 147.- 1. Αν πριν την ένωση των πιστωτών, οι ενέγγυοι πιστωτές
δεν κίνησαν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση) επί υπέγγυου ακινήτου της πτώχευσης (άρθρο 26), την εκποίηση αυτού και την κατάταξη των πιστωτών ενεργεί μόνο ο σύνδικος, κατά τις ακόλουθες διατάξεις.
2. Σε περίπτωση που άρχισε εκτέλεση από τους ενέγγυους πιστωτές κατά
την προηγούμενη παράγραφο, αν και μετά την ένωση αυτή καθυστερεί σε
βλάβη των πιστωτών, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από αίτηση όποιου έχει
έννομο συμφέρον και έκθεση του εισηγητή, μπορεί να δώσει την άδεια στον
σύνδικο να εκποιήσει το ακίνητο κατά τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.
Διαδικασία διακήρυξης

Άρθρο 148.- 1. Η εκποίηση των ακινήτων του οφειλέτη γίνεται μετά από
άδεια του πτωχευτικού δικαστηρίου που παρέχεται μετά από αίτηση του συνδίκου και έκθεση του εισηγητή. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται η αξία
του ακινήτου, η τιμή πρώτης προσφοράς και οι τυχόν όροι της εκποίησης. Αν
έχει προηγηθεί η διαδικασία των άρθρων 135 επ., ως αξία του ακινήτου θεωρείται η εκτίμησή του σύμφωνα με το άρθρο 136.
2. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 ο εισηγητής
συντάσσει έκθεση, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο που εκποιείται, η τιμή
πρώτης προσφοράς και οι τυχόν όροι που όρισε το πτωχευτικό δικαστήριο,
καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Ορίζεται ο τόπος και χρόνος του
πλειστηριασμού και ο τόπος και χρόνος των επαναλήψεών του.
3. Ο σύνδικος, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της κατά τα
άνω απόφασης του δικαστηρίου, εκδίδει διακήρυξη περί διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η διακήρυξη περιέχει σύντομη περιγραφή
του ακινήτου, την τιμή πρώτης προσφοράς και τους τυχόν όρους που όρισε
το πτωχευτικό δικαστήριο, τον τόπο και χρόνο του πλειστηριασμού και τις
τυχόν επαναλήψεις του, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
4. Αντίγραφο της διακήρυξης τοιχοκολλάται στο γραφείο του εισηγητή και
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κοινοποιείται στους ενυπόθηκους πιστωτές και στο Δημόσιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Περίληψη της διακήρυξης, που
αναφέρει τα ανωτέρω στοιχεία, δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό και τις τυχόν επαναλήψεις του. Ο εισηγητής μπορεί να διατάξει
πρόσθετες δημοσιεύσεις σε πολιτικές ή οικονομικές αθηναϊκές εφημερίδες,
καθώς και σε εφημερίδα του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, τις οποίες ορίζει ο ίδιος. Στις τελευταίες αυτές δημοσιεύσεις πρέπει να αναφέρεται η ημέρα
και ώρα του πλειστηριασμού και οι επαναλήψεις, πρέπει δε οι δημοσιεύσεις
αυτές να γίνουν, εφόσον διαταχθούν, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τον
πλειστηριασμό.
Προσφορές

Άρθρο 149.- 1. Η εκποίηση του ακινήτου γίνεται με ενσφράγιστες προσφορές των ενδιαφερομένων ενώπιον του εισηγητή με την παρουσία του συνδίκου. Στον πλειστηριασμό λαμβάνει μέρος οποιοσδήποτε, αφού
προηγουμένως δηλώσει, αν συμμετέχει για τον εαυτό του ή ενεργεί ως πληρεξούσιος άλλου, προσκομίζοντας ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο
συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει ως εγγυοδοσία το ποσό του ενός τρίτου της τιμής πρώτης προσφοράς, με επιταγή έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαταγή του ίδιου, που
συμψηφίζεται στο τίμημα, αν κατακυρωθεί σε αυτόν το ακίνητο.
2. Οι προσφορές αποσφραγίζονται και μονογράφονται από τον εισηγητή.
Ο εισηγητής, αν κρίνει την τιμή συμφέρουσα, εγκρίνει την εκποίηση και επιτρέπει τη σύναψη της πώλησης, άλλως η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Για
τον πλειστηριασμό και εφόσον εγκριθεί από τον εισηγητή, συντάσσεται χωρίς
υπαίτια βραδύτητα από αυτόν έκθεση, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, το
τίμημα που επιτεύχθηκε, η δοθείσα εγγυοδοσία ως προκαταβολή του τιμήματος και ο χρόνος εξόφλησης του τιμήματος και σύνταξης του μεταβιβαστικού συμβολαίου.
Επανάληψη πλειστηριασμού

Άρθρο 150.- 1. Εάν ο πλειστηριασμός επαναληφθεί τρεις (3) ακόμα συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, χωρίς να εμφανιστεί πλειοδότης, αναβάλλεται
για μία ακόμη φορά από τον εισηγητή, χωρίς άλλες διατυπώσεις, σε ημερομηνία απέχουσα τέσσερις εβδομάδες. Μετά από αυτό, το πτωχευτικό δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του συνδίκου, κατά τη συζήτηση της οποίας μπορεί
να παρέμβει καθένας που δικαιολογεί έννομο συμφέρον, υποχρεούται να μεταρρυθμίσει την κατά το άρθρο 148 απόφασή του, σύμφωνα με το άρθρο 758
Κ.Πολ.Δ. και να ορίσει μικρότερη τιμή πρώτης προσφοράς ή να θέσει όρους
για τη διευκόλυνση της εκποίησης του ακινήτου.
2. Το πτωχευτικό δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση του εισηγητή, αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών και μεταρρυθμίζει την
απόφαση. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης, ο εισηγητής συντάσσει νέα έκθεση, κατά το άρθρο 148 παράγραφος 2, ο δε σύνδικος συντάσσει
νέα διακήρυξη, την οποία προσαρμόζει στην απόφαση και τηρεί τις διατυπώσεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και
για κάθε περαιτέρω μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς.
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IV. Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης

Αντιστοιχία προς τις πράξεις εκτελέσεως του Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 151.- 1. Επί εκποίησης της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου
(άρθρα 135 επ.), η συμβολαιογραφική σύμβαση μεταβίβασης επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. Κ.Πολ.Δ.. Το συνολικό ποσό
του τιμήματος έναντι του οποίου έγινε η πώληση και μεταβίβαση της επιχείρησης επέχει θέση εκπλειστηριάσματος του άρθρου 1004 επ. Κ.Πολ.Δ.. Η
πράξη εξοφλήσεως ή μερικής εξοφλήσεως και πιστοποίησης ότι τηρήθηκαν
οι όροι που συμφωνήθηκαν για την εξασφάλιση της καταβολής του υπόλοιπου
τιμήματος, επέχει τη θέση περίληψης εκθέσεως κατακυρώσεως του άρθρου
1005 Κ.Πολ.Δ., επί της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως όσα ισχύουν γι’ αυτή.
2. Επί των εκποιήσεων του παρόντος κεφαλαίου του κώδικα, η έγκριση του
εισηγητή επί των κινητών και η συμβολαιογραφική σύμβαση μεταβίβασης του
ακινήτου επέχουν θέση κατακύρωσης των άρθρων 1003 επ. Κ.Πολ.Δ., το ποσό
του τιμήματος επέχει θέση εκπλειστηριάσματος και η πράξη εξόφλησης του τιμήματος επέχει θέση περίληψης εκθέσεως κατακυρώσεως, κατά το άρθρο 1005
Κ.Πολ.Δ., επί της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως όσα ισχύουν γι’ αυτή.
Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας

Άρθρο 152.- 1. Οι κατ’ ιδίαν πράξεις της διαδικασίας του δημόσιου πλειστηριασμού που ενεργείται για την εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη είτε
ως συνόλου είτε των κατ’ ιδίαν περιουσιακών του στοιχείων, προσβάλλονται
από κάθέναν που έχει έννομο συμφέρον με ανακοπή που ασκείται ενώπιον
του πτωχευτικού δικαστηρίου.
2. Η ανακοπή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερών από την ενέργεια της κάθε πράξης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί
να ασκηθεί ανακοπή μετά τη μεταγραφή της περίληψης της πράξης εξόφλησης ή μερικής εξόφλησης και πιστοποίησης ότι τηρήθηκαν οι όροι που συμφωνήθηκαν για την εξασφάλιση της καταβολής του υπόλοιπου τιμήματος,
εκτός αν η προσβολή αφορά τη σύνταξη της μεταβιβαστικής σύμβασης,
καθώς και μεταγενέστερες πράξεις, οπότε η ανακοπή ασκείται εντός ενενήντα
(90) ημερών από της μεταγραφής ή αν δεν υπάρχουν ακίνητα εντός εξήντα
(60) ημερών από της υπογραφής της σύμβασης μεταβιβάσεως.
3. Η άσκηση της ανακοπής και η προθεσμία αυτής δεν αναστέλλουν την
περαιτέρω διαδικασία της εκκαθάρισης, εκτός αν διατάξει τούτο ο εισηγητής,
μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου που δικαιολογεί έννομο συμφέρον και
αφού ακουσθεί η επιτροπή των πιστωτών και ο σύνδικος, που προσκαλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους εγγράφως προ τριών (3) ημερών.
4. Το δικαστήριο αποφαίνεται επί της ανακοπής εντός δεκαπέντε (15)
ημερών. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται μόνο στο ένδικο μέσο της
εφέσεως. Το πτωχευτικό δικαστήριο με την απόφαση που απαγγέλλει την
ακύρωση ορίζει ποιες από τις πράξεις πρέπει να επαναληφθούν.
V. Διανομές προς τους πιστωτές
Πίνακας διανομής

Άρθρο 153.- 1. Ο σύνδικος συντάσσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση πί1638

νακα διανομής του εκπλειστηριάσματος, καθώς και κάθε ποσού που εισέπραξε κατά οποιονδήποτε τρόπο για λογαριασμό της πτωχεύσεως. Ο πίνακας συντάσσεται με βάση τις επαληθευθείσες απαιτήσεις, σύμφωνα με τα
επόμενα άρθρα. Με άδεια του εισηγητή μπορεί ο σύνδικος να προβεί και σε
προσωρινές διανομές.
2. Ο πίνακας διανομής υποβάλλεται στον εισηγητή, ο οποίος τον κηρύσσει εκτελεστό και τοιχοκολλάται στα γραφεία του. Ανακοίνωση περί της σύνταξης του πίνακα διανομής δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Αν ο πίνακας διανομής αφορά προϊόν
εκποίησης της επιχείρησης ως συνόλου, η ανακοίνωση για τη σύνταξη του
πίνακα δημοσιεύεται και σε δύο από τις πέντε μεγαλύτερης κυκλοφορίας
(κατά το δελτίο του προηγούμενου μηνός) ημερήσιες πολιτικές αθηναϊκές
εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μια οικονομική εφημερίδα. Αν πρόκειται για επιχείρηση της οποίας η αξία έχει καθοριστεί κατά το
άρθρο 137 παράγραφος 3 σε ποσό άνω των πενήντα εκατομμυρίων
(50.000.000) ευρώ, πρέπει η πρόσκληση να δημοσιευθεί και σε μια διεθνούς
κυκλοφορίας ημερήσια οικονομική εφημερίδα που κυκλοφορεί και στην Ελλάδα. Τις εφημερίδες προσδιορίζει ο εισηγητής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο
εισηγητής μπορεί να διατάξει τη δημοσίευση και σε μια ημερήσια πολιτική
αθηναϊκή εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μια οικονομική
εφημερίδα, τις οποίες προσδιορίζει ο ίδιος.
Γενικά προνόμια

Άρθρο 154.- Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνεται
και η προσωρινή και οριστική αντιμισθία του συνδίκου και των τυχόν ομαδικών πιστωμάτων, οι πιστωτές κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά:
α) Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε φύσεως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητάς του και
των πληρωμών του με βάση τη συμφωνία συνδιαλλαγής ή το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης.
β) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τα νοσήλια του οφειλέτη, της συζύγου
και των ανήλικων τέκνων του, εφόσον προέκυψαν κατά το τελευταίο εξάμηνο
πριν την κήρυξη της πτώχευσης.
γ) Οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας, καθώς και οι
απαιτήσεις των δικηγόρων από πάγια περιοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν
κατά την τελευταία διετία πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Απαιτήσεις από αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σχέσεως εξαρτημένης εργασίας, καθώς και
απαιτήσεις έμμισθων δικηγόρων για αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης
έμμισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο
που προέκυψαν. Απαιτήσεις δικηγόρων από αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις,
εφόσον αμείβονται κατά υπόθεση, κατατάσσονται στην τάξη αυτή, εφόσον προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την κήρυξη της πτώχευσης.
δ) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση
αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις
(24) μήνες πριν την κήρυξη της πτώχευσης.
ε) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρους που ορίστηκαν από την αξία
της προσόδου ή από το είδος των πραγμάτων που πλειστηριάστηκαν και που
αφορούν το έτος που έγινε ο πλειστηριασμός και το προηγούμενο.
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στ) Οι απαιτήσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που προέκυψαν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την κήρυξη της πτώχευσης, χωρίς προσαυξήσεις.
Ειδικά προνόμια

Άρθρο 155.- 1. Οι απαιτήσεις που έχουν προνόμιο σε ορισμένο κινητό ή
ακίνητο πράγμα ή σε ποσότητα χρημάτων κατατάσσονται με την παρακάτω
σειρά:
α) Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για τη διατήρηση του
πράγματος το τελευταίο εξάμηνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης.
β) Οι απαιτήσεις για το κεφάλαιο με τους τόκους των δύο (2) τελευταίων
ετών για τις οποίες υπάρχει ενέχυρο ή υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης,
εφόσον πρόκειται για ακίνητο.
γ) Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από δαπάνες για παραγωγή και συγκομιδή καρπών κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης.
2. Επί πωλήσεως της επιχείρησης ως συνόλου (άρθρα 135 επ.), αν
υπάρχουν ειδικοί προνομιούχοι πιστωτές επί κατ’ ιδίαν αντικειμένων της περιουσίας του οφειλέτη, κατατάσσονται ειδικά επί του ποσού του μέρους του
τιμήματος που αντιστοιχεί στο μεταβιβασθέν στοιχείο επί του οποίου υπάρχει
το ειδικό προνόμιο, του οποίου η αξία υπολογίζεται για την κατάταξή τους.
Συρροή προνομίων

Άρθρο 156.- Επί διανομής προϊόντος εκποίησης πράγματος ή χρηματικής ποσότητας, εάν υπάρχουν και απαιτήσεις με προνόμια του άρθρου 155,
το προς διανομή ποσόν διαχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 977 του
Κ.Πολ.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ν.1545/1985.
Άρθρο 157.- Εάν το προϊόν εκποίησης των ακινήτων διανεμηθεί πριν το
προϊόν εκποίησης των κινητών ή και συγχρόνως, οι ενυπόθηκοι πιστωτές,
που δεν έχουν πλήρως εξοφληθεί από το τίμημα των ακινήτων, συντρέχουν
ως προς το οφειλόμενο υπόλοιπο με τους ανέγγυους πιστωτές, σε κάθε διανομή με τους τελευταίους, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις των προνομιούχων πιστωτών έχουν επαληθευθεί στα χρέη της πτώχευσης.
Άρθρο 158.- Εάν πριν τη διανομή του τιμήματος των ακινήτων πραγματοποιηθούν χρηματικές διανομές από τα κινητά ή ποσότητα χρημάτων, οι
προνομιούχοι ή ενυπόθηκοι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν επαληθευθεί, συντρέχουν σ’ αυτές στο σύνολο των πιστωμάτων τους, οπότε
όμως επέρχονται οι συνέπειες των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 159.- Εάν οι γενικοί προνομιούχοι ή οι ενυπόθηκοι πιστωτές καταταγούν στο τίμημα των ακινήτων για το σύνολο των πιστώσεών τους, το
οποίο και θα εισπράξουν, η ανέγγυα ομάδα υποκαθίσταται στη θέση τους
κατά τα ποσά, που αυτοί θα έχουν τυχόν εισπράξει κατά το άρθρο 158.

Άρθρο 160.- 1. Εάν οι γενικοί προνομιούχοι ή οι ενυπόθηκοι πιστωτές
καταταγούν στο τίμημα των ακινήτων για μέρος μόνον των απαιτήσεων τους,
για το υπόλοιπο κατατάσσονται ως ανέγγυοι με τους λοιπούς πιστωτές.
2. Σε περίπτωση που οι γενικοί προνομιούχοι ή οι ενυπόθηκοι πιστωτές
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έχουν εισπράξει, κατά το άρθρο 158, περισσότερα από την οριστική τους αναλογία κατά το παρόν άρθρο, οι ανέγγυοι πιστωτές υποκαθίστανται στη θέση
τους για το επιπλέον της οριστικής τους αναλογίας εισπραχθέν ποσόν.
3. Όσοι από τους γενικούς προνομιούχους ή ενυπόθηκους πιστωτές δεν
καταταγούν επωφελώς στο τίμημα, θεωρούνται ανέγγυοι πιστωτές.
Ανακοπή κατά του πίνακα διανομής

Άρθρο 161.- 1. Εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της τελευταίας
χρονολογικά δημοσίευσης του άρθρου 153 παράγραφος 2, οποιοσδήποτε
δικαιολογεί έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει κατ’ αυτού ανακοπή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. Η ανακοπή απευθύνεται κατά του συνδίκου και κατά των πιστωτών των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη. Η
απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε έφεση.
2. Αν δεν ασκήθηκαν ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης, ο σύνδικος
διανέμει αμέσως το εκπλειστηρίασμα. Αλλως, η πληρωμή γίνεται μόνο προς
τους καταταγέντες πιστωτές, των οποίων δεν προσβλήθηκε η κατάταξη, διατηρείται δε το ποσό στο οποίο έγινε η κατάταξη του αμφισβητούμενου πιστωτή, μέχρι η κατάταξή του να γίνει τελεσίδικη. Ο εισηγητής μπορεί, μετά
από αίτηση αυτού του οποίου προσβλήθηκε η κατάταξη, να διατάξει να γίνει
η πληρωμή προς αυτόν, με τον όρο καταβολής εγγυοδοσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΑΠΛΟΠΟΙηΜΕΝη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ
ΜΙΚρΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Γενική διάταξη

Άρθρο 162.- 1. Αν η πτωχευτική περιουσία έχει εκτιμηθεί κατά την απογραφή του άρθρου 68 σε ποσό μικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
και δεν υπάρχουν ακίνητα, ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των λοιπών κεφαλαίων του
παρόντος κώδικα.
2. Στις πτωχεύσεις του παρόντος κεφαλαίου δεν διορίζεται επιτροπή πιστωτών.
Εκδίκαση αμφισβητήσεων

Άρθρο 163.- 1. Οι αναγγελίες και επαληθεύσεις γίνονται σύμφωνα με τα
άρθρα 89 έως 91. Ο εισηγητής, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους, αποφαίνεται με αιτιολογημένη πράξη του για κάθε αμφισβήτηση απαίτησης κατά
την επαλήθευση, για κάθε αντίρρηση που θα προβληθεί και για τις αιτήσεις
εκπρόθεσμης επαλήθευσης απαιτήσεων, καθώς και για τις αντιρρήσεις κατά
του πίνακα κατάταξης των πιστωτών. Κατά της πράξης αυτής του εισηγητή
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, εντός δέκα
(10) ημερών, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα, αν το ποσό του αμφισβητούμενου ή του εκπροθέσμως υποβληθέντος προς επαλήθευση πιστώματος δεν
υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ. Αν το ποσό του
αμφισβητούμενου ή του εκπροθέσμως υποβληθέντος προς επαλήθευση πιστώματος υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται έφεση κατά της απόφασης
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του πτωχευτικού δικαστηρίου. Το δευτεροβάθμιο πτωχευτικό δικαστήριο αποφαίνεται αμετακλήτως.
2. Αν ο εισηγητής έκανε δεκτό το πίστωμα, εφόσον ασκήθηκε εμπροθέσμως προσφυγή ή αντιρρήσεις κατά της πράξης του αυτής, μέχρι να αποφανθεί το πτωχευτικό δικαστήριο, ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να παρίσταται
στις συνελεύσεις και παρακρατείται για το πίστωμά του ανάλογο ποσό σε
κάθε διανομή ενεργητικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

η ΠΕρΑΤΩΣη ΤηΣ ΠΤΩΧΕΥΣηΣ
Γενικά

Άρθρο 164.- Η πτώχευση περατώνεται, με την επικύρωση του σχεδίου
αναδιοργάνωσης (άρθρο 125 παράγραφος 2), με την εκποίηση όλων των
στοιχείων του ενεργητικού της, καθώς και με την παύση των εργασιών της,
είτε για έλλειψη ενεργητικού είτε λόγω της παρόδου του χρόνου που ορίζεται
στο άρθρο 166 παράγραφος 3.
η λογοδοσία του συνδίκου

Άρθρο 165.- 1. Εντός μηνός από την περάτωση της πτώχευσης, με οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στον παρόντα κώδικα τρόπους, ο σύνδικος καταθέτει στον εισηγητή έκθεση περί της λογοδοσίας του. Οι πιστωτές
και ο οφειλέτης δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα της έκθεσης αυτής.
2. Ο εισηγητής συγκαλεί εντός μηνός τη συνέλευση των πιστωτών, ενώπιον των οποίων ο σύνδικος λογοδοτεί για τη διαχείρισή του. Στη συνέλευση
αυτή καλείται και δικαιούται να παραστεί και ο οφειλέτης. Οι πιστωτές γνωμοδοτούν περί της διαχείρισης του συνδίκου και εάν ο οφειλέτης είναι συγγνωστός. Συντάσσεται περί αυτού έκθεση από τον εισηγητή, στην οποία
καταχωρούνται και οι τυχόν παρατηρήσεις του οφειλέτη και των πιστωτών.
Αν η σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών δεν καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί, μετά από δεύτερη ατελέσφορη προσπάθεια, ο σύνδικος λογοδοτεί ενώπιον μόνου του εισηγητή.
Παύση των εργασιών της πτωχεύσεως

Άρθρο 166.- 1. Αν οι εργασίες της πτωχεύσεως δεν μπορούν να εξακολουθήσουν, λόγω έλλειψης των αναγκαίων χρημάτων ή ευχερώς ρευστοποιήσιμης περιουσίας, το πτωχευτικό δικαστήριο, μετά από έκθεση του εισηγητή
και αφού ακούσει τον σύνδικο και την επιτροπή πιστωτών, μπορεί, μετά από
αίτηση του οφειλέτη, πιστωτή ή του συνδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να κηρύξει την παύση των εργασιών της πτωχεύσεως.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 περατώνεται η πτώχευση, αίρεται
η πτωχευτική απαλλοτρίωση και ο οφειλέτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της
περιουσίας του. Οι πιστωτές αναλαμβάνουν τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα
και παύει το λειτούργημα του συνδίκου, καθώς και του εισηγητή. Τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται μετά πάροδο μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1.
3. Μετά παρέλευση δέκα (10) ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών και σε κάθε περίπτωση μετά παρέλευση δεκαπέντε (15) ετών από
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την κήρυξη της πτώχευσης επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση τα αποτελέσματα της παραγράφου 2.
Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστού

Άρθρο 167.- 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εκτιμώντας τα αίτια και τις συνθήκες της πτωχεύσεως, αποφαίνεται ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός, αν
αυτός είναι καλής πίστεως και η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές
του. Δεν μπορούν να κηρυχθούν συγγνωστοί αυτοί που καταδικάστηκαν για
κάποια από τις πράξεις χρεοκοπίας των άρθρων 171 και 172 ή για κάποια
από τις κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας του Ποινικού Κώδικα. Αν υπάρχει εκκρεμής ποινική δίωξη για κάποια από αυτές τις πράξεις, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αναβάλλει
την απόφασή του μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας.
Η απόφαση ανακαλείται αν επέλθει μεταβολή πραγμάτων που να δικαιολογεί
την ανάκληση.
2. Μετά τη λογοδοσία του συνδίκου, ο εισηγητής υποβάλλει τη σχετική
έκθεση της συνέλευσης των πιστωτών προς το πτωχευτικό δικαστήριο,
καθώς και δική του έκθεση για τις περιστάσεις της πτωχεύσεως.
3. Αν η πτώχευση περατώθηκε με απόφαση που κηρύσσει την παύση
των εργασιών της, κατά την παρ. 1 του άρθρου 166, με την ίδια απόφαση το
πτωχευτικό δικαστήριο, εξετάζοντας τις συνθήκες της πτώχευσης και αφού
ακούσει και τον σύνδικο και την επιτροπή πιστωτών, μπορεί να αποφανθεί
ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός. Αν η πτώχευση περατώθηκε σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 166, το πτωχευτικό δικαστήριο μετά από σχετική έκθεση του εισηγητή και αφού ακούσει και τον σύνδικο και την επιτροπή πιστωτών, μπορεί να αποφανθεί ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός.
4. Αν ο οφειλέτης κηρυχθεί συγγνωστός, δεν προσωποκρατείται από
τους πιστωτές της πτώχευσης, εκτός αν ειδικοί νόμοι ορίζουν διαφορετικά. Η
διάταξη της απόφασης περί κηρύξεως του οφειλέτη συγγνωστού σημειώνεται
στο Μητρώο Πτωχεύσεων, καθώς και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣη ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤη
Προϋποθέσεις

Άρθρο 168.- 1. Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο αποκαθίσταται:
α) μετά πάροδο δεκαετίας από την κήρυξη της πτώχευσης, ή
β) αν εξόφλησε όλους τους πτωχευτικούς πιστωτές κατά το κεφάλαιο και
τόκους μέχρι την κήρυξη της πτωχεύσεως.
2. Ο οφειλέτης νομικό πρόσωπο αποκαθίσταται μόνο αν συντρέχει η περίπτωση β΄ της προηγούμενης παραγράφου.
3. Δεν επιτρέπεται η αποκατάσταση αυτού που καταδικάστηκε για κάποια
από τις πράξεις χρεοκοπίας των άρθρων 171 και 172 του παρόντος κώδικα,
εκτός αν επήλθε ποινική αποκατάστασή του (άρθρο 66 Π.Κ. και 531, 532
Κ.Ποιν.Δ.). Η παραπομπή στο πτωχευτικό δικαστήριο για κάποια από τις
πράξεις αυτές αναστέλλει τη διαδικασία της αποκατάστασης. Σε περίπτωση
που μετά την αποκατάσταση επήλθε καταδίκη για πράξεις χρεοκοπίας, η
πτωχευτική αποκατάσταση αίρεται αυτοδικαίως.
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Απόφαση του δικαστηρίου

Άρθρο 169.- 1. Η αποκατάσταση κηρύσσεται με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή, σε περίπτωση θανάτου
του, των κληρονόμων του. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει δικάσιμο και
διατάσσει τη δημοσίευση περίληψης της αίτησης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, η οποία πρέπει να γίνει τουλάχιστον
τριάντα (30) ημέρες πριν τη δικάσιμο. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται
στο ίδιο Δελτίο.
2. Κατά της απόφασης επιτρέπεται έφεση εντός μηνός από τη δημοσίευση
στο Δελτίο, καθώς και τριτανακοπή από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Αν
απορρίφθηκε η αίτηση αποκατάστασης, νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί
πριν την πάροδο έτους από τη δημοσίευση της απορριπτικής απόφασης.
Συνέπειες της αποκατάστασης

Άρθρο 170.- 1. Τα αποτελέσματα της αποκατάστασης επέρχονται από
την τελεσιδικία της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 169.
2. Η αποκατάσταση του οφειλέτη φυσικού προσώπου επιφέρει παύση
των στερήσεων από δικαιώματα που ήταν συνέπειες της πτώχευσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κώδικα.
3. Η αποκατάσταση του οφειλέτη νομικού προσώπου αποτελεί λόγο αναβίωσής του.
4. Η αποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ περατώνει χωρίς άλλο την πτώχευση.
5. Το πτωχευτικό δικαστήριο στην περίπτωση του άρθρου 168 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ , με την απόφασή του μπορεί να κηρύξει και την περάτωση της πτώχευσης, εάν δεν συντρέχει λόγος διατήρησής της,
εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 166 παράγραφος 2
εδάφια πρώτο και δεύτερο. Το πτωχευτικό δικαστήριο, στην περίπτωση αυτή
επί οφειλέτη που έχει κηρυχθεί συγγνωστός, εκτιμώντας ιδίως την οικονομική
του κατάσταση, μπορεί να αποφασίσει και την απαλλαγή του, εν όλω ή εν
μέρει, από το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών που δεν ικανοποιήθηκε από την πτωχευτική περιουσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Χρεοκοπία

Άρθρο 171.- 1. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, κατά την ύποπτη περίοδο ή και έξι (6) μήνες
πριν ή και μετά την κήρυξη της πτώχευσης οποτεδήποτε:
α) εξαφανίζει ή παρασιωπά περιουσιακά του στοιχεία που σε περίπτωση
πτώχευσης εμπίπτουν στην πτωχευτική περιουσία ή κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονομικής διαχείρισης, ματαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τρίτων, βλάπτει ή καθιστά αυτά χωρίς αξία·
β) καταρτίζει ζημιογόνες ή κερδοσκοπικές ή ριψοκίνδυνες δικαιοπραξίες
πάσης φύσεως, ακόμα και επί χρηματοοικονομικών παραγώγων, κατά τρόπο
που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονομικής διαχείρισης, ή διαθέτει
υπερβολικά ποσά σε παίγνια, στοιχήματα ή σε αντιοικονομικές δαπάνες ή
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συνάπτει χρέη για τους σκοπούς αυτούς·
γ) προμηθεύεται εμπορεύματα ή αξιόγραφα με πίστωση, τα οποία, ή τα
πράγματα που κατασκευάζει με αυτά, διαθέτει ή παραχωρεί σε τιμές ουσιωδώς κάτω της αξίας τους, κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της συνετής οικονομικής διαχείρισης·
δ) παριστά ψευδώς ότι είναι οφειλέτης άλλων ή αναγνωρίζει ανύπαρκτα
δικαιώματα τρίτων·
ε) παραλείπει την τήρηση υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων ή τα τηρεί
κατά τέτοιο τρόπο ή τα μεταβάλει, ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της
κατάστασης της περιουσίας του·
στ) εξαφανίζει ή αποκρύπτει τα εμπορικά του βιβλία ή άλλα στοιχεία ή παρασιωπά την ύπαρξη εμπορικών βιβλίων ή άλλων στοιχείων, καταστρέφει ή
βλάπτει εμπορικά βιβλία ή άλλα στοιχεία, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική κατά το νόμο, πριν παρέλθει η προθεσμία που πρέπει να τα διατηρήσει,
ώστε να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του·
ζ) αντίθετα προς το νόμο, i) παραλείπει την κατά το νόμο σύνταξη των
ισολογισμών ή της απογραφής ή ii) καταρτίζει ισολογισμούς ή απογραφή κατά
τρόπο που δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του·
η) ελαττώνει την κατάσταση της περιουσίας του με άλλον τρόπο ή παρασιωπά ή αποκρύπτει τις αληθινές δικαιοπρακτικές του σχέσεις.
2. Τιμωρείται επίσης, με τις ποινές της παραγράφου 1 και αυτός που με
κάποια από τις πράξεις της παραγράφου 1 προκάλεσε την παύση των πληρωμών του.
3. Όποιος τέλεσε κάποια από τις πράξεις των περιπτώσεων ε΄ και ζ΄ της
παραγράφου 1 από αμέλεια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.
4. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι αξιόποινες μόνο σε περίπτωση
που κηρυχθεί η πτώχευση ή η αίτηση απορριφθεί για το λόγο ότι προβλέπεται
πως η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για τη κάλυψη των εξόδων
της διαδικασίας (άρθρο 6 παράγραφος 2).
Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή

Άρθρο 172.- 1. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική
ποινή, όποιος ενώ βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας κανονικής εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών του υποχρεώσεων, ικανοποιεί απαίτηση πιστωτή ή του
παρέχει ασφάλεια, εν γνώσει του ευνοώντας αυτόν έναντι των λοιπών πιστωτών.
2. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 171 εφαρμόζεται αναλόγως.
Ποινική ευθύνη τρίτων

Άρθρο 173.- 1. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος:
α) εν γνώσει του ότι άλλος απειλείται να περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας κανονικής εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών του υποχρεώσεων ή
β) μετά την παύση των πληρωμών του, με τη συναίνεση του οφειλέτη ή
προς όφελος εκείνου, εξαφανίζει ή παρασιωπά ή αποκρύπτει περιουσιακά
στοιχεία εκείνου, τα οποία σε περίπτωση πτώχευσης ανήκουν στην πτωχευ1645

τική περιουσία ή ενεργώντας κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες της
συνετής διαχείρισης, τα καταστρέφει, τα βλάπτει ή τα καθιστά άχρηστα.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο πιστωτής που συνομολογεί με τον οφειλέτη ή άλλο πρόσωπο ιδιαίτερα ωφελήματα χάριν της ψήφου του στις διασκέψεις της πτώχευσης ή όποιος συνάπτει ιδιαίτερη συμφωνία που ωφελεί
τον ίδιο και επιβαρύνει το ενεργητικό της πτώχευσης. Οι συμφωνίες αυτές
κηρύσσονται άκυρες έναντι πάντων και έναντι του οφειλέτη από το πτωχευτικό δικαστήριο.
3. Οι πράξεις του παρόντος άρθρου είναι αξιόποινες μόνο σε περίπτωση
που κηρυχθεί η πτώχευση ή η αίτηση απορριφθεί, διότι προβλέπεται ότι η
περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της
διαδικασίας (άρθρο 6 παράγραφος 2).
Ποινική ευθύνη συζύγων και συγγενών

Άρθρο 174.- 1. Ο σύζυγος, οι κατιόντες ή ανιόντες του οφειλέτη και οι
κατά την ίδια τάξη εξ αγχιστείας συγγενείς του που εν γνώσει παρανόμως
ιδιοποιούνται, υπεξάγουν ή αποκρύπτουν πτωχευτικά πράγματα, χωρίς συνεννόηση με τον οφειλέτη, τιμωρούνται κατά τις διατάξεις περί κλοπής ή υπεξαίρεσης του Ποινικού Κώδικα και διώκονται πάντοτε αυτεπαγγέλτως.
2. Αν οι πράξεις αυτές τελούνται μετά από συνεννόηση με τον οφειλέτη,
εφαρμόζονται ως προς τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου οι διατάξεις περί συμμετοχής του Ποινικού Κώδικα.
Αδικήματα συνδίκων

Άρθρο 175.- 1. Κάθε παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων ή άλλων πραγμάτων της πτωχευτικής περιουσίας από τον σύνδικο ή από πρόσωπα που
έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες της πτώχευσης τιμωρείται κατά τις διατάξεις περί υπεξαίρεσης του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 375 επ.).
2. Κάθε ψευδής παράσταση του συνδίκου με την έκθεση του άρθρου 70
ή με μεταγενέστερες εκθέσεις, δηλώσεις και υπομνήματά του, προς βλάβη
του οφειλέτη ή των πιστωτών, τιμωρείται κατά τις διατάξεις περί απάτης του
Ποινικού Κώδικα (άρθρα 386 επ.).
3. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική
ποινή διπλάσια της ωφέλειάς του ο σύνδικος που πωλεί πτωχευτικά πράγματα και τα αγοράζει εμμέσως ο ίδιος με παρένθετα πρόσωπα. Το ποσό της
χρηματικής ποινής εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδεται
από το Δημόσιο στην πτώχευση.
Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ.
των νομικών προσώπων

Άρθρο 176.- 1. Όταν η πτώχευση αναφέρεται σε νομικά πρόσωπα, ποινική ευθύνη για τις πράξεις του παρόντος κεφαλαίου, έχουν εκείνοι από τους
διαχειριστές, τα μέλη της διοίκησης και οι διευθυντές τους, οι οποίοι διέπραξαν
τα εν λόγω εγκλήματα.
2. Οι διαχειριστές, τα μέλη της διοίκησης και οι διευθυντές των νομικών
προσώπων τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 171
και όταν έλαβαν προκαταβολές ανώτερες από αυτές που προβλέπονται στο
καταστατικό του νομικού προσώπου.
1646

Δικονομικές διατάξεις

Άρθρο 177.- 1. Τα αδικήματα του παρόντος κεφαλαίου ανακρίνονται και
εκδικάζονται κατά προτεραιότητα με ευθύνη του αρμόδιου εισαγγελέα. Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για την αποκατάσταση των υλικών
ζημιών στις δίκες για παράβαση των διατάξεων αυτών έχει μόνο ο σύνδικος.
Οι πιστωτές παρίστανται ατομικώς για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης.
2. Περίληψη των καταδικαστικών αποφάσεων για πράξεις του παρόντος
κώδικα δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και τοιχοκολλάται στα γραφεία του εισηγητή επί εικοσαήμερο. Η καταδικαστική απόφαση και οι επιβληθείσες κυρώσεις σημειώνονται και στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤρΙΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Περιορισμός ευθύνης

Άρθρο 178.- Το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα δεν ισχύει σε περίπτωση
μεταβίβασης περιουσίας ή επιχείρησης του οφειλέτη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κώδικα.
Συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα

Άρθρο 179.- Οι διατάξεις του κώδικα αυτού εφαρμόζονται συμπληρωματικά και επί εξυγίανσης και εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται ειδικά.
Έναρξη ισχύος του κώδικα

Άρθρο 180.- Ο παρών κώδικας αρχίζει να ισχύει από την 16η Σεπτεμβρίου 2007.
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 181.- Με την επιφύλαξη της διάταξης του επόμενου άρθρου, από
την έναρξη της ισχύος του παρόντος, καταργούνται: α) το Τρίτο Βιβλίο (άρθρα
525 έως 707) του Εμπορικού Νόμου, β) ο α.ν. 635/1937, γ) το ν.δ. 3562/1956
«περί υπαγωγής Ανωνύμων Εταιριών υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των
πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδικήν εκκαθάρισιν» και το β.δ. της
22/28.12.1956 «περί εφαρμογής επί ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών των διατάξεων του ν.δ. 3562/1956», δ) τα άρθρα 44 έως 46γ του ν.
1892/1990, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις τους με τους νόμους
1947/1991, 2000/1991, 2224/1994, 2237/1994, 2302/1995, 2324/1995,
2335/1995, 2359/1995, 2516/1997, 2556/1997, 2702/1999, ε) το άρθρο 6
παρ. 18 και 19 του ν. 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Επιτάχυνση
των δικών», στ) οι διατάξεις του ΚΕΔΕ περί αναγκαστικής εκτέλεσης επί της
περιουσίας του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της πτώχευσης, ζ) το άρθρο 115
του Εισ. Νόμου Αστικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του
ν. 1329/1983, η) το άρθρο 44 Εισ. Ν. Κ. Πολ. Δικονομίας, θ) τα εδάφια 2 και
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3 της περίπτωσης β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 1667/1986
«Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» και ι) κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται σε αντικείμενο που ρυθμίζεται από τον παρόντα κώδικα και αντιβαίνει
στις διατάξεις αυτού.
Μεταβατικό δίκαιο

Άρθρο 182.- 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των διαδικασιών που
αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του.
2. Οι προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται επί των εκκρεμών διαδικασιών. Μέχρι την έκδοση της κατά το άρθρο
8 παρ. 3 υπουργικής απόφασης, τα προβλεπόμενα στη διάταξη αυτή Μητρώα εξακολουθούν να τηρούνται σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 166 παρ. 3 εφαρμόζονται και επί εκκρεμών
πτωχεύσεων, εφόσον από την κήρυξη της πτώχευσης παρήλθε διάστημα είκοσι (20) ετών.
4. Οι διατάξεις άλλων νόμων που παραπέμπουν σε άρθρα του καταργούμενου Τρίτου Βιβλίου του Εμπορικού Νόμου ή άλλων ρυθμίσεων πτωχευτικού δικαίου ή δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων, από την έναρξη ισχύος
του παρόντος πτωχευτικού κώδικα θεωρούνται ότι παραπέμπουν σε αντίστοιχες διατάξεις του.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Νομοσχέδια

που κατατέθηκαν στη Βουλή
και ψηφίστηκαν

στη Διαρκή Επιτροπή
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Θεσμικό πλαίσιο
έρευνας και τεχνολογίας
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και η υπουργός
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαννάκου, έκαναν
την ακόλουθη δήλωση:
«Κατετέθη σήμερα στη Βουλή για συζήτηση το σχέδιο νόμου: “Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας”.»
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«Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας
και άλλες διατάξεις»
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

όπως διαμορφώθηκε στην Διαρκή Επιτροπή
Παραγωγής και Εμπορίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟρΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑρΜΟΓηΣ
Άρθρο 1

Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογίας
και της καινοτομίας, ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος, αποτελεί
υποχρέωση του Κράτους, το οποίο και μεριμνά για τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων για το σκοπό αυτόν.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου νοούνται:
α) «Έρευνα»: Η πρωτότυπη εργασία με την οποία προάγεται η επιστημονική γνώση σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους ή
θεωρίες ή η επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από
τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
β) «Βασική έρευνα»: Η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραματική εργασία
ελεύθερης επιλογής που διενεργείται πρωταρχικά με σκοπό την απόκτηση
νέας γνώσης των υποκειμένων αιτίων και της θεμελίωσης των φαινομένων
και των παρατηρήσιμων γεγονότων, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άμεσης
πρακτικής εφαρμογής της.
γ) «Εφαρμοσμένη έρευνα»: Η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραματική εργασία που διενεργείται πρωταρχικά με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου
πρακτικού αποτελέσματος.
δ) «Τεχνολογική έρευνα»: Οι συστηματικές εργασίες που βασίζονται σε
υπάρχουσες γνώσεις και αποσκοπούν στην προεργασία για την παραγωγή
νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν,
για συγκεκριμένες εφαρμογές.
ε) «Ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών συστημάτων»: Η συστηματική
εργασία που κατευθύνεται στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων για την εγκατάσταση νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή
για την ουσιαστική βελτίωση αυτών που ήδη έχουν παραχθεί ή εγκατασταθεί.
στ) «Τεχνολογική Καινοτομία»: Η μετατροπή μιας ιδέας σε νέο ή βελτιωμένο αξιοποιήσιμο προϊόν, σε βιομηχανική ή εμπορική λειτουργική διαδικασία
ή σε νέα μέθοδο κοινωνικής εξυπηρέτησης.
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ζ) «Τεχνολογική ανάπτυξη»: Η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της χώρας, με την εφαρμογή
μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων.
η) «Έργο»: Η σχεδιασμένη δραστηριότητα έρευνας με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και προϋπολογισμό δαπανών.
θ) «Πρόγραμμα»: Το σύνολο των έργων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ερευνητικών αναγκών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.
ι) «Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα» (Α.Ε.Ι.). Τα ιδρύματα της ανώτατης
εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία
και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο
οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
ια) «Πανεπιστήμια»: Τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης.
ιβ) «Ερευνητικός φορέας»: Το νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε
συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση
και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών
δημοσιεύσεων και της οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.
ιγ) «Τεχνολογικός φορέας»: Το νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και
δραστηριοτήτων και την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και τεχνικών
υπηρεσιών προς τρίτους, όπως ιδίως αναλύσεων, μετρήσεων, δοκιμών, πληροφόρησης, συμβουλών ή προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
ιδ) «Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων»: Η διαδικασία που επιτρέπει
να διαπιστωθεί η επιστημονική ποιότητα και αρτιότητα τέτοιων προτάσεων και
η ύπαρξη των απαραίτητων συνθηκών για την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου.
ιε) «Αποτίμηση»: Η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί η επιστημονική ποιότητα και πληρότητα των επί μέρους και των τελικών αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων, ο βαθμός συμβολής των προγραμμάτων
αυτών στην πραγματοποίηση των στόχων του Εθνικού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Π.Ε.Τ.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος
νόμου, καθώς και η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς τη διαχείριση των πόρων και ιδίως του ανθρώπινου δυναμικού.
ιστ) «Σύστημα αξιολόγησης ή και αποτίμησης με κριτές» («peer review»
σύστημα αξιολόγησης): Η αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και η αποτίμηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από ειδικούς εμπειρογνώμονες.
ιζ) «Ερευνητής»: Το φυσικό πρόσωπο που συμβάλλει στη δημιουργία
γνώσης στη βασική και εφαρμοσμένη-τεχνολογική έρευνα και στην ανάπτυξη
πρωτότυπων πειραματικών συστημάτων.
ιη) «Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας»: Το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης
των διασκορπισμένων πόρων, καθώς και του καλύτερου συντονισμού και μεγαλύτερης συνοχής των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο επίπεδο τόσο των κρατών - μελών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Ε.)
σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2000) 6 και το Ψήφισμα
του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2000 (ΕΕ L 205, 19.7.2000 σελ.1).
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ιθ) «Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα»: Προγράμματα για την από κοινού, με άλλα κράτη - μέλη ή και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιστημονική,
διοικητική και οικονομική διαχείριση στη βάση της μεταβλητής γεωμετρίας,
είτε ως συνέχεια του πλαισίου για τη δικτύωση των εθνικών προγραμμάτων
και των έργων ERANET είτε ως εφαρμογή των άρθρων 169 και 171 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
κ) «Έλληνες επιστήμονες της διασποράς»: Οι Έλληνες επιστήμονες που
έχουν εργαστεί ή εργάζονται σε Α.Ε.Ι., ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της αλλοδαπής ή σε διεθνείς οργανισμούς επί τρία (3) τουλάχιστον
έτη μετά την απόκτηση του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου.
κα) «Συμφωνία κοινοπραξίας»: Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ συμμετεχόντων στην ίδια δραστηριότητα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με
τη χρήση ενός μέσου του ευρωπαϊκού ή εθνικού προγράμματος πλαισίου για
την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη με σκοπό τη διαχείριση ενός έργου.
κβ) «Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών»: Ο Σύνδεσμος
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που διέπεται από το άρθρο 17 του ν.
3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄).
κγ) «Ευρωπαϊκός οδικός χάρτης ερευνητικών υποδομών»: Το εργαλείο
στρατηγικής που υιοθετήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2006 από το Φόρουμ για
την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ερευνητικών Υποδομών
(ESFRI) μετά από εντολή του Συμβουλίου της Ε.Ε. στις 26 Νοεμβρίου 2004
και παρουσιάζει όλα τα προτεινόμενα έργα πανευρωπαϊκής κλίμακας μαζί με
τον προϋπολογισμό κατασκευής τους.
κδ) «Ευρωπαϊκή Χάρτα του ερευνητή»: Η ανακοίνωση της Επιτροπής
που εκδόθηκε στις 11 Μαρτίου 2005 και καθορίζει το ρόλο, τις αρμοδιότητες
και τα δικαιώματα των ερευνητών και των εργοδοτών τους ή των δομών που
χρηματοδοτούν την έρευνα, ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας τους.
Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις των κεφαλαίων Β΄ έως και Δ΄ του παρόντος νόμου, όπως
κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται σε όλους τους εν γένει δικαιούχους ένταξης
στο Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Π.Ε.Τ.) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.
2. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος νόμου εφαρμόζονται
στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και σε όσους άλλους φορείς προβλέπεται η εφαρμογή τους από
ειδικές διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή
υπουργικών αποφάσεων. Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού δεν εφαρμόζονται
στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς οι οποίοι, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, δεν εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ..
3. Τα υφιστάμενα ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα, ειδικά ερευνητικά
κέντρα και ινστιτούτα, ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής έρευνας και μεταπτυχιακά ινστιτούτα, καθώς και ερευνητικά ιδρύματα συνεχίζουν να διέπονται
από τις ιδρυτικές τους διατάξεις.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση
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εποπτεύοντος Υπουργού, μπορεί να τροποποιούνται οι ιδρυτικές διατάξεις
των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που δεν εποπτεύονται από τη
Γ.Γ.Ε.Τ. και να επεκτείνεται η εφαρμογή ορισμένων ή όλων των διατάξεων του
κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος νόμου και στους φορείς αυτούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΘΝΙΚΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΕρΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 4

Σκοπός και περιεχόμενο

1. Το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Π.Ε.Τ.) είναι το σύνολο των ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, της τεχνολογίας και
της καινοτομίας στη χώρα, τη διαμόρφωση των επιλογών για το μέλλον και
την πρόβλεψη των μέσων που απαιτούνται για την πραγμάτωση των σκοπών
αυτών.
2. Στόχοι του Ε.Π.Ε.Τ. για τη βασική έρευνα είναι ιδίως:
α) η προαγωγή της βασικής έρευνας στη χώρα, με κύριο κριτήριο την
επιστημονική αριστεία, όπως αυτή κρίνεται σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με
την περίπτωση ιστ΄ του άρθρου 2,
β) η ανάδειξη της βασικής έρευνας ως κύριου μοχλού μετάβασης στην
κοινωνία της γνώσης και ως απαραίτητου συστατικού στοιχείου της ανώτατης
παιδείας,
γ) η αξιοποίηση του ελληνικού ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού της
ημεδαπής και της διασποράς,
δ) η απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων,
ε) η δυνατότητα υλοποίησης της βασικής έρευνας χωρίς την υποχρεωτική
συνεργασία με τον παραγωγικό τομέα,
στ) η υποστήριξη της βασικής έρευνας, κυρίως με εθνική χρηματοδότηση,
ζ) η ελεύθερη επιλογή ερευνητικών κατευθύνσεων,
3. Στόχοι του Ε.Π.Ε.Τ. για την εφαρμοσμένη έρευνα είναι ιδίως:
α) η ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας σε τομείς εθνικής προτεραιότητας,
β) η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη επιχειρήσεων τεχνολογικής βάσης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης,
γ) η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη,
δ) η αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας,
ε) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω
της τεχνολογικής καινοτομίας,
στ) η συμβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική
της χώρας.
4. Το Ε.Π.Ε.Τ. εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα
και την Τεχνολογία (Δ.Ε.Ε.Τ.), ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου
Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.).
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5. Στο Ε.Π.Ε.Τ. καθορίζονται οι στόχοι της ερευνητικής και τεχνολογικής
πολιτικής στη βασική έρευνα, στην εφαρμοσμένη-τεχνολογική έρευνα και
στην καινοτομία, προβλέπονται οι ειδικότερες δράσεις και προϋπολογίζονται
οι πιστώσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων αυτών.
6. α) Το Ε.Π.Ε.Τ. περιλαμβάνει, ενδεικτικά, προγράμματα και δράσεις που
αφορούν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές βασικής έρευνας:
αα) ανθρωπιστικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επιστήμες,
ββ) βιολογικές και ιατρικές επιστήμες,
γγ) γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστημικές
επιστήμες,
δδ) επιστήμες μηχανικών (engineering sciences),
εε) νομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες,
στστ) μαθηματικές, φυσικές και χημικές επιστήμες,
ζζ) επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (information and
telecommunication sciences and engineering).
β) Το Ε.Π.Ε.Τ. περιλαμβάνει, ενδεικτικά, προγράμματα που αφορούν τις
ακόλουθες θεματικές περιοχές εφαρμοσμένης έρευνας:
αα) υγεία - βιοτεχνολογία
ββ) γεωργία- τρόφιμα
γγ) ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
δδ) περιβάλλον, διάστημα
εε) πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
στστ) υλικά, νανοτεχνολογίες, βιομηχανικές τεχνολογίες
ζζ) τεχνολογίες μηχανικών
ηη) πολιτιστική κληρονομιά, νομικές, κοινωνικές, οικονομικές επιστήμες.
γ) Το Ε.Π.Ε.Τ. περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας:
αα) δράσεις τεχνολογικής έρευνας, όπως ανάπτυξη προϊόντων και μεθόδων, νέων υπηρεσιών, βελτίωση διαδικασιών,
ββ) δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας, όπως προώθηση καλών πρακτικών
στη δικτύωση φορέων, για την οικονομική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων,
γγ) δράσεις προώθησης καινοτομίας, όπως:
i) δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών καινοτομίας και πόλων καινοτομίας,
ii) ανάπτυξη δημόσιων και ιδιωτικών επιστημονικών και τεχνολογικών
πάρκων και θερμοκοιτίδων,
iii) δημιουργία και στήριξη εταιριών έντασης γνώσης.
Οι ανωτέρω θεματικές περιοχές αναδιαρθρώνονται, εμπλουτίζονται ή καταργούνται με απόφαση της Δ.Ε.Ε.Τ. ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ..
7. Δαπάνες που σχετίζονται με την προπαρασκευή, σχεδίαση και κατάρτιση του Ε.Π.Ε.Τ. ή με τη μελέτη, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την εκτέλεσή του μπορεί να εντάσσονται στο πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και να καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού αυτού.
8. Για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, διατίθεται
ετησίως ποσοστό μέχρι 1% επί του ύψους του προϋπολογισμού του εξοπλι1655

στικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό την προϋπόθεση τήρησης του εκάστοτε εγκρινόμενου από το Κυβερνητικό Συμβούλιο
Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) ύψους Οροφής.
Άρθρο 5

Διαχείριση δαπανών του Ε.Π.Ε.Τ.

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση προγραμμάτων, έργων και μελετών, προμήθειας οργάνων και γενικά εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και μελέτης και εκτέλεσης δημόσιων
έργων, που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Τ., από δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, κατά παρέκκλιση από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
εφόσον το χρηματικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει, κάθε φορά το ποσό των
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων
που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Ανάπτυξης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας πάγια
προκαταβολή για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για την υποστήριξη
ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία λόγω της φύσης τους, δικαιολογούν
προκαταβολή. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος της πάγιας προκαταβολής και ρυθμίζονται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια
για τη διαχείριση και τη λειτουργία της, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες
διατάξεις. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται ως υπόλογοι και μη μόνιμοι υπάλληλοι, μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του
κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται ειδικοί λογαριασμοί για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων που εκτελούνται από Υπουργεία, φορείς που ιδρύονται με τον παρόντα νόμο, ερευνητικούς
και τεχνολογικούς φορείς, Πανεπιστήμια και T.E.I., πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 6, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με
ξένες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς, και να ρυθμίζονται κάθε ειδικότερο
θέμα και σχετική λεπτομέρεια που αφορά στους ειδικούς αυτούς λογαριασμούς. Υφιστάμενοι ειδικοί λογαριασμοί συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα
με τις διατάξεις που τους διέπουν.
4. Από τους ειδικούς λογαριασμούς της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να χρηματοδοτούνται και ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από
μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.E.Ι.. Για την
εργαστηριακή στήριξη των προγραμμάτων αυτών αποφασίζει το αρμόδιο όργανο του A.E.I., στο οποίο εργάζεται ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου.
5. Η μεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύσταση των ανωτέρω ειδικών λογαριασμών ή τη συμπλήρωση των κονδυλίων τους από ειδική πίστωση, που εγγράφεται κάθε έτος στον προϋπολογισμό δημοσίων
επενδύσεων, ενεργείται με εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδας. Με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 μπορεί να ορίζεται ο
σκοπός των ειδικών λογαριασμών, να προβλέπονται και άλλοι πόροι τους
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και να θεσπίζεται η δυνατότητα μεταφοράς στο επόμενο έτος του χρηματικού
τους υπολοίπου εκτός των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού. Με την
ίδια υπουργική απόφαση μπορεί να καθορίζονται τα όργανα διοίκησης και
διαχείρισης, η διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων, ο οικονομικός έλεγχος αυτών και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία
λεπτομέρεια για τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών.
6. Από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν θίγονται οι διατάξεις του π.δ. 432/1981 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως ισχύει, το οποίο μπορεί να τροποποιείται ή να καταργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με
όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη νόμιμη
εκπροσώπηση και στη διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και αιτιολόγησης των
κονδυλίων των ειδικών λογαριασμών του διατάγματος αυτού.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 εφαρμόζονται και στις δαπάνες
που αφορούν προγράμματα και έργα της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του
παρόντος νόμου, οι οποίες ενεργούνται στο πλαίσιο:
α) της προετοιμασίας της διαδικασίας κατάρτισης και σχεδίασης του
Ε.Π.Ε.Τ..
β) της αξιολόγησης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτού,
γ) των δημοσιεύσεων, εκδόσεων, εκτυπώσεων, συνεντεύξεων, εκθέσεων, προβολών που σχετίζονται με το Ε.Π.Ε.Τ.
8. Οι πιστώσεις που διατίθενται με κάθε μορφή και τρόπο στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς για εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων
και έργων, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για σκοπό άλλον από εκείνο,
για τον οποίο έχουν εγκριθεί.
Άρθρο 6

Ένταξη στο Ε.Π.Ε.Τ.

1. Προγράμματα, έργα και μελέτες για την προώθηση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας μπορούν να εκτελούν δημόσιες
υπηρεσίες, Πανεπιστήμια και T.E.I., καθώς και ερευνητικοί και τεχνολογικοί
φορείς. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από κονδύλια του ετήσιου τακτικού
προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που προορίζονται για ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες και δεν εμπίπτουν
στα κονδύλια των ανταγωνιστικών δράσεων του Εθνικού Οργανισμού Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.) του άρθρου 19.
2. Δημόσιες υπηρεσίες, πάσης φύσεως και μορφής νομικά πρόσωπα του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώσεις προσώπων, φυσικά πρόσωπα της
ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και πάσης φύσεως και μορφής νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, μπορούν να εκτελούν έργα, να εκπονούν μελέτες και
να εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις για την προώθηση της έρευνας,
της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Τα έργα, οι μελέτες, τα προγράμματα και οι δράσεις χρηματοδοτούνται
από ιδίους πόρους της Γ.Γ.Ε.Τ., προερχόμενους από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, καθώς και από οποιαδήποτε
άλλη πηγή, ή από οποιουσδήποτε πόρους που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Ε.Τ.. Σε
περίπτωση που τα έργα, οι μελέτες, τα προγράμματα και οι δράσεις των φορέων του πρώτου εδαφίου χρηματοδοτούνται από προγράμματα ή χρηματοδοτικά σχήματα που διαχειρίζονται οι Περιφέρειες της χώρας, τη σχετική
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απόφαση χρηματοδότησης συνυπογράφουν ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας
και Τεχνολογίας και ο οικείος Γραμματέας Περιφέρειας.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία
χρηματοδότησης των φορέων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και
κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
4. α. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. προκηρύσσει ερευνητικά προγράμματα, με διαδικασίες
που προβλέπονται από τον εσωτερικό του κανονισμό κατά την περίπτωση
γ΄ του άρθρου 20. Δικαιούχοι χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών
είναι Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, καθώς και
πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1
και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων
και Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) Τ.Ε.Ι., ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων. Επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων που εκτελούνται από δημόσιες
υπηρεσίες και από επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής του δημοσίου
ή ιδιωτικού τομέα μπορεί να είναι και μη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
β. Μετά πάροδο πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
προγράμματα, έργα και μελέτες που προέρχονται από φυσικά πρόσωπα,
ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. κρίνονται μόνον εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν αξιολογηθεί από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα.
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται τέτοιος φορέας, αξιολογούνται με
βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται για τα εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Ε.Τ.
ερευνητικά κέντρα, σύμφωνα με το άρθρο 38.
5. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του
κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να χαρακτηρισθεί αναγκαία
η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, που δεν περιλαμβάνονται
στο Ε.Π.Ε.Τ., είτε για τη μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων με άμεση και προφανή ωφέλεια για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας είτε για τη διερεύνηση
έκτακτων φαινομένων, η αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται από ανάγκες
της ελληνικής κοινωνίας. Τα προγράμματα και τα έργα αυτά θεωρούνται ότι
αποτελούν μέρος του εφαρμοζόμενου Ε.Π.Ε.Τ. για τη χρηματοδότηση και
εκτέλεσή τους.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., μπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι
όροι και η διαδικασία απονομής χρηματικών βραβείων σε ερευνητές για εξαιρετική επίδοση σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑρΜΟΓη ΕρΕΥΝηΤΙΚηΣ ΠΟΛΙΤΙΚηΣ
Άρθρο 7

Όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής ερευνητικής πολιτικής

Αρμόδια όργανα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ερευνητικής πολιτικής είναι:
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α) Η Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και την Τεχνολογία
(Δ.Ε.Ε.Τ.).
β) Το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) δια της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.).
γ) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ) Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.). και
ε) Ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.).
Άρθρο 8

Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και την Τεχνολογία

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης Διυπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και Τεχνολογία (Δ.Ε.Ε.Τ.).
2. Η Δ.Ε.Ε.Τ. συγκροτείται από τον Πρωθυπουργό, ως Πρόεδρο και τους
Υπουργούς: α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β) Οικονομίας και Οικονομικών, γ) Εξωτερικών, δ) Εθνικής Άμυνας, ε) Ανάπτυξης,
στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ζ) Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, η) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, θ) Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ι) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ια) Δικαιοσύνης, ιβ) Πολιτισμού, ιγ) Μεταφορών και Επικοινωνιών και ιδ) Δημόσιας
Τάξης, ως μέλη. Η Δ.Ε.Ε.Τ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος. Στις
συνεδριάσεις της Δ.Ε.Ε.Τ. προσκαλείται και παρίσταται ο Πρόεδρος του
Ε.Σ.Ε.Τ..
3. Έργο της Δ.Ε.Ε.Τ. είναι ιδίως:
α. η χάραξη της εθνικής πολιτικής για την έρευνα, την τεχνολογία και την
καινοτομία, περιλαμβανομένης της γενικής πολιτικής της κατανομής των σχετικών κονδυλίων, υστέρα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ.. Ειδικότερα, η Δ.Ε.Ε.Τ.
σχεδιάζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την έρευνα, την τεχνολογία και
την καινοτομία, θέτοντας σαφείς στόχους και χρονοδιαγράμματα, και καθορίζει τα κατάλληλα μέσα και τις πηγές χρηματοδότησης•
β. η έγκριση του Ε.Π.Ε.Τ. και η εποπτεία της εφαρμογής του.
Άρθρο 9

Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

1.Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) ανήκουν:
α) η συνδρομή της Δ.Ε.Ε.Τ. στη χάραξη και στην άσκηση της εθνικής πολιτικής, στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας,
β) η συστηματική διερεύνηση των επιπτώσεων της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και
στην άμυνα της χώρας,
γ) η οργάνωση εκθέσεων για νέα προϊόντα και μεθόδους παραγωγής και
ο σχεδιασμός για τη χορήγηση βραβείων και οικονομικών ενισχύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν.1733/1987 (ΦΕΚ 171 Α΄).
2. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
(Γ.Γ.Ε.Τ) ανήκουν:
α) η διοικητική και τεχνική υποστήριξη των εθνικών οργάνων σχεδιασμού
και εφαρμογής της ερευνητικής πολιτικής του άρθρου 7,
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β) η εποπτεία των ερευνητικών κέντρων, αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων αρμοδιότητάς της και η μελέτη και κατάρτιση των όρων και προϋποθέσεων εργασίας όσων απασχολούνται στην
έρευνα και στις λοιπές επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις,
γ) η συλλογή, η διάδοση και γενικότερα η αξιοποίηση των επιστημονικών
και τεχνολογικών πληροφοριών και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας,
δ) η συνεργασία του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.ΑΝ. με διεθνείς οργανισμούς σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας
και η ανάπτυξη και παρακολούθηση διακρατικών σχέσεων στα θέματα αυτά,
ε) η εκπροσώπηση της χώρας για θέματα έρευνας και τεχνολογίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι
εκπρόσωποι της χώρας σε διεθνείς επιτροπές, στις περιπτώσεις που συμμετέχουν σε αυτές μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι.,
στ) η μελέτη και εφαρμογή μέτρων ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας, η δημιουργία δικτύων βιομηχανικών και τεχνολογικών πληροφοριών και
γενικότερα ο έλεγχος και η βελτίωση των όρων εισαγωγής και χρήσης ξένης
τεχνολογίας και εξαγωγής εγχώριας τεχνολογίας, καθώς και η εποπτεία της
εφαρμογής των διακρατικών συμβάσεων τεχνικής βοήθειας και των συμβάσεων μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, ως προς το τεχνολογικό
τους περιεχόμενο, σε συνεργασία και με τον Ε.Ο.Ε.Τ.,
ζ) η παρακολούθηση και ο έλεγχος, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, των συγχωνεύσεων και εξαγορών ελληνικών επιχειρήσεων από ξένες ή ξένων από ελληνικές, ως προς τις
επιπτώσεις τους, στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας,
η) η δημιουργία και προώθηση πρότυπων βιομηχανιών και επιχειρήσεων
σε θέματα εφαρμογής αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας αιχμής, μέσω τεχνοβλαστών και συναφών επιχειρηματικών δράσεων,
θ) η προαγωγή της έρευνας και της επιστημονικής ενημέρωσης μέσω συνεδρίων, διεθνών συναντήσεων και διαλέξεων, με οικονομική ενίσχυση αυτών,
ι) κάθε άλλη αρμοδιότητα που της παραχωρεί ο Υπουργός Ανάπτυξης ή
η Δ.Ε.Ε.Τ. ή είναι συναφής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί,
για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, με σκοπό την υποβοήθηση της περιφερειακής, της κοινωνικής και της
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, να συνιστώνται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να διασπώνται, να μεταφέρονται περιφερειακά γραφεία προγραμμάτων και τεχνολογικά γραφεία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
περιφερειακή υπηρεσιακή μονάδα του ΥΠ.ΑΝ. ή άλλου κατά περίπτωση
Υπουργείου, να ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και διάρθρωσης αυτών, να συνιστώνται θέσεις μόνιμου ή επί συμβάσει προσωπικού, με δυνατότητα στελέχωσής τους και με μετάταξη υπαλλήλων από δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά
πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται κάθε φορά, και να ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού και κάθε
άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και
λειτουργία των παραπάνω περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων.
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4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου που διέπουν
τις δημόσιες συμβάσεις, επιτρέπεται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική σχετική διάταξη, να ανατίθενται απευθείας, με σύμβαση έργου, μελέτες, έρευνες και αξιολογήσεις σε ειδικούς επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαπούς, σε
εμπειρογνώμονες ή σε ειδικά γραφεία ή εταιρείες και γενικά σε νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να συνιστώνται, για το σκοπό
αυτόν, ομάδες εργασίας από δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, καθώς
και ειδικούς επιστήμονες, εφόσον υπάρχει ανάγκη:
α) να εκπονηθούν ειδικές μελέτες ή να διερευνηθούν ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με την άσκηση της πολιτικής για την επιστημονική
έρευνα και την τεχνολογία, καθώς και για τη χάραξη, την αξιολόγηση και την
αποτίμησή της, και γενικά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 και
β) να γίνει αξιολόγηση για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων και όρων εφαρμογής διατάξεων αναπτυξιακών νόμων, όπως η αξιολόγηση προτάσεων και αιτήσεων επιχορήγησης, δανειοδότησης επενδύσεων
προηγμένης τεχνολογίας, προγραμμάτων ή έργων τεχνολογικής καινοτομίας
και επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να ορίζεται σχετική αποζημίωση για τα μέλη των παραπάνω
ομάδων εργασίας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.
5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μπορεί να συνιστώνται επιχειρήσεις, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει το Δημόσιο, οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης, ν.π.δ.δ., πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες παροχής πιστώσεων, ν.π.ι.δ. και γενικά ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς. Οι επιχειρήσεις αυτές εποπτεύονται και ελέγχονται από το Δημόσιο και λειτουργούν
κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με σκοπό την εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας.
Με όμοια προεδρικά διατάγματα ορίζεται η φύση των επιχειρήσεων
αυτών και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και οικονομικής διαχείρισής τους, ο τρόπος πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού τους,
καθώς και ο τρόπος διάθεσης των τυχόν κερδών.
Θέματα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών
και τα καθήκοντα και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων τους ρυθμίζονται
με εσωτερικούς κανονισμούς, που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης. Εάν τα νομικά πρόσωπα που μετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές
εποπτεύονται από άλλα υπουργεία, τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται με τη σύμπραξη και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.
Τροποποιήσεις του καταστατικού των παραπάνω επιχειρήσεων ισχύουν
από τη δημοσίευσή τους στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δεν αφορούν θέματα έδρας,
διάρκειας, διάλυσης, σκοπού και διοίκησης της επιχείρησης.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία απονομής
χρηματικών βραβείων για εργασίες που αφορούν στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και εκτέλεση του Ε.Π.Ε.Τ. και τη δημιουργία καινοτομίας.
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Άρθρο 10

Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας

1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) στη
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.
2. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποτελεί ανεξάρτητο συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας, υπαγόμενο απευθείας στον Πρωθυπουργό.
Άρθρο 11

Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ε.Τ.

Το Ε.Σ.Ε.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εισηγείται προς την Δ.Ε.Ε.Τ. για θέματα που αφορούν στην πολιτική
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, περιλαμβανομένης της γενικής πολιτικής της κατανομής των σχετικών κονδυλίων,
β) εισηγείται προς τη Δ.Ε.Ε.Τ. την έγκριση του Ε.Π.Ε.Τ.,
γ) αξιολογεί την πορεία εφαρμογής του Ε.Π.Ε.Τ. και καταρτίζει, σε ετήσια
βάση, σχετική έκθεση που υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και στη Διυπουργική Επιτροπή,
δ) εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό την απονομή βραβείων για εξαίρετες επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογία, με βάση καθορισμένα κριτήρια,
ε) αξιολογεί εισηγήσεις που απευθύνονται σε αυτό για θέματα έρευνας,
τεχνολογίας και καινοτομίας από κάθε φορέα, ιδίως από υπουργεία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Ε.Τ., τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.),
τη σύνοδο των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων της παραγράφου 5 του
άρθρου 32, εξωτερικές επιτροπές, ομάδες εργασίας, εμπειρογνώμονες και
δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς,
στ) εισηγείται προς τον κατά περίπτωση εποπτεύοντα Υπουργό την
ίδρυση, συγχώνευση, διάσπαση, κατάργηση και γενικότερα αναδιάρθρωση
ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών ινστιτούτων και γνωμοδοτεί επί υποβαλλόμενων σχετικών προτάσεων,
ζ) προτείνει τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του καταλόγου για την κλήρωση
των επιτροπών κρίσεων για την επιλογή διευθυντών ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων, καθώς και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 37,
η) συγκροτεί τον εθνικό πίνακα κριτών για τις επιτροπές κρίσεων των
ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων, κατά την παράγραφο 4
του άρθρου 39, ύστερα από σχετική εισήγηση των αρμόδιων Τ.Ε.Σ.. Ο πίνακας κριτών επικυρώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως,
θ) εισηγείται στον κατά περίπτωση εποπτεύοντα Υπουργό για τη συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου ερευνητικών κέντρων,
ι) εισηγείται προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την επιλογή των μελών των Τ.Ε.Σ. κατά τα προβλεπόμενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 18.
ια) Αναθέτει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στα Τ.Ε.Σ. ή και σε τρίτους την εκπόνηση μελετών και την έκδοση γνωμοδοτήσεων σε κρίσιμα θέματα έρευνας και τεχνολογίας, με βάση τις κείμενες διατάξεις.
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Άρθρο 12

Συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Τ.

Το Ε.Σ.Ε.Τ. είναι δεκαπενταμελές και αποτελείται από: α) οκτώ (8) επιστήμονες διεθνούς κύρους, με πολυετή δραστηριότητα στη βασική έρευνα ή
στην εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία. Οι επιστήμονες αυτοί μπορεί να
είναι καθηγητές πανεπιστημίου ή ερευνητές Α΄ βαθμίδας ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής•
β) πέντε (5) έγκριτα στελέχη του χώρου των επιχειρήσεων ή και διακεκριμένους ερευνητές διεθνούς κύρους από τον ιδιωτικό τομέα.
γ) τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Ε.Τ. και•
δ) έναν εκπρόσωπο του Δημοσίου που ορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 13

Διορισμός και θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.

1. Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Ύστερα από πρόσκληση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο της Ακαδημίας Αθηνών, έναν διεθνώς διακεκριμένο
επιστήμονα ασχολούμενο με τη βασική ή την εφαρμοσμένη έρευνα, που είναι
καθηγητής πανεπιστημίου ή ερευνητής Α΄ βαθμίδας ερευνητικών κέντρων ή
ερευνητικών ινστιτούτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τον προεδρεύοντα
ή εκπρόσωπο της Συνόδου των Πρυτάνεων, τον προεδρεύοντα της Συνόδου
των ερευνητικών κέντρων και τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).
β) Η ανωτέρω επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής
υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στον επίσημο
δικτυακό τόπο των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά από προεπιλογή, εισηγείται στους εντολείς Υπουργούς διπλάσιο αριθμό είκοσι έξι (26) μελών του Ε.Σ.Ε.Τ., στον οποίο δεν
υπολογίζονται ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Ε.Τ. και ο εκπρόσωπος του Δημοσίου.
γ) Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την
ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. και ο αναπληρωτής του ο
οποίος επιλέγεται μεταξύ των μελών του που προέρχονται από το χώρο της
βασικής και εφαρμοσμένης-τεχνολογικής έρευνας.
2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη διορίζονται με θητεία τεσσάρων (4) ετών, η
οποία μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Η θητεία όλων των μελών του
Ε.Σ.Ε.Τ., περιλαμβανομένου του Προέδρου και του αναπληρωτή του, δεν
μπορεί να υπερβεί συνολικά τα οκτώ (8) έτη. Η σύνθεση των μελών του
Ε.Σ.Ε.Τ., εκτός του Προέδρου του, ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά διετία.
Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η θητεία
των δεκατεσσάρων (14) μελών του Ε.Σ.Ε.Τ., εκτός του Προέδρου του, είναι
τετραετής. Μετά τη δεύτερη συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Τ., γίνεται κλήρωση μεταξύ
των δεκατεσσάρων (14) μελών πλην του Προέδρου του, ώστε επτά (7) εξ
αυτών να έχουν τετραετή θητεία και τα άλλα επτά (7) διετή θητεία.
3. Ο διορισμός των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. δεν ανακαλείται κατά τη διάρκεια
της θητείας τους, εκτός αν συντρέξει στο πρόσωπό τους σπουδαίος λόγος που
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προβλέπεται στην παράγραφο 4. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, θέση μέλους του Ε.Σ.Ε.Τ., στη θέση αυτή διορίζεται, για το υπόλοιπο της θητείας του, νέο μέλος κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
4. Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητά τους εάν
συντρέξει λόγος που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄).
Άρθρο 14

Προσόντα μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.

1. Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. είναι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
α. Οι ασχολούμενοι με τη βασική και την εφαρμοσμένη-τεχνολογική
έρευνα επιστήμονες πρέπει:
αα) να είναι διεθνώς διακεκριμένοι επιστήμονες σε κλάδους της επιστήμης ή της τεχνολογίας,
ββ) να είναι καθηγητές Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄ βαθμίδας
ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
γγ) να διαθέτουν εμπειρία ως επιστημονικοί υπεύθυνοι και κύριοι ερευνητές (principal investigators) σε ερευνητικά προγράμματα βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας με αναγνωρισμένη συμβολή των αποτελεσμάτων ή και διεθνή
εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων,
δδ) να διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος, αποδεικνυόμενο αθροιστικά από: i) δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά με
κριτές, ii) αριθμό ετεροαναφορών των δημοσιεύσεών τους ο οποίος πρέπει
να είναι σημαντικά μεγάλος για το επιστημονικό πεδίο τους, iii) απονομή σημαντικών ερευνητικών βραβείων και διεθνών διακρίσεων (όπως του καλύτερου άρθρου ή της καλύτερης έρευνας) από την αντίστοιχη διεθνή
επιστημονική κοινότητα.
β. Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. που προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο
πρέπει:
αα) να είναι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, κατά προτίμηση διδακτορικού,
ββ) να είναι ανώτατα στελέχη επιχείρησης ή βιομηχανίας,
γγ) να διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/ αναπτυξιακών προγραμμάτων,
δδ) να έχουν διακριθεί διεθνώς και να έχουν ουσιωδώς συμβάλει στην
επιστημονική πρόοδο, καθώς και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη
της χώρας.
γ. Ο εκπρόσωπος του Δημοσίου πρέπει να είναι επιστήμονας, κάτοχος
διδακτορικού τίτλου, με εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/ αναπτυξιακών προγραμμάτων.
2. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. πρέπει, πέραν των ανωτέρω
προσόντων, να είναι προσωπικότητα διεθνούς κύρους, ευρείας αποδοχής
και να διαθέτει γνώση και εμπειρία του εθνικού και διεθνούς χώρου έρευνας
και τεχνολογικής ανάπτυξης.
3. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συνεκτιμώνται και:
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α) η κατοχή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
β) η μεταφορά γνώσης σε παραγωγικούς φορείς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
γ) η εμπειρία στην αξιολόγηση και υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, σε ανταγωνιστική βάση.
Άρθρο 15

Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ.

1. Το Ε.Σ.Ε.Τ. λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας ρυθμίζονται θέματα σχετικά
με τις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Τ., την εν γένει λειτουργία του, τις ειδικότητες
του προσωπικού της Ειδικής Επιστημονικής Γραμματείας του Ε.Σ.Ε.Τ. του
άρθρου 16, τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις των μελών του και τον τρόπο έκδοσης
των γνωμοδοτήσεων και λήψης των αποφάσεών του.
3. Στον Πρόεδρο και στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Ε.Σ.Ε.Τ. χορηγείται
μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση των λοιπών
μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. ανά συνεδρίαση. Οι διατάξεις που διέπουν τις δαπάνες
κινήσεως των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και για τη μετακίνηση των μελών και των υπαλλήλων του Ε.Σ.Ε.Τ.. Οι σχετικές εντολές
μετακίνησης εκδίδονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ.. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από τη συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου.
Άρθρο 16

Ειδική Επιστημονική Γραμματεία του Ε.Σ.Ε.Τ.

1. Συνιστάται στη Γ.Γ.Ε.Τ. Ειδική Επιστημονική Γραμματεία για την εν γένει
υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ. και την εκπλήρωση της αποστολής
του. Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία συνιστώνται δέκα (10) θέσεις ειδικών επιστημόνων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
2. Οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον
διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, προσλαμβάνονται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης μετά από προκήρυξη, σύμφωνα με τις διαδικασίες του
άρθρου 40.
3. Οι αποδοχές των ειδικών επιστημόνων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Άρθρο 17

Διοικητική υποστήριξη και κάλυψη δαπανών του Ε.Σ.Ε.Τ.

1. Το Ε.Σ.Ε.Τ. υποστηρίζεται, ως προς τη στελέχωση και την υποδομή
του, από τη Γ.Γ.Ε.Τ. και οι δαπάνες λειτουργίας του εντάσσονται στον προ1665

ϋπολογισμό της Γ.Γ.Ε.Τ. ή καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 9 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως ισχύει, με την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για
Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας».
2. Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ.,
επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η απόσπαση στο
Ε.Σ.Ε.Τ., διοικητικού προσωπικού της Γ.Γ.Ε.Τ. ή και άλλων υπηρεσιών του
ΥΠ.ΑΝ., κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ύστερα από συναίνεση
του ενδιαφερομένου, σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και
Τεχνολογίας και γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ..
Άρθρο 18

Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.)

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
συνιστάται στη Γ.Γ.Ε.Τ. Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο (Τ.Ε.Σ.), για κάθε
τομέα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής, οι οποίοι αποφασίζονται από
τη Δ.Ε.Ε.Τ. ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ.. Κάθε Τ.Ε.Σ. αποτελείται από τον
Πρόεδρό του και τέσσερα (4) μέλη, τα οποία είναι Καθηγητές Πανεπιστημίου
ή Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄ βαθμίδας ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και πλούσια ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Τομέα.
Στα Τ.Ε.Σ. συμμετέχουν και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα,
που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν τουλάχιστον πενταετή
επιπρόσθετη εμπειρία σε διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες, καθώς και ικανότητα σχεδιασμού και συντονισμού
ερευνητικών έργων. Κατά την επιλογή των μελών συνεκτιμώνται και τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 14. Η θητεία των μελών των Τ.Ε.Σ. είναι
τριετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά.
2. Τα μέλη των Τ.Ε.Σ. επιλέγονται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο,
και εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ..
3. Τα Τ.Ε.Σ έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) προσφέρουν επιστημονικό συμβουλευτικό έργο στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον Ε.Ο.Ε.Τ. για θέματα
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας,
β) επικουρούν το Ε.Σ.Ε.Τ. για τη διαμόρφωση στρατηγικής έρευνας και
τεχνολογίας,
γ) εισηγούνται στο Ε.Σ.Ε.Τ. για θέματα εκλογής διευθυντών ερευνητικών
κέντρων και διευθυντών ερευνητικών ινστιτούτων,
δ) εισηγούνται στο Ε.Σ.Ε.Τ. τα ονόματα των επιστημόνων που εντάσσονται στον εθνικό πίνακα κριτών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 39 του παρόντος νόμου και με τη διαδικασία της περίπτωσης η΄ του
άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
4. Στον Πρόεδρο και στα μέλη των Τ.Ε.Σ. καταβάλλεται αποζημίωση ανά
συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρη1666

σκευμάτων. Οι διατάξεις που διέπουν τις δαπάνες κινήσεως των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας, που
ισχύουν κάθε φορά, έχουν εφαρμογή και για τη μετακίνηση του Προέδρου και
των μελών των Τ.Ε.Σ. Οι εντολές μετακίνησης εκδίδονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ..
5. Η λειτουργία των Τ.Ε.Σ. και η γενικότερη οργανωτική τους υποστήριξη
ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Ε.Τ. και οι δαπάνες λειτουργίας τους εντάσσονται στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Ε.Τ. ή καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 9 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, με την επωνυμία
«Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας».
Άρθρο 19

Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο επιδιώκει δημόσιο και κοινωφελή σκοπό, με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Έρευνας
και Τεχνολογίας» (Ε.Ο.Ε.Τ.), το οποίο εποπτεύεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. έχει ως αποστολή την εφαρμογή και διαχείριση δράσεων
της βασικής, εφαρμοσμένης - τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας και τη
μέσω αυτών προαγωγή εν γένει της βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Τ. βαρύνουν τον Κρατικό
Προϋπολογισμό ή καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 9 του
ν. 3054/2002, όπως ισχύει, με την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματοδότησης
Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας».
Άρθρο 20

Αρμοδιότητες του Ε.Ο.Ε.Τ.

Ο Ε.Ο.Ε.Τ. για την εκπλήρωση της αποστολής του έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εισηγείται προς το Ε.Σ.Ε.Τ. για το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας,
β) διαχειρίζεται τα εγκρινόμενα από τη Διυπουργική Επιτροπή Έρευνας
και Τεχνολογίας εθνικά κονδύλια χρηματοδότησης, όπως αυτά έχουν κατανεμηθεί από τη Δ.Ε.Ε.Τ. στις θεματικές περιοχές των τομέων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
γ) εξειδικεύει, προκηρύσσει και διαχειρίζεται προγράμματα και δράσεις
βασικής έρευνας, εφαρμοσμένης - τεχνολογικής έρευνας, καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας,
δ) μπορεί να διαχειρίζεται ερευνητικά κονδύλια Υπουργείων, Περιφερειών
και άλλων φορέων, προοριζόμενα για ανταγωνιστικές δράσεις,
ε) διαχειρίζεται και συντονίζει την αξιολόγηση των προτάσεων και των
προγραμμάτων και έργων βασικής έρευνας, εφαρμοσμένης έρευνας και διεθνούς συνεργασίας,
στ) μπορεί να ιδρύει παραρτήματα, τομεακά γραφεία προγραμμάτων και
τοπικά τεχνολογικά γραφεία σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Ε.Τ. και οποιαδήποτε
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άλλη περιφερειακή υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλων
Υπουργείων, καθώς και με τις Περιφέρειες της χώρας, για την προώθηση της
έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στις Περιφέρειες της χώρας.
Για το σκοπό της άσκησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων του ο Ε.Ο.Ε.Τ.
μπορεί να αναθέτει την εκπόνηση μελετών σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 21

Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Ε.Τ.

1. Ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.) διοικείται
από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο του
Ε.Ο.Ε.Τ., ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ. του, τον Αντιπρόεδρο για τη
βασική έρευνα, τον Αντιπρόεδρο για την εφαρμοσμένη έρευνα και δύο (2)
μέλη, ένα από τα οποία προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, που διαθέτουν
τα προσόντα της παραγράφου 2.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. είναι Έλληνες πολίτες που διαθέτουν τα
προσόντα των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ. όπως ορίζονται στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 και ασχολούνται με τη βασική ή εφαρμοσμένη
- τεχνολογική έρευνα. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. πρέπει
να διαθέτει τα προσόντα του Προέδρου του Ε.Σ.Ε.Τ., όπως αυτά ορίζονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 14.
3. Για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13. Ειδικότερα:
α. Συγκροτείται επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.
β. Η ανωτέρω επιτροπή δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και, μετά από προεπιλογή, εισηγείται στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διπλάσιο αριθμό (10) μελών του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ..
γ. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. διορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Ε.Τ., ο Αντιπρόεδρος για τη βασική έρευνα και ο
Αντιπρόεδρος για την εφαρμοσμένη έρευνα.
4. Για τη θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 4 του άρθρου 13.
5. Στον Πρόεδρο και στους δύο Αντιπροέδρους του Ε.Ο.Ε.Τ. χορηγείται
μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση των λοιπών
μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. ανά συνεδρίαση. Οι διατάξεις που διέπουν τις
δαπάνες κινήσεως των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου
για εκτέλεση υπηρεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται και για τη
μετακίνηση των μελών του Δ.Σ. και των υπαλλήλων του Ε.Ο.Ε.Τ.. Οι σχετικές
εντολές μετακίνησης εκδίδονται από τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ο.Ε.Τ..

1668

Άρθρο 22

Οργανωτική δομή του Ε.Ο.Ε.Τ.

1. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. απαρτίζεται από δύο Τμήματα:
α) το Τμήμα Βασικής Έρευνας και
β) το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας.
2. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Ε.Τ. προΐσταται του Ε.Ο.Ε.Τ..
Ο Αντιπρόεδρος για τη βασική έρευνα προΐσταται του Τμήματος Βασικής
Έρευνας του Ε.Ο.Ε.Τ.. Ο Αντιπρόεδρος για την εφαρμοσμένη έρευνα προΐσταται του Τμήματος Εφαρμοσμένης Έρευνας του Ε.Ο.Ε.Τ..
3. Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ο.Ε.Τ. επιλέγεται μετά από ανοικτή προκήρυξη από το Διοικητικό του Συμβούλιο και επικουρεί τον Πρόεδρο και τους
δύο Αντιπροέδρους του Ε.Ο.Ε.Τ., ιδίως στις διαχειριστικές τους αρμοδιότητες,
ασκώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί με απόφασή του το Δ.Σ. του
Ε.Ο.Ε.Τ..
4. Προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Τ., συνιστώνται: α) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Προσωπικού, β) Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης, γ) Γραφείο Νομικού Συμβούλου και δ) Γραφείο Τεχνικής
Υποδομής/Υποστήριξης, τα οποία αναφέρονται στον Γενικό Διευθυντή. Τέλος,
συνιστάται Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 24.
5. Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Τ.
επιτρέπεται, με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών, η απόσπαση
στον Ε.Ο.Ε.Τ., για μία διετία, που μπορεί να ανανεωθεί με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις, διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων ή και της Γ.Γ.Ε.Τ. που έχει εμπειρία στη διαχείριση της έρευνας, της τεχνολογίας ή της καινοτομίας, ύστερα από συναίνεση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη, κατά περίπτωση, του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του Γενικού Γραμματέα
Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε.Τ..
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται ειδικότερα η οργάνωση του Ε.Ο.Ε.Τ., εξειδικεύεται η υποδιαίρεση των τμημάτων
του σε ερευνητικούς τομείς και ορίζονται οι δράσεις κάθε τομέα. Με το ίδιο διάταγμα συνιστάται, σε κάθε ερευνητικό τομέα, θέση Διευθυντή Ερευνητικού
Τομέα και ορίζονται τα προσόντα του, προβλέπεται η στελέχωση κάθε ερευνητικού τομέα με Συντονιστές Περιοχών Τομέα, συνιστώνται έως εκατόν πενήντα
(150) θέσεις επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθορίζονται τα προσόντα
και η διαδικασία πλήρωσής τους και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του
Ε.Ο.Ε.Τ.. Μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων, ο Ε.Ο.Ε.Τ. λειτουργεί
με προσωπικό που αποσπάται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,
πάντως όχι πέραν των δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
7. Οι αποδοχές του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.Τ. καθορίζονται με απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. και εγκρίνονται από τους Υπουργούς Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης. Οι αποδοχές των αποσπώμενων υπαλλήλων
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να βαρύνουν τον
φορέα της οργανικής τους θέσης.
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Άρθρο 23

Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων
και αποτίμηση ερευνητικών προγραμμάτων

1. Οι προτάσεις με αντικείμενο έργα, μελέτες και προγράμματα, οι οποίες
υποβάλλονται στον Ε.Ο.Ε.Τ., αξιολογούνται με σύστημα αξιολόγησης από
κριτές «peer review»), κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2. Ερευνητικά προγράμματα και έργα που χρηματοδοτούνται από τον Ε.Ο.Ε.Τ. αποτιμώνται ως προς τα αποτελέσματά τους από αυτόν.
2. Οι κριτές προτάσεων με αντικείμενο προγράμματα και έργα βασικής
και εφαρμοσμένης έρευνας είναι επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαποί, με διεθνή καταξίωση και εμπειρία στη θεματική περιοχή της ερευνητικής πρότασης
ή του ερευνητικού προγράμματος που καλούνται να αξιολογήσουν.
3. Το κείμενο κάθε πρότασης της προηγούμενης παραγράφου, όταν υποβάλλεται προς αξιολόγηση από διεθνείς κριτές, κατατίθεται υποχρεωτικά στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η αξιολόγηση από τους κριτές γίνεται, εγγράφως, στην αγγλική γλώσσα.
4. Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων και η αποτίμηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται από δύο (2) τουλάχιστον κριτές,
τους οποίους επιλέγουν οι αντίστοιχοι Διευθυντές Ερευνητικών Τομέων και οι
Συντονιστές Περιοχών Τομέων.
5. Η επιλογή των κριτών με βάση τη συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου με ερευνητικές περιοχές γίνεται διαζευκτικά:
α) από το Διεθνή Ερευνητικό Ιστό («Web of Science»),
β) από κατάλογο κριτών προερχόμενων από το διεθνή επιστημονικό
χώρο που καταρτίζουν οι Διευθυντές Τομέων για τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται και υποβάλλεται στο Δ.Σ.
του Ε.Ο.Ε.Τ. προς έγκριση κάθε δύο (2) έτη.
6. Η αξιολόγηση των προτάσεων περατώνεται εντός τριών (3) μηνών.
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης και αποτίμησης τα ονόματα των κριτών
συγκεκριμένης πρότασης παραμένουν απόρρητα.
7. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του άρθρου 22, ορίζονται οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του συστήματος αξιολόγησης των προτάσεων και αποτίμησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, θεσπίζονται κριτήρια
και κανόνες δεοντολογίας της αξιολόγησης, με σκοπό την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, αφ’ ενός μεταξύ των κριτών και των μελών των Τ.Ε.Σ., του
Ε.Σ.Ε.Τ. και του Ε.Ο.Ε.Τ. και, αφ’ ετέρου, μεταξύ των κριτών και των αξιολογουμένων, ρυθμίζονται θέματα αμοιβής κριτών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Η αμοιβή των κριτών καθορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό. Ο
Ε.Ο.Ε.Τ. μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εξωτερικών κριτών για να αξιολογεί τα
αποτελέσματα των επιτροπών κρίσεων.
8. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. τηρεί αρχεία, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή, τα οποία
περιέχουν δεδομένα που αφορούν:
α) τις αξιολογήσεις των ερευνητικών προτάσεων από τους κριτές,
β) τις αναφορές των ερευνητών για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων - έργων και τα πορίσματα αυτών,
γ) τις αποτιμήσεις των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων
- έργων από κριτές.
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9. Τα δεδομένα των ανωτέρω αρχείων συνεκτιμώνται κατά την υποβολή
μελλοντικών προτάσεων από ερευνητές, που έχουν ήδη συμμετάσχει σε
ερευνητικό πρόγραμμα του Ε.Ο.Ε.Τ..
10. Για την τήρηση των ανωτέρω αρχείων και την επεξεργασία των δεδομένων τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως
εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 24

Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Ο.Ε.Τ.

1. Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου (Γ.Ε.Ε.) του Ε.Ο.Ε.Τ. αποτελεί ανεξάρτητη διοικητικά και λειτουργικά μονάδα του Ε.Ο.Ε.Τ., η οποία αναφέρεται
αποκλειστικά στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ.. Συγκροτείται από τον προϊστάμενό του
και δύο (2) μέλη. Τα μέλη του Γ.Ε.Ε., ένα τουλάχιστον από τα οποία είναι ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, επιλέγονται με ειδικά αιτιολογημένη, ως προς τα
προσόντα τους, απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μη δυνάμενα να ασκούν οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα εντός ή εκτός του Ε.Ο.Ε.Τ..
2. Έργο του Γ.Ε.Ε. είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των ενεργειών των
οργάνων και υπαλλήλων του Ε.Ο.Ε.Τ. και των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν με οποιαδήποτε σχέση.
3. Το Γ.Ε.Ε. προς εξυπηρέτηση του σκοπού του:
α. Ενεργεί διοικητικό και οικονομικό έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων
του Ε.Ο.Ε.Τ. και απευθύνει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις απαραίτητες
συστάσεις.
β. Συντάσσει και υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ., την
οποία κοινοποιεί υποχρεωτικά στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Γ.Ε.Ε., ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. εντός τριμήνου από την πρώτη συγκρότησή του, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Γ.Ε.Ε. και οι διαδικασίες του
ασκούμενου ελέγχου και ρυθμίζονται τα θέματα και η διαδικασία πρόσληψης,
καθώς και τα προσόντα για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων και
μελών του Γ.Ε.Ε..
5. Οι αποδοχές του προσωπικού του Γ.Ε.Ε. βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 9 του ν.
3054/2002, όπως ισχύει, με την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματοδότησης
Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας». Οι αποδοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. και εγκρίνονται από τους Υπουργούς Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Άρθρο 25

Συνδρομή τεκμηρίωσης

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε
ισχύει, και των κατά περίπτωση διατάξεων περί υπηρεσιακών απορρήτων,
το Ε.Σ.Ε.Τ. και ο Ε.Ο.Ε.Τ., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, έχουν
δικαίωμα άμεσης, προνομιακής και ακώλυτης πρόσβασης σε στατιστικά δεδομένα υπηρεσιών Υπουργείων, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων,
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Α.Ε.Ι., λοιπών ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως
αυτός εκάστοτε ορίζεται.
Άρθρο 26

Ειδικές διατάξεις για μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Ε.Π. T.E.I.
και ερευνητές ερευνητικών κέντρων
και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων

1. Η ιδιότητα του μέλους του Ε.Σ.Ε.Τ., του μέλους του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ.
και του μέλους Τ.Ε.Σ. δεν εμπίπτει στις διατάξεις των περιπτώσεων: α) ι΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.
2530/1997 (ΦΕΚ 281 Α΄), β) θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.
2530/1997.
2. Κατ’ εξαίρεση, η ιδιότητα του Προέδρου του Ε.Σ.Ε.Τ. και του μέλους
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Τ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου, Προέδρου ή Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι., Κοσμήτορα Σχολής, Προέδρου ή Αντιπροέδρου Σχολής ή Τμήματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.,
Προέδρου ή Αντιπροέδρου Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.,
καθώς και με την ιδιότητα του Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή ερευνητικών κέντρων ή ερευνητικών ινστιτούτων.
Άρθρο 27

Υποχρέωση εχεμύθειας

1. Η διοίκηση, οι υπάλληλοι και τα πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με το
Ε.Σ.Ε.Τ. ή τον Ε.Ο.Ε.Τ. με σύμβαση έργου, εργασίας ή εντολής, υποχρεούνται
να τηρούν εχεμύθεια για γεγονότα, ερευνητικά δεδομένα και ερευνητικά προγράμματα ή επί μέρους στοιχεία αυτών, τα οποία περιέρχονται στη γνώση
τους κατά την άσκηση ή επ’ ευκαιρία της ανωτέρω δραστηριότητάς τους.
2. Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 252 και 253 του Ποινικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕρΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 28

Συνεργατική έρευνα - Κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα Χρηματοδότηση

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε τυχόν ισχύουσα αντίθετη
διάταξη, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα αναγκαία μέτρα και οι λεπτομέρειες
για τη χρηματοδότηση των διεθνών συνεργασιών μεταξύ ερευνητών, ερευνητικών ομάδων ή ερευνητικών κέντρων με κατοικία ή έδρα, αντίστοιχα, σε δύο
η περισσότερα κράτη, στο πλαίσιο της συνεργατικής έρευνας. Προς το σκοπό
αυτόν επιτρέπεται, με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους έρευνας που διεξάγεται στην αλλοδαπή και η
χρηματοδότηση έρευνας από αλλοδαπούς ερευνητές που διεξάγεται στην Ελλάδα, καθώς και έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα από Έλληνες ερευνητές
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σε δικτύωση με ερευνητές της αλλοδαπής (μεταφορά τεχνογνωσίας). Εάν στις
παραπάνω διεθνείς συνεργασίες μετέχουν και μέλη ή ομάδες μελών Δ.Ε.Π.
των Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., η απόφαση του πρώτου εδαφίου συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε τυχόν ισχύουσα αντίθετη διάταξη, η σύσταση κοινών
οργάνων για την εφαρμογή των κοινοπραξιών που συνομολογούνται στο
πλαίσιο των προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογίας ή καινοτομίας σε διεθνές
ή διακρατικό επίπεδο, και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας,
ο τρόπος συμμετοχής σε αυτά τα όργανα, η εφαρμογή των αποφάσεών τους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται κατηγορίες κοινών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις οποίες μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς να συμμετέχουν:
α) στην από κοινού, με άλλα κράτη - μέλη ή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίδρυση ένωσης προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα για
την πληρέστερη ολοκλήρωση της κοινής διοικητικής διαχείρισης,
β) στη χρηματοδότηση είτε με τη διάθεση αμιγώς εθνικών κονδυλίων
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είτε με τη διάθεση πόρων
από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
(Κ.Π.Σ).
3. Επιτρέπεται η διάθεση εθνικών πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και τα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την ενίσχυση πραγματικών ή εικονικών
κοινών ταμείων (real or virtual common pots) στα συνεργατικά διεθνή και
κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Έργα, κατά παρέκκλιση από κάθε τυχόν
αντίθετη διάταξη που εκάστοτε ισχύει.
4. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλεφθεί, για τη συμμετοχή των ελληνικών Πανεπιστημίων, T.E.I., ερευνητικών
και τεχνολογικών φορέων στο εκάστοτε Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία ο τρόπος συγχρηματοδότησης ως
ιδίας συμμετοχής και να ορισθούν οι πόροι που θα διατεθούν για το σκοπό
αυτόν, οι οποίοι μπορεί να είναι εθνικοί ή να προέρχονται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α..
Άρθρο 29

Υποδομές των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται η διαδικασία δημιουργίας ενός «εθνικού οδικού χάρτη» υποδομών των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, ο οποίος εγκρίνεται και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα με όμοια απόφαση ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ..
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., καθορίζεται η διαδικασία ανάδειξης των υποδομών των ερευνητικών κέντρων και
A.E.I. που είναι πανευρωπαϊκής εμβέλειας, με σκοπό την ένταξή τους στον
αντίστοιχο οδικό χάρτη του «ESFRI» και στο εκάστοτε Πρόγραμμα Πλαίσιο
για την έρευνα και την τεχνολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης, καθορίζονται οι πόροι για τη συγχρηματοδότηση των εθνικών
υποδομών πανευρωπαϊκής εμβέλειας λόγω ένταξής τους στο εκάστοτε Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. α) Εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα ερευνητικά
κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, τα οποία εποπτεύονται από την
Γ.Γ.Ε.Τ., υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία με τίτλο «Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων», με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, την
από κοινού πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και την ορθολογική διαχείριση του συνόλου της συλλογής περιοδικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και την ανάπτυξη υπηρεσιών που θα επιτρέψουν την
περαιτέρω αξιοποίηση των πηγών αυτών.
β) Η Κοινοπραξία αποτελείται από όλα τα εποπτευόμενα από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ..
γ) Η Κοινοπραξία εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας. Την ευθύνη διαχείρισης του δικτύου, καθώς και το συντονισμό
της Κοινοπραξίας έχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών (E.I.E.).
δ) Η σύσταση και λειτουργία της Κοινοπραξίας γίνεται με τη σύνταξη και
την υπογραφή από τα ερευνητικά κέντρα και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα προγραμματικής συμφωνίας, στην οποία προβλέπονται οι στόχοι, οι
όροι και ο τρόπος της συνεργασίας.
ε) Η κατανομή του κόστους στα μέλη της Κοινοπραξίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται στη σύμβαση κοινοπραξίας. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται κάλυψη
του κόστους της κοινοπραξίας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης.
στ) Η Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων συνεργάζεται με
το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στη βάση προγραμματικών συμφωνιών με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
Άρθρο 30

Κινητικότητα Ερευνητών Επαναπατρισμός Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θεσπίζονται κίνητρα και
μέτρα διευκόλυνσης για την προσέλκυση ξένων επιστημόνων από χώρες
εντός ή εκτός της Ε.Ε..
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θεσπίζονται κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς από
χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται ειδικότερα
οι κατηγορίες Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς και μπορούν να προβλεφθούν εφάπαξ ερευνητικές χορηγίες ένταξης επιστημόνων στον ερευνητικό
ιστό της χώρας, ύψους μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, άλλα ειδικά οικονομικά κίνητρα, μέτρα διευκόλυνσης της επιστροφής των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού, να ρυθμίζεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας των
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Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού και να προβλέπεται η ίδρυση γραφείων
δραστηριοποίησης Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς σε χώρες του εξωτερικού και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α. και την Αυστραλία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης προκηρύσσονται εθνικά προγράμματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας που ανταποκρίνονται στις ειδικές προδιαγραφές της Ε.Ε. και συγχρηματοδοτούνται από το εκάστοτε
Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και την τεχνολογία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτούνται επιτροπές,
έργο των οποίων είναι η εναρμόνιση των εθνικών κανόνων δικαίου με την
Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ερευνητών και τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις Προσλήψεις των Ερευνητών και την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των
ερευνητών στο πλαίσιο της σχετικής στρατηγικής της Ε.Ε.. Τα σχετικά μέτρα
λαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή με κοινή απόφαση
αυτού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού και μπορεί να αφορούν,
μεταξύ άλλων, θέματα διευκόλυνσης της εισόδου και της διαμονής των αλλοδαπών ερευνητών στην Ελλάδα.
Άρθρο 31

Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς διακυ6ερνητικούς οργανισμούς

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να θεσπίζονται οικονομικά κίνητρα ή άλλα μέτρα διευκόλυνσης για την ενίσχυση της συμμετοχής
των Ελλήνων επιστημόνων σε τομείς ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με διεθνείς οργανισμούς όπως CERN, ESA. Με
την ίδια απόφαση μπορεί να προκηρυχθούν εθνικά προγράμματα που έχουν
σχέση με διεθνείς οργανισμούς. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται
από τον Ε.Ο.Ε.Τ. με βάση την επιστημονική αριστεία και τη συμβολή στους
στόχους του προγράμματος. Οι σχετικοί πόροι διατίθενται ως ένα ορισμένο
ποσοστό της εισφοράς της Ελλάδας σε αυτούς. Με την παραπάνω απόφαση
προσδιορίζεται το ύψος των πόρων που διατίθενται για τα προγράμματα ως
ποσοστό της εισφοράς της Ελλάδας στους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., μπορούν
να τροποποιούνται τα επιστημονικά πεδία για τη βιομηχανική έρευνα και τεχνολογία με σκοπό τον αναπροσανατολισμό τους στα εκάστοτε νέα διεθνή
δεδομένα και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς και ιδίως
στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.
3. Η Ελλάδα μπορεί να συνεργάζεται με χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, σε ερευνητικά προγράμματα έρευνας ή μεταφοράς τεχνολογίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Ανάπτυξης μπορεί να προκηρύσσονται προγράμματα σε πολυμερές επίπεδο με τις χώρες αυτές, να προβλέπεται ο προϋπολογισμός τους και να καθορίζονται οι επιλέξιμες ενέργειες
όπως: κοινά ερευνητικά έργα σε συγκεκριμένους τομείς, έργα επίδειξης τεχνολογιών, έργα δικτύωσης, εκπαίδευση νέων ερευνητών από τις παραπάνω
χώρες σε εργαστήρια ελληνικών ερευνητικών φορέων.
4. Στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
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Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης εγγράφεται κατ’ έτος πίστωση για την καταβολή των εισφορών της Ελλάδας στον κάθε διεθνή οργανισμό, στον οποίο συμμετέχει, όπως ιδίως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών
Ερευνών (CERN), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστήμης (EUROPEAN SCIENCE
FOUNDATION), η Διεθνής Ένωση Αστρονομίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Διαστήματος, οι οργανισμοί: European Molecular Biology Laboratory (ΕΜΒL),
European Sychnotron Radiation Facility (ESRF), International Atomic Energy
(Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας), World Health Organization
(WHO), το πρόγραμμα ΕΥΡΗΚΑ, τα προγράμματα της Διεθνούς Επιτροπής
Ενέργειας (International Energy Agency) και την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για τη συμμετοχή της χώρας στις δραστηριότητες των παραπάνω οργανισμών.
5. Για την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας, η Γ.Γ.Ε.Τ. μπορεί να επιχορηγεί κατ’ έτος τα Α.Ε.Ι. και τα εποπτευόμενα από αυτήν ερευνητικά κέντρα
και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα και τους εποπτευόμενους από άλλα
Υπουργεία ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς με ποσό χρημάτων ίσο
προς τον καταβαλλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητικών
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ν.Α.Τ.Ο. ή άλλους διεθνείς
οργανισμούς στους οποίους μετέχει η χώρα. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται
κατ’ έτος ειδική σχετική πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφεται πίστωση για τον Φ.Π.Α. των
έργων ERANET που εκτελούνται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. και τον Ε.Ο.Ε.Τ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕρΙ ΕρΕΥΝηΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟρΕΩΝ ΤΟΥ ΔηΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 32

Ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του δημόσιου τομέα

1. Οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύει το Κράτος δια της Γ.Γ.Ε.Τ. διακρίνονται σε: α) ερευνητικά κέντρα, β) αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, γ) ειδικά ερευνητικά κέντρα και δ) τεχνολογικούς φορείς.
Οι υπόλοιποι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύει το Κράτος δι’ άλλων
Υπουργείων διέπονται από τις ιδρυτικές τους διατάξεις, με την επιφύλαξη του
άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
2. Τα ερευνητικά κέντρα και ειδικά ερευνητικά κέντρα έχουν αντικείμενο
που αναφέρεται σε περισσότερες της μίας περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τα κέντρα αυτά απαρτίζονται από ερευνητικά ινστιτούτα με αντικείμενο είτε την παραγωγή γνώσεων και ανάπτυξη εφαρμογών σε ορισμένη
επιστημονική περιοχή είτε τη διεπιστημονική αντιμετώπιση τεχνολογικών και
αναπτυξιακών προβλημάτων της χώρας σε συγκεκριμένους τομείς αναγκών
και την επίλυση προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης.
3. Τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα έχουν αντικείμενο είτε την παραγωγή γνώσεων και ανάπτυξη εφαρμογών σε ορισμένη επιστημονική περιοχή
είτε τη διεπιστημονική αντιμετώπιση τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβλημάτων της χώρας σε συγκεκριμένο τομέα και την επίλυση συγκεκριμένων
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προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης.
Τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, μετά από πενταετή περίοδο πιλοτικής λειτουργίας, που προσδιορίζεται με το ιδρυτικό τους προεδρικό διάταγμα, αξιολογούνται, και με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από γνώμη
του Ε.Σ.Ε.Τ., εντάσσονται σε ερευνητικό κέντρο, μετατρέπονται σε ερευνητικό
κέντρο με διεύρυνση των αντικειμένων τους ή καταργούνται.
4. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα ερευνητικά κέντρα και τα
αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα μπορεί να δημιουργούν ειδικές βοηθητικές
μονάδες τεχνικής υποστήριξης με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου
ή του διευθυντή τους αντίστοιχα.
5. Οι διευθυντές των εποπτευόμενων από την Γ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικών κέντρων, ειδικών ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
συνέρχονται σε Σύνοδο, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων των
εποπτευόμενων από την Γ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικών φορέων και την εφαρμογή της
επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Σύνοδος γνωμοδοτεί στο Ε.Σ.Ε.Τ. για την κατάρτιση του Ε.Π.Ε.Τ. και εισηγείται
στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό για την ίδρυση, συγχώνευση, διάσπαση ή αναδιάρθρωση ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών
ινστιτούτων που εποπτεύονται από την Γ.Γ.Ε.Τ.. Στη Σύνοδο μετέχει, αυτοδικαίως, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων της
Γ.Γ.Ε.Τ.. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα ειδικότερα
θέματα λειτουργίας της Συνόδου.
ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΕρΕΥΝηΤΙΚΑ ΚΕΝΤρΑ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣη,
ΟρΓΑΝΩΣη, ΛΕΙΤΟΥρΓΙΑ
Άρθρο 33

Ερευνητικά Κέντρα

1. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα αυτών που τελούν υπό κρατική
εποπτεία συνιστώνται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σύμφωνα με
το άρθρο 51 του παρόντος νόμου και μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
2. Όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων είναι:
α) το διοικητικό συμβούλιο
β) ο διευθυντής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο των ερευνητικών κέντρων αποτελείται από:
α) Τον διευθυντή του κέντρου, ως πρόεδρο.
β) Τους διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου.
γ) Έναν εκπρόσωπο των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) του κέντρου ή τον αναπληρωτή του, που εκλέγεται με μυστική
ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. αυτού, με τριετή θητεία.
δ) Έναν εκπρόσωπο του τεχνικού - διοικητικού προσωπικού του κέντρου
ή τον αναπληρωτή του, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο
των υπαλλήλων αυτών, με τριετή θητεία.
ε) Έναν εκπρόσωπο της Γ.Γ.Ε.Τ. ή του κατά περίπτωση εποπτεύοντος
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Υπουργείου με εμπειρία σχετική με τις δραστηριότητες του κέντρου, με τριετή
θητεία.
στ) Έναν διακεκριμένο ερευνητή από το χώρο των επιχειρήσεων, που
επιλέγεται από τον εποπτεύοντα το ερευνητικό κέντρο Υπουργό μεταξύ τριών
προσώπων που προτείνονται από το Δ.Σ. του κέντρου με τεκμηριωμένη εισήγηση και διορίζεται με τριετή θητεία.
Η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου.
Ο ορισμός των μελών και η συγκρότηση του Δ.Σ. γίνεται με απόφαση του
εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εάν δεν εκλεγεί εκπρόσωπος των ερευνητών και
των Ε.Λ.Ε. του κέντρου και των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων, το Δ.Σ.
συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη του. Το Δ.Σ. εκλέγει
με ψηφοφορία, μεταξύ των διευθυντών των ινστιτούτων, έναν αντιπρόεδρο,
ο οποίος αναπληρώνει και αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης αυτού. Ο αντιπρόεδρος έχει όλες τις αρμοδιότητες του απουσιάζοντος, κωλυομένου ή ελλείποντος προέδρου.
4. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση του
κέντρου με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η εκτέλεση των αποφάσεων του
Δ.Σ. γίνεται από τον διευθυντή του κέντρου. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης αυτού, η εκτέλεση των αποφάσεων γίνεται από τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ.. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ανήκουν ιδίως:
α) η προκήρυξη θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού, η εκτέλεση των
αποφάσεων των επιτροπών πρόσληψης, προαγωγής και κρίσης των ερευνητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
β) η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου, του ερευνητικού και επιχειρησιακού προγράμματος και του αντίστοιχου
ετήσιου προϋπολογισμού του κέντρου. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα και ο
ετήσιος προϋπολογισμός συγκροτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα
και τους ετήσιους προϋπολογισμούς του κάθε ινστιτούτου. Για την έγκριση
του επιχειρησιακού προγράμματος του ερευνητικού κέντρου από το Δ.Σ.
απαιτείται γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του κέντρου, για την οποία
ο πρόεδρος του Δ.Σ. του κέντρου απευθύνει επιστολή προς το Επιστημονικό
Συμβούλιο. Αν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της επιστολής, το Δ.Σ. αποφασίζει χωρίς τη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου.
γ) η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του κέντρου, του απολογισμού και του ισολογισμού του κέντρου.
δ) η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στο προσωπικό του κέντρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ε) η εισήγηση για την οργάνωση και λειτουργία γραφείου διασύνδεσης
έρευνας με την παραγωγική διαδικασία.
στ) η σύνδεση του επιχειρησιακού προγράμματος του ερευνητικού κέντρου με την εθνική και περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.
ζ) κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση του κέντρου, η οποία
δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο. Με απόφασή του το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει στον διευθυντή του κέντρου τις αρμοδιότητές του, εκτός από τις προβλεπόμενες στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου αυτής.
5. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου διορίζεται με απόφαση του επο1678

πτεύοντος το ερευνητικό κέντρο Υπουργού, κατά την ακόλουθη διαδικασία:
α. Το Υπουργείο που εποπτεύει το ερευνητικό κέντρο προκηρύσσει την
κενή θέση του διευθυντή ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τη διαδικασία της
παραγράφου 1 του άρθρου 37.
β. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο εποπτεύον το κέντρο Υπουργείο,
με αίτηση του ενδιαφερομένου.
γ. Ο Διευθυντής του κέντρου επιλέγεται ύστερα από κρίση ενδεκαμελούς
επιτροπής κριτών, η οποία απαρτίζεται από μέλη επιπέδου διευθυντή αντίστοιχου κέντρου ή καθηγητή Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής
ή ερευνητή Α΄ βαθμίδας ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο ή η επιστημονική εξειδίκευση συμπίπτει
ή είναι συγγενής με ένα από τα επιστημονικά - ερευνητικά αντικείμενα των
ινστιτούτων του κέντρου, με επαρκή πείρα σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων. Η ενδεκαμελής επιτροπή κριτών συγκροτείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου
2 του άρθρου 37 και αποφασίζει κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3
του ίδιου άρθρου, επιλέγοντας τον διευθυντή με κριτήριο τα επιστημονικά και
διοικητικά προσόντα των υποψηφίων.
6. Ο διευθυντής του κέντρου πρέπει:
α) να έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο Υπουργού μπορεί,
κατ’ εξαίρεση, ο διευθυντής να έχει την ιθαγένεια τρίτης χώρας,
β) να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, με διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα
αντικείμενα του κέντρου, με συμβολή στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων
για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των
αποτελεσμάτων αυτών,
γ) να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή βαθμίδας Α΄,
δ) να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, εκτός των περιπτώσεων
που διορίζεται κατ’ εφαρμογή ειδικού νόμου,
ε) να μην έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
7. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου έχει τα εξής καθήκοντα:
α) προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του κέντρου, είναι υπεύθυνος
για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης και εκτελεί τις αποφάσεις του,
β) συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, στις συνεδριάσεις του επιστημονικού συμβουλίου,
γ) προΐσταται των υπηρεσιών του κέντρου,
δ) εκπροσωπεί νόμιμα το ερευνητικό κέντρο ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών, καθώς και στις ιδιωτικού δικαίου σχέσεις του, υπογράφοντας τις κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους,
ε) εισηγείται στο Δ.Σ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του κέντρου και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό, με βάση τις επί μέρους προτάσεις των ινστιτούτων,
στ) εισηγείται στο Δ.Σ. τον απολογισμό και ισολογισμό του κέντρου,
ζ) ασκεί όσες αρμοδιότητες του έχει αναθέσει το Δ.Σ.
8. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου είναι πλήρους απασχόλησης.
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Οι δαπάνες που προκύπτουν από την ένταξή του σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Ε.Τ. και εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του οικείου ερευνητικού κέντρου.
Συγχρόνως, ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο ερευνητικό κέντρο. Κατ’
εξαίρεση, αν είναι μέλος Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου ή μέλος Ε.Π. Τ.Ε.Ι., υποχρεούται σε ένταξη στο καθεστώς μερικής απασχόλησης του ν. 2530/1997, όπως
ισχύει, από την έναρξη της θητείας του.
9. Σε κάθε ερευνητικό κέντρο συνιστάται επταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.), το οποίο απαρτίζεται από επιστήμονες διεθνούς κύρους από
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα μέλη του Ε.Σ. πρέπει να έχουν εμπειρία σε
ένα τουλάχιστον γνωστικό αντικείμενο από αυτά που καλύπτουν τα ινστιτούτα
του κέντρου και συνολικά η εμπειρία τους να καλύπτει όλα τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα των ινστιτούτων του κέντρου. Τα μέλη του Ε.Σ. ορίζονται με
απόφαση του εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο Υπουργού με τριετή θητεία,
ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ.. Τα μέλη του Ε.Σ. εκλέγουν μεταξύ τους
τον πρόεδρο του Ε.Σ. που είναι αρμόδιος για τη σύγκληση του Ε.Σ., τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης, τη διεύθυνση των συνεδριάσεων του Ε.Σ.
και την εκπροσώπηση αυτού. Ο διευθυντής του κέντρου συμμετέχει αυτοδικαίως στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Ε.Σ. συνεδριάζει
τουλάχιστον δύο φορές το έτος και εκτάκτως, εφόσον παρίσταται ανάγκη.
10. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αποτιμά τη διοικητική λειτουργία του ερευνητικού κέντρου και υποβάλλει σχετική έκθεση στον εποπτεύοντα το ερευνητικό κέντρο Υπουργό.
β) παρακολουθεί το στρατηγικό και επιχειρησιακό πρόγραμμα του κέντρου και υποβάλλει σχετική γνώμη στον εποπτεύοντα το ερευνητικό κέντρο
Υπουργό.
γ) αποτιμά την επιστημονική λειτουργία του κέντρου, με σημείο αναφοράς
την εθνική πολιτική επιστημονικής έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και
τα αποτελέσματα της τελευταίας εξωτερικής αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος νόμου.
δ) γνωμοδοτεί, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του κέντρου, εντός
τριάντα (30) ημερών από αυτή, προς τον αρμόδιο Υπουργό για τον ετήσιο
προϋπολογισμό. Αν δεν υποβληθεί εισήγηση, το Ε.Σ. προχωρεί και χωρίς
αυτήν.
ε) γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από τον αρμόδιο
Υπουργό ή το Δ.Σ. του κέντρου.
στ) καταρτίζει ετησίως για κάθε ινστιτούτο του Ε.Κ. κατάλογο επιστημόνων για τις επιτροπές κρίσης της παραγράφου 3 του άρθρου 40, ο οποίος
αποτελείται από όλα τα μέλη της ομάδας ή των ομάδων που αντιστοιχούν
στις ειδικότητες του ινστιτούτου του Εθνικού Πίνακα Κριτών.
11. Η αποζημίωση, τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής των μελών του
Επιστημονικού Συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος
το κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου, και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
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Άρθρο 34

Ινστιτούτα των ερευνητικών κέντρων

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του
Ε.Σ.Ε.Τ., τα ερευνητικά κέντρα μπορεί να υποδιαιρούνται σε ινστιτούτα κατά
τομέα επιστημονικής εξειδίκευσης ή και διεπιστημονικό τομέα που αντιστοιχεί
σε περιοχή οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.
2. Τα παραπάνω ινστιτούτα αποτελούν υπηρεσιακές μονάδες των ερευνητικών κέντρων και έχουν λειτουργική αυτοτέλεια για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των ερευνητικών, επιστημονικών και τεχνολογικών αναγκών του
τομέα που καλύπτουν. Τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες της εσωτερικής δομής των ινστιτούτων μπορεί να καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου.
3. Προϊστάμενος του ινστιτούτου είναι ο διευθυντής, ο οποίος έχει ιδίως
την ευθύνη για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του ινστιτούτου, την
κατάρτιση και εισήγηση στο Δ.Σ. του κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος αυτού, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετήσιου
προϋπολογισμού του κέντρου που αναφέρονται στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου ή με απόφαση του Δ.Σ. αυτού.
4. α) Σε κάθε ινστιτούτο ερευνητικού κέντρου λειτουργεί Επιστημονικό
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.). Το Ε.Γ.Σ. αποτελείται από τον διευθυντή του
ινστιτούτου, ως Πρόεδρο, και τέσσερα (4) μέλη, τα οποία είναι ερευνητές Α΄
και Β΄ βαθμίδας του αντίστοιχου ινστιτούτου και επιστημονικοί υπεύθυνοι σε
ένα τουλάχιστον από τα εγκεκριμένα προγράμματα που εκτελούνται από το
ινστιτούτο. Εάν ο αριθμός των ερευνητών των ανωτέρω βαθμίδων, που είναι
υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων, είναι μικρότερος των τεσσάρων,
μέλη του Ε.Γ.Σ. είναι το σύνολο αυτών. Κατ’ εξαίρεση, τα μέλη του Ε.Γ.Σ. μπορεί να είναι και ερευνητές Γ΄ βαθμίδας, εφόσον οι τελευταίοι είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ένα τουλάχιστον από τα εγκεκριμένα προγράμματα που
εκτελούνται από το ινστιτούτο και ο αριθμός των ερευνητών Α΄ και Β΄ βαθμίδας δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του Ε.Γ.Σ.. Με την επιφύλαξη των ειδικών
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές
των Α.Ε.Ι. που έχουν ορισθεί υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων του
αντίστοιχου ινστιτούτου μπορεί να εκλέγονται μέλη του Ε.Γ.Σ.. Τα μέλη αυτά
εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία με θητεία τριών (3) ετών, από το σύνολο
των ερευνητών του ινστιτούτου, οι οποίοι προσκαλούνται, για το σκοπό αυτόν,
από τον διευθυντή του ινστιτούτου ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου. Εάν οι ερευνητές των βαθμίδων
Α΄ και Β΄ δεν επαρκούν, μπορούν να εκλεγούν ως μέλη και ερευνητές βαθμίδας Γ΄ , καθώς και επίκουροι καθηγητές, εφόσον είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ένα τουλάχιστον από τα εγκεκριμένα προγράμματα που εκτελούνται
από το ινστιτούτο.
β) Του Ε.Γ.Σ. προεδρεύει ο διευθυντής του ινστιτούτου ή ο αναπληρωτής
αυτού. Κατά τα λοιπά, το Ε.Γ.Σ. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν κάθε φορά τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του ασκούντος την
εποπτεία Υπουργείου, εφόσον με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού
κέντρου δεν ορίζεται διαφορετικά. Στις αρμοδιότητες του Ε.Γ.Σ. ανήκει ιδίως:
αα) η επικουρία του διευθυντή του ινστιτούτου στην άσκηση των εν γένει
αρμοδιοτήτων αυτού και ιδίως στη σύνταξη του προγράμματος, του προϋπο1681

λογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του ινστιτούτου,
ββ) η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού
προγράμματος του ινστιτούτου,
γγ) η αποτίμηση του έργου του ινστιτούτου, σε σχέση με την πολιτική
έρευνας και τεχνολογίας της Γ.Γ.Ε.Τ., προς την οποία και κοινοποιεί σχετική
έκθεση,
δδ) η γνωμοδότηση επί ειδικών ερωτημάτων, που αφορούν θέματα λειτουργίας του ινστιτούτου, τα οποία υποβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου.
γ) Εάν ο διευθυντής ινστιτούτου διαφωνεί με την ομόφωνη γνώμη των
υπόλοιπων μελών του Ε.Γ.Σ., υποχρεούται να υποβάλλει το σχετικό θέμα στο
Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας. Η λήξη της θητείας, για οποιονδήποτε λόγο, του διευθυντή του ινστιτούτου δεν επιφέρει και
τη λήξη της θητείας των μελών του Ε.Γ.Σ..
5. Τον διευθυντή του ινστιτούτου, απόντα, κωλυόμενο ή ελλείποντα, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο αναπληρωτής διευθυντής, ο οποίος
είναι ερευνητής Α΄ βαθμίδας ή Β΄ βαθμίδας σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
ερευνητές Α΄ βαθμίδας, και εκλέγεται μεταξύ των μελών του Ε.Γ.Σ. του ινστιτούτου με μυστική ψηφοφορία ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του ινστιτούτου. Σε περίπτωση που εντός δέκα (10) ημερών από την συγκρότηση του
Ε.Γ.Σ. δεν υποβληθεί εισήγηση, η εκλογή χωρεί και χωρίς αυτήν. Η εκλογή
επικυρώνεται από το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου.
6. Ως διευθυντής ερευνητικού ινστιτούτου διορίζεται, ύστερα από σχετική
προκήρυξη, που δημοσιεύεται και ανακοινώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 37, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά την ειδική διαδικασία που
προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο, έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της
θητείας του προηγούμενου διευθυντή. Ως διευθυντής διορίζεται επιστήμονας
που έχει προσόντα ερευνητή Α΄ βαθμίδας, ειδίκευση σε επιστημονικό ερευνητικό αντικείμενο της επιστημονικής περιοχής του ινστιτούτου, επαρκή διοικητική πείρα και δεν έχει συμπληρώσει, κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, το 62ο έτος της ηλικίας του.
7. Ο διευθυντής του ινστιτούτου επιλέγεται από ενδεκαμελή επιτροπή κριτών, η οποία απαρτίζεται από μέλη με προσόντα διευθυντή αντίστοιχου ινστιτούτου ή καθηγητή Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητή Α΄ βαθμίδας
ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με αναγνωρισμένο κύρος, με γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονική εξειδίκευση που συμπίπτει ή είναι συγγενής με ένα από τα πεδία ειδίκευσης του ινστιτούτου και
επαρκή πείρα σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και
διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων. Η ενδεκαμελής επιτροπή κριτών
συγκροτείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 37 και αποφασίζει κατά τις
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του ίδιου άρθρου. Η επιτροπή επιλέγει διευθυντή με κριτήριο τα επιστημονικά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων.
ΤΙΤΛΟΣ II

ΑΥΤΟΤΕΛη ΕρΕΥΝηΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕρΕΥΝηΤΙΚΑ ΚΕΝΤρΑ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ.
ΣΥΣΤΑΣη - ΟρΓΑΝΩΣη - ΛΕΙΤΟΥρΓΙΑ
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Άρθρο 35

Σύσταση - Όργανα διοίκησης αυτοτελών
ερευνητικών ινστιτούτων

1. Τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα συνιστώνται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται κατά το άρθρο 51. Εάν στο οικείο ιδρυτικό διάταγμα δεν
ορίζεται διαφορετικά, όργανα διοίκησής τους είναι:
α) ο διευθυντής
β) το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου (Ε.Γ.Σ.Ι.) της
παραγράφου 3.
2. Ο διευθυντής του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου διοικεί το ινστιτούτο, προΐσταται των υπηρεσιών του και το εκπροσωπεί ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών, καθώς και στις σχέσεις του με τρίτους.
Ο διευθυντής είναι αποκλειστικά αρμόδιος για:
α) τη σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου,
β) την εκτέλεση των αποφάσεων πρόσληψης, το διορισμό και γενικά τα
θέματα κατάστασης και πειθαρχίας του προσωπικού,
γ) την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και
τη σχετική εισήγηση στο Ε.Γ.ΣΙ.,
δ) την προώθηση της εφαρμογής και παραγωγικής αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων της έρευνας,
ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του ινστιτούτου,
πλην της έγκρισης του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού.
3. Το Ε.Γ.Σ.Ι. αποτελείται από πέντε (5) μέλη, περιλαμβανομένου του διευθυντή. Τα τέσσερα (4) μέλη είναι ερευνητές ή Ε.Λ.Ε. του ινστιτούτου βαθμίδας Α΄ ή Β΄ και εκλέγονται από το σύνολο των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. του
ινστιτούτου, με μυστική ψηφοφορία. Εάν οι ερευνητές και Ε.Λ.Ε. των βαθμίδων Α΄ και Β΄ του ινστιτούτου είναι λιγότεροι από πέντε, μέλη του Ε.Γ.Σ.Ι. είναι
όλοι οι ερευνητές των βαθμίδων αυτών. Το Ε.Γ.Σ.Ι. είναι αρμόδιο για την έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού του ινστιτούτου, καθώς και την επικουρία του διευθυντή του ινστιτούτου στην άσκηση
των αρμοδιοτήτων του και ιδίως στη σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ινστιτούτου καθορίζονται ο αριθμός
των μελών του Ε.Γ.Σ.Ι., η διαδικασία εκλογής των μελών του, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
4. Για τη διαδικασία προκήρυξης της θέσης, αξιολόγησης και διορισμού
του διευθυντή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, καθώς και τα προσόντα
του, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 34. Η αρμοδιότητα του Ε.Γ.Σ. ασκείται από το Ε.Γ.Σ.Ι..
Άρθρο 36

Ειδικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα

Τα ειδικά ερευνητικά κέντρα και τα ειδικά ερευνητικά ινστιτούτα συνιστώνται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ.,
κατά το άρθρο 51 και, με την επιφύλαξη εφαρμογής των άρθρων 33, 34, 36,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46 και 47 του παρόντος νόμου, οργανώνονται, διοι1683

κούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των διαταγμάτων αυτών.
Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα μπορεί να αυξάνεται ο αριθμός των
μελών των Δ.Σ. αυτών, με πρόσωπα επιπλέον των όσων ο παρών νόμος
προβλέπει, καθώς και να ορίζονται επιπλέον ειδικότερα προσόντα για τους
διευθυντές, τα μέλη των επιστημονικών συμβουλίων και το προσωπικό
αυτών. Με απόφαση του εποπτεύοντος κατά περίπτωση Υπουργού ορίζεται
ο τρόπος άσκησης του επιστημονικού ελέγχου από τον ίδιο στα κέντρα και
ινστιτούτα αυτά. Σε περίπτωση που η σύσταση του ειδικού ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου προέρχεται από μετατροπή οποιουδήποτε άλλου ερευνητικού φορέα, επιτρέπεται με τα ίδια προεδρικά διατάγματα, κατ’ εξαίρεση από
τις ανωτέρω απαριθμούμενες διατάξεις του παρόντος νόμου, να ρυθμίζονται
θέματα εργασιακών σχέσεων και να προβλέπεται διαφορετικό ασφαλιστικό
καθεστώς για το προσωπικό που υπηρετεί στο μετατρεπόμενο ερευνητικό
φορέα, με την προϋπόθεση ότι το νέο ασφαλιστικό καθεστώς δεν είναι δυσμενέστερο του προηγουμένου.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Άρθρο 37

Κοινές διατάξεις για το διορισμό και τη θητεία των διευθυντών ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών
ερευνητικών ινστιτούτων - Αξιολόγηση ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων

1. Η προκήρυξη για την κενή θέση διευθυντή ερευνητικού κέντρου, ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου δημοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας
και δύο (2) της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία (1) εφημερίδα της έδρας του
κέντρου, εφόσον υπάρχει. Η προκήρυξη δημοσιεύεται και στο δικτυακό τόπο
του εποπτεύοντος Υπουργείου και της Γ.Γ.Ε.Τ.. Απλή ανακοίνωση της προκήρυξης μπορεί να γίνεται σε επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής, ευρείας
κυκλοφορίας, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, κατά την κρίση του
εποπτεύοντος το ερευνητικό κέντρο Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα
Έρευνας και Τεχνολογίας. Η διαδικασία προκήρυξης για διορισμό των διευθυντών ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, καθώς και των διευθυντών των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, αρχίζει έξι (6) μήνες πριν
από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος διευθυντή.
2. Η ενδεκαμελής επιτροπή κριτών, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζεται από τον εποπτεύοντα το ερευνητικό κέντρο Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ.. Τα μέλη της επιτροπής αυτής επιλέγονται με κλήρωση
από κατάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τριάντα τρία (33) πρόσωπα, επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι προτείνονται κατά
το ένα τρίτο (1/3) από το Ε.Σ. του ερευνητικού κέντρου, ύστερα από εισήγηση
του Ε.Γ.Σ. του ινστιτούτου σε περίπτωση εκλογής διευθυντή του ή από το
Ε.Γ.Σ. του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, και κατά τα δύο τρίτα (2/3)
από το Ε.Σ.Ε.Τ.. Υποψήφιοι για την υπό πλήρωση θέση δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των κριτών.
Η ενδεκαμελής επιτροπή κριτών ορίζει, από τα μέλη της, τριμελή εισηγητική επιτροπή, η οποία, εντός σαράντα (40) ημερών από τον ορισμό της,
υποβάλλει στην ενδεκαμελή επιτροπή κριτών εισήγηση, κατατάσσοντας τους
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υποψηφίους και προτείνοντας το πρόσωπο προς πλήρωση της θέσης.
Η ενδεκαμελής επιτροπή κριτών εκλέγει, με απόλυτη πλειοψηφία των
μελών της, το πρόσωπο προς πλήρωση της θέσης εντός δέκα (10) ημερών
από την υποβολή της εισήγησης, με κριτήριο τα επιστημονικά και διοικητικά
προσόντα του. Αν δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η παραπάνω εισήγηση, η
ενδεκαμελής επιτροπή κριτών προχωρεί στην εκλογή και χωρίς αυτήν.
3. Για την εκλογή λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του συνόλου των ερευνητών και των Ε.Λ.Ε. των ινστιτούτων του κέντρου ή του ινστιτούτου του ή του
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, η οποία διατυπώνεται κατά τη διαδικασία
που προβλέπεται ειδικά στον εσωτερικό κανονισμό του κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
Για την εκλογή διευθυντή ερευνητικού κέντρου συνεκτιμάται η γνώμη
όλων των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. του ερευνητικού κέντρου.
Για την εκλογή διευθυντή ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου συνεκτιμάται
και η γνώμη του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου. Αν οι γνώμες του διευθυντή, των ερευνητών και των Ε.Λ.Ε. δεν διατυπωθούν στην προθεσμία που
προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό, και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση του προέδρου της επιτροπής, αυτή προχωρεί στην εκλογή χωρίς τις γνώμες αυτές.
4. Ο διευθυντής ερευνητικού κέντρου, ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου
και αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου διορίζεται με θητεία τεσσάρων (4)
ετών, που μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά, μετά από προκήρυξη και
εκλογή σύμφωνα με την προβλεπόμενη για τον αρχικό διορισμό του διαδικασία.
Ο διευθυντής ερευνητικού κέντρου, ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου και
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου είναι πλήρους απασχόλησης. Οι δαπάνες
που προκύπτουν από την ένταξή του σε κατηγορία πλήρους απασχόλησης
καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Ε.Τ. και εγγράφονται
στον τακτικό προϋπολογισμό του οικείου ερευνητικού κέντρου.
Ο διευθυντής ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου και αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., εντασσόμενος υποχρεωτικά στην κατηγορία μερικής απασχόλησης του ν.
2530/1997, όπως ισχύει, από την έναρξη της θητείας του.
5. Μετά τη λήξη της θητείας του ο διευθυντής καταλαμβάνει θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για
τους διευθυντές ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και για τους διευθυντές
αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων.
6. Επιστήμονες, που διορίζονται ύστερα από κρίση ειδικών συλλογικών
οργάνων που αποτελούνται από επιστήμονες, κατ’ εφαρμογή είτε των διατάξεων του παρόντος νόμου είτε διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού σε θέσεις διευθυντών ερευνητικών ή
τεχνολογικών κέντρων, ινστιτούτων αυτών, ως και αυτοτελών ινστιτούτων,
ν.π.δ.δ ή ν.π.ι.δ στα οποία προβλέπονται θέσεις ερευνητών Α΄ σύμφωνα με
το άρθρο 39 ή κατ’ ανάλογη εφαρμογή αυτού ερευνητές βαθμίδας Α΄, μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να εντάσσονται αυτόματα σε προσωποπαγή
θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας, που συνιστάται αυτοδικαίως δια του παρόντος
νόμου.
7. Ο Υπουργός, που κατά περίπτωση εποπτεύει τα ερευνητικά κέντρα,
τα ινστιτούτα αυτών και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα είναι πειθαρχικώς
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προϊστάμενος των διευθυντών τους και ασκεί τις αρμοδιότητες που ανήκουν
στον πειθαρχικώς προϊστάμενο, κατά τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει. Ο ίδιος Υπουργός
ασκεί την αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρχής και εκδίδει την πράξη με
την οποία τίθενται σε δυνητική αργία οι διευθυντές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 104 του
Υπαλληλικού Κώδικα.
8. Οι διευθυντές ερευνητικών κέντρων, οι διευθυντές των ινστιτούτων των
ερευνητικών κέντρων και οι διευθυντές αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
θεωρείται ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄
για όλες τις συνέπειες που απορρέουν από την ιδιότητά τους αυτή.
Άρθρο 38

Αξιολόγηση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων

1. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους, καθώς και τα αυτοτελή
ερευνητικά ινστιτούτα υπόκεινται υποχρεωτικά σε εσωτερική αξιολόγηση κάθε
δύο (2) έτη, με κριτήρια που ορίζονται από το Ε.Σ.Ε.Τ. και ενσωματώνονται
στον Κανονισμό Λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων. Τα κριτήρια αυτά είναι ιδίως: δημόσια χρηματοδότηση,
εξωτερική χρηματοδότηση, διεθνής επιστημονική και τεχνολογική προβολή.
2. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους, τα ειδικά ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους, καθώς και τα αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα αξιολογούνται κάθε τέσσερα (4) έτη, από πενταμελείς επιτροπές
εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που συγκροτούνται από το εποπτεύον
Υπουργείο ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ., λαμβάνοντας μέριμνα ώστε
κάθε εμπειρογνώμονας να μην συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης του
ίδιου ινστιτούτου περισσότερο από δύο (2) φορές.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., καθορίζονται λεπτομερώς τα
κριτήρια αξιολόγησης της πορείας των δραστηριοτήτων των φορέων της παρούσας παραγράφου σε σχέση με τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές
εξελίξεις, τα επιτεύγματα και τις επιδράσεις τους στην επιστημονική γνώση
και στην τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης της γνώσης, το κόστος λειτουργίας, την ικανότητα προσέλκυσης
προσωπικού υψηλού επιπέδου και εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών βάσει ερευνητικών αποτελεσμάτων ή και ευρεσιτεχνιών, τη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς στη χώρα
και τις προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα έτη. Οι επιτροπές οφείλουν να
ολοκληρώνουν την αξιολόγηση και να υποβάλουν την έκθεσή τους στον κατά
περίπτωση αρμόδιο Υπουργό με τις προτάσεις τους εντός τριών (3) μηνών
από την ανάθεση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στον
αξιολογούμενους φορείς και λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους για τα αμέσως επόμενα έτη. Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύονται και στο διαδικτυακό τόπο του εποπτεύοντος Υπουργείου.
3. Οι ερευνητικοί φορείς της παραγράφου 2 υποχρεούνται να παρέχουν
κάθε αναγκαία για την αξιολόγηση πληροφορία στην επιτροπή αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που παρέλθουν περισσότερα από τέσσερα (4) έτη χωρίς να
πραγματοποιηθεί η ανωτέρω αξιολόγηση, λόγω μη παροχής επαρκών πληροφοριών από τον ερευνητικό φορέα προς την επιτροπή, αν και το επο1686

πτεύον Υπουργείο έχει κινήσει εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες, αναστέλλεται, μέχρι να υποβληθεί η έκθεση αξιολόγησης, κάθε μορφής χρηματοδότηση των φορέων αυτών.
ΤΙΤΛΟΣ IV

ΠρΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕρΕΥΝηΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤρΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕρΕΥΝηΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ
Άρθρο 39

Κατηγορίες προσωπικού - Ερευνητικό προσωπικό

1. Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και
των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων διακρίνεται σε:
α) ερευνητικό, β) τεχνικό (επιστημονικό και μη) και γ) διοικητικό.
2. Ερευνητές, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που εργάζονται για την
παραγωγή ή και τη βελτίωση γνώσεων και εφαρμογή τους για την παραγωγή
προϊόντων και διατάξεων (devices), την εκπόνηση διαδικασιών, μεθόδων και
συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο.
Ανάλογα με το ερευνητικό και επιστημονικό τους έργο, τη διεθνή αναγνώρισή
τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, οι ερευνητές εντάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες, τις Α΄, Β΄,
Γ΄, Δ΄. Ειδικότερα, στη βαθμίδα Α΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Διευθυντής ερευνών,
στη βαθμίδα Β΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Κύριος Ερευνητής, στη βαθμίδα Γ΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Εντεταλμένος Ερευνητής και στη βαθμίδα Δ΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Δόκιμος Ερευνητής. Οι ανωτέρω βαθμίδες αντιστοιχούν στις βαθμίδες
μελών Δ.Ε.Π. των πανεπιστημίων, δηλαδή καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή,
επίκουρο καθηγητή και λέκτορα. Η αντιστοιχία αυτή στερείται οποιασδήποτε
συνέπειας μισθολογικού χαρακτήρα.
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό ερευνητή
σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:
- Για τη Δ΄ βαθμίδα, ο ερευνητής απαιτείται να διαθέτει γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος
έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από προσκομιζόμενα στοιχεία. Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω απαιτούνται τουλάχιστον
δύο πρωτότυπες δημοσιεύσεις, είτε σε διεθνή περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
- Για τη Γ΄ βαθμίδα, ο ερευνητής απαιτείται να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,
να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους
καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα ή να έχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- Για τη Β΄ βαθμίδα, ο ερευνητής απαιτείται να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας ή και τεχνολογικής
ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή
1687

του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει σημαντικό αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου
κύρους και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του
στην πρόοδο της επιστήμης, της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους.
- Για την Α΄ βαθμίδα, ο ερευνητής απαιτείται να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να
συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και
στην ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών
χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει
στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει
πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Επίσης απαιτείται να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και στην
τεχνολογία και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή
του στην πρόοδο της επιστήμης, της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους.
3. Για κάθε βαθμίδα ερευνητών απαιτούνται και τα προσόντα όλων των
προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδίκευση των προσόντων, ιδιαίτερα σε σχέση με
τη συμβολή του υποψηφίου στη διάδοση και οικονομική εκμετάλλευση της νέας
γνώσης, μπορεί να προβλεφθεί με έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος.
4. Για την αξιολόγηση των προσόντων των ερευνητών, το Ε.Σ.Ε.Τ. συγκροτεί τον εθνικό πίνακα κριτών σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης
η΄ του άρθρου 11, τον οποίο και ανανεώνει ανά τριετία. Ως κριτές εγγράφονται
αυτοδικαίως διευθυντές ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, διευθυντές ειδικών ερευνητικών κέντρων, διευθυντές αυτοτελών ερευνητικών
ινστιτούτων, καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές Α΄ και
Β΄ βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων διευθυντών ινστιτούτων και ερευνητών
Α΄ και Β΄ βαθμίδας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών. Επίσης, μπορεί να εγγράφονται επίκουροι καθηγητές, ερευνητές Γ΄
βαθμίδας, καθηγητές Τ.Ε.Ι., επιστήμονες από την αλλοδαπή, καθώς και διακεκριμένοι ερευνητές από το χώρο των επιχειρήσεων και από το δημόσιο
τομέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε
ερευνητικές δραστηριότητες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι υποψηφιότητες των μη αυτοδικαίως εγγραφομένων για συμμετοχή στον κατάλογο κριτών
είτε υποβάλλονται με έγγραφη αίτηση από τους ενδιαφερομένους είτε προτείνονται από οποιονδήποτε ερευνητή των παραπάνω βαθμίδων ερευνητικού
ή τεχνολογικού φορέα ή επιχείρησης. Η αίτηση, στην οποία περιγράφεται η
ειδικότητα του υποψηφίου, συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο
τεκμηριώνεται η ερευνητική εμπειρία σε συγκεκριμένους προς κρίση τομείς.
Ο πίνακας κριτών δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί τον «Εθνικό Πίνακα Κριτών».
Μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας, προκειμένου να
συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης, πρέπει να κατέχουν βαθμίδα ανώτερη ή ίση του αξιολογουμένου εφόσον είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.
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Άρθρο 40

Στελέχωση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων

Για τη στελέχωση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τα αρμόδια Υπουργεία, των εταιρειών της παραγράφου 5 του
άρθρου 9 του παρόντος νόμου, και των Επιστημονικών και Τεχνολογικών
Πάρκων του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) με προσωπικό είτε
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση
εργασίας ή έργου που διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του προγράμματος για το οποίο γίνεται η πρόσληψη, και τον καθορισμό των αποδοχών
του προσωπικού αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 3 του έβδομου άρθρου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112
Α΄) και η παράγραφος 12 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του δεύτερου άρθρου του ν. 2261/1994.
Οι παραπάνω συμβάσεις διέπονται από το π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄).
Ο ανώτατος αριθμός των προσώπων που μπορεί να προσληφθούν, καθώς
και η νομική μορφή της απασχόλησής τους καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των πιο πάνω φορέων και εταιριών, αφού ληφθούν
υπόψη οι δυνατότητες του προϋπολογισμού και οι εισροές, εκτός των τακτικών επιχορηγήσεων.
Άρθρο 41

Επιλογή του ερευνητικού προσωπικού Επιτροπές κρίσης

1. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, των ειδικών
ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων διορίζεται
σε οργανικές θέσεις ως μόνιμο ή με θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του επόμενου άρθρου.
2. Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού προσωπικού στα
ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ινστιτούτα γίνεται ύστερα από προκήρυξη,
στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες στις οποίες εντάσσονται οι διοριζόμενοι
ερευνητές. Η προκήρυξη δημοσιεύεται δύο (2) τουλάχιστον φορές σε δύο (2)
ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και δύο (2) της Θεσσαλονίκης, καθώς και
σε μία εφημερίδα της έδρας του κέντρου ή ινστιτούτου, εφόσον υπάρχει. Η
προκήρυξη δημοσιεύεται και στους δικτυακούς τόπους του εποπτεύοντος
Υπουργείου και του ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, στο οποίο προκηρύσσεται η θέση, και κοινοποιείται και στις Πρεσβείες
της Ελλάδας στην αλλοδαπή.
3. α) Για πρόσληψη ερευνητών από τους φορείς της παραγράφου 1 στις
βαθμίδες Δ΄ και Γ΄ ή για προαγωγή από τη βαθμίδα Δ΄ στη Γ΄ συγκροτούνται
ενδεκαμελείς επιτροπές κρίσης, οι οποίες αποτελούνται από τον διευθυντή
του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου,
από έξι (6) μέλη (ερευνητές Α΄ και Β΄) του οικείου ινστιτούτου με συναφές
γνωστικό αντικείμενο και τέσσερα (4) μέλη που επιλέγονται με κλήρωση από
την αντίστοιχη για την ειδικότητα των υποψηφίων ομάδα της περίπτωσης στ’
της παραγράφου1 Ο του άρθρου 33 του παρόντος νόμου, τα οποία δεν πρέπει να ανήκουν στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο. Αν οι ερευνητές που
ανήκουν στο ινστιτούτο αυτό με βαθμίδα Α΄ και Β΄ είναι λιγότεροι από έξι (6),
η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται με κλήρο από ερευνητές του οικείου κέντρου, άλλως με κριτές της αντίστοιχης για την ειδικότητα των υποψηφίων ομά1689

δας της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 33 του παρόντος
νόμου. Με κλήρο επιλέγονται και τα δύο (2) μέλη της τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής. Τον διευθυντή ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου, σε περίπτωση
κωλύματός του, αναπληρώνει, στην επιτροπή κρίσης, ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου του κέντρου ή ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου. Αντίστοιχα, τον διευθυντή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου σε
περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνει, στην επιτροπή κρίσης, ο αναπληρωτής διευθυντής του ινστιτούτου αυτού.
β) Για πρόσληψη σε βαθμίδες Α΄ και Β΄ ή για προαγωγή από τη βαθμίδα
Γ΄ στη Β΄ ή από τη βαθμίδα Β΄ στην Α΄ συγκροτούνται ενδεκαμελείς επιτροπές
κρίσης. Οι ενδεκαμελείς επιτροπές αποτελούνται από τέσσερα (4) μέλη (ερευνητές βαθμίδας ίσης η ανώτερης της υπό κρίση θέσης) από το οικείο ερευνητικό κέντρο και έξι (6) μέλη από εξωτερικούς επιστήμονες, που
κληρώνονται από την αντίστοιχη για την ειδικότητα των υποψηφίων ομάδα
της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου,
και εφόσον δεν ανήκουν στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο ινστιτούτο αυτό με βαθμίδα Α΄ και Β΄ κατά περίπτωση είναι λιγότεροι από τέσσερις (4), η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται
με κλήρο από ερευνητές του οικείου κέντρου, άλλως με κριτές της αντίστοιχης
για την ειδικότητα των υποψηφίων ομάδας της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου. Με κλήρο επιλέγονται και τα
δύο (2) μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. Τον διευθυντή ινστιτούτου
ερευνητικού κέντρου, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνει, στην επιτροπή κρίσης, ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου του κέντρου ή ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου. Αντίστοιχα, τον διευθυντή του αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνει, στην
επιτροπή κρίσης, ο αναπληρωτής διευθυντής του ινστιτούτου αυτού.
γ) Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
δ) Στις ενδεκαμελείς επιτροπές κρίσης των περιπτώσεων α΄ και β΄ υποβάλλεται εισήγηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, που αποτελείται από
τον διευθυντή του ινστιτούτου του ερευνητικού κέντρου ή του αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου και από δύο (2) μέλη της ενδεκαμελούς επιτροπής
που επιλέγονται με κλήρωση. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή υποβάλλει την
εισήγησή της εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκρότησή της. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής εισήγησης, η ενδεκαμελής
επιτροπή κρίσης προχωρεί στην εκλογή και χωρίς την εισήγηση.
4. Η ενδεκαμελής επιτροπή κριτών αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία
επί του συνόλου των μελών και δεσμεύει το Δ.Σ. του κέντρου ή τον διευθυντή
του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
5. Ειδικότερα θέματα της διαδικασίας κρίσης του προσωπικού και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς των
ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων.
6. Είναι δυνατή η μετάκληση Ελλήνων επιστημόνων που εργάζονται σε
ερευνητικούς φορείς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής και ο διορισμός τους σε βαθμίδα ερευνητή Α΄ σε κενές οργανικές
θέσεις ερευνητών ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, εφόσον ο μετακαλούμενος έχει τα προσόντα ερευνητή της βαθμίδας Α΄
, διαθέτει εξαιρετική ερευνητική πείρα και έχει αναγνωρισθεί από τη διεθνή
επιστημονική κοινότητα για τη συμβολή του στην προώθηση της επιστήμης.
Το όριο ηλικίας για μετάκληση είναι το εξηκοστό δεύτερο.
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7. Η μετάκληση αποφασίζεται από το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή τον
διευθυντή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου αντίστοιχα, ύστερα από
εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή του
Ε.Γ.Σ.Ι. του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου αντίστοιχα, στην οποία αυτή
αιτιολογείται ως προς τις ανάγκες του ερευνητικού κέντρου ή του αυτοτελούς
ερευνητικού ινστιτούτου, και σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.ΕΤ.
Άρθρο 42

Πλήρωση των θέσεων ερευνητικού προσωπικού

1. Οι ερευνητές της Δ΄ βαθμίδας διορίζονται αρχικά με τριετή θητεία. Με τη
λήξη της θητείας κρίνονται για προαγωγή στη Γ΄ βαθμίδα. Αν δεν προκριθούν
για τη θέση ερευνητή με προσόντα Γ΄ βαθμίδας, η θητεία του ερευνητή Δ΄ βαθμίδας ανανεώνεται για δύο (2) χρόνια, μετά τη λήξη των οποίων προκηρύσσεται για πλήρωση, η θέση ερευνητή Γ΄ βαθμίδας. Αν κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων αυτών ο ερευνητής Δ΄ βαθμίδας διατηρήσει τη θέση του επί πέντε
(5) χρόνια συνολικά και δεν προκριθεί ως ερευνητής Γ΄ βαθμίδας για τη θέση
αυτή, ο ερευνητής Δ΄ βαθμίδας δεν δικαιούται άλλη ανανέωση της θητείας του
και απομακρύνεται οριστικά, μετά τη λήξη της τελευταίας ανανέωσής της.
2. Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας διορίζονται με τριετή θητεία. Μετά τη λήξη
της θητείας κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β΄ βαθμίδας. Αν δεν
προκριθούν, η θητεία τους ανανεώνεται μέχρι δύο (2) φορές για δύο (2) χρόνια
κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων προκηρύσσεται για πλήρωση, η θέση
ερευνητή Β΄ βαθμίδας. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν πετύχουν, η
θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους
μετά τη λήξη της. Δικαιούνται όμως, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στον εποπτεύοντα το ερευνητικό κέντρο Υπουργό μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της θητείας τους, να διορισθούν σε
θέση προσωποπαγή επιστημονικού - τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο
ερευνητικό κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου
ή σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση προσωποπαγή του δημόσιου
τομέα. Η θέση αυτή συνιστάται καθ’ υπέρβαση των οργανικών θέσεων με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, εάν η θέση υπάγεται στο Υπουργείο αυτό, ή
με κοινή απόφαση του Υπουργού αυτού και του συναρμόδιου Υπουργού, εάν
υπάγεται σε άλλο Υπουργείο ή φορέα που εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος το ερευνητικό
κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Υπουργού, μπορεί να καθορίζονται
λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ο χαρακτήρας των θέσεων
και η βαθμολογική ή μισθολογική διάρθρωσή τους. Το προηγούμενο εδάφιο
δεν παρέχει στον καταλαμβάνοντα την παραπάνω προσωποπαγή θέση
αξίωση λήψης αποδοχών του ειδικού μισθολογίου των ερευνητών και γενικότερα αποδοχών διαφορετικών από αυτές της θέσης, στην οποία διορίζεται,
ούτε αξίωση διορισμού ή πρόσληψής του σε θέση ισότιμη, ούτε και επιλογή
θέσης για το διορισμό ή την πρόσληψή του.
3. Οι ερευνητές της Β΄ βαθμίδας είναι μόνιμοι. Στο τέλος του τέταρτου
έτους της υπηρεσίας τους κρίνονται, ύστερα από αίτησή τους, για διορισμό
σε θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας. Εφόσον κριθούν επιτυχώς, διορίζονται ως
μόνιμοι στην Α΄ βαθμίδα. Αν κατά την κρίση αυτή ο ερευνητής αποτύχει, επα1691

νακρίνεται εντός τετραετίας από την προηγούμενη κρίση.
4. Οι ερευνητές Α΄ βαθμίδας είναι μόνιμοι.
5. Οι βαθμίδες των ερευνητών Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες θέσεις μπορεί, ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, να
καταλαμβάνονται από ερευνητές Δ΄, Γ΄, Β΄, Α΄ βαθμίδας αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η κατανομή των κενών οργανικών θέσεων σε βαθμίδες γίνεται κάθε χρόνο, μέχρι τέλος Μαρτίου, ύστερα από
πρόταση του Δ.Σ. κάθε κέντρου ή του διευθυντή κάθε αυτοτελούς ερευνητικού
ινστιτούτου, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου
έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Ο ερευνητής μπορεί να
παραμείνει και μετά τη συμπλήρωση 35ετίας εάν το επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας του.
7. Ερευνητές, που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων και την ιδιότητα μέλους επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
για τελική αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών, τις οποίες έχουν πριν από την
αποχώρησή τους. Διατηρούν επίσης τη θέση τους σε διοικητικά συμβούλια
ν.π.δ.δ. ή σε κάθε είδους επιτροπές στις οποίες είχαν διοριστεί ως ερευνητές
πριν από την αποχώρησή τους, συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά
προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτή. Τέλος μπορούν να παραδίδουν μεταπτυχιακά μαθήματα και να διδάσκουν σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης.
8. Το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου ή ο διευθυντής του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου απονέμει, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον
τριών (3) ερευνητών του οικείου ινστιτούτου, τον τίτλο του ομότιμου ερευνητή
σε όσους ερευνητές Α΄ βαθμίδας εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το
έργο και την προσφορά τους. Ο ίδιος τίτλος μπορεί να απονεμηθεί και σε μέλη
Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων που έχουν διατελέσει διευθυντές ερευνητικών κέντρων,
διευθυντές ή αναπληρωτές Διευθυντές ερευνητικών ινστιτούτων ερευνητικών
κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων. Με τον εσωτερικό κανονισμό
του ερευνητικού φορέα καθορίζεται ο τρόπος συμμετοχής των ομότιμων ερευνητών στις ερευνητικές δραστηριότητες του ινστιτούτου.
9. Με απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου, που λαμβάνεται με
αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του,
ή απόφαση του διευθυντή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, κατά περίπτωση, μπορεί να απονεμηθεί η διάκριση του Επίτιμου Ερευνητή σε πρόσωπο που έχει διακεκριμένη συμβολή στην επιστημονική έρευνα και
τεχνολογική ανάπτυξη, ύστερα από πρόταση του διευθυντή του ερευνητικού
κέντρου ή τουλάχιστον δύο (2) μελών του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή του
Ε.Γ.Σ.Ι. του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, αντίστοιχα.
Άρθρο 43

Αμοιβές αποδοτικότητας διευθυντών ερευνητικών φορέων - Ερευνητικό επίδομα

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, οι διευθυντές των
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ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων λαμβάνουν αμοιβή αποδοτικότητας αντίστοιχη αυτής των ερευνητών που προβλέπεται στην παράγραφο 7 στο άρθρο
38 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ερευνητικό επίδομα
των ερευνητών.
Άρθρο 44
Ερευνητική άδεια

1. Οι ερευνητές και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, όλων των βαθμίδων, μπορούν να ζητήσουν ερευνητική άδεια με πλήρεις αποδοχές μέχρι δώδεκα (12) μήνες, μετά τη συμπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας ή μέχρι έξι (6)
μήνες μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας σε ερευνητικά κέντρα
ή αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία διορισμού τους ή, εφόσον έλαβαν προηγούμενες
ερευνητικές άδειες, από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας άδειας.
2. Η ερευνητική άδεια χορηγείται με αποκλειστικό σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων του αδειούχου, με τη συμμετοχή του σε ερευνητικό έργο
ερευνητικού ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, η οποία
αποδεικνύεται με την υποβολή κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων του ιδρύματος αυτού μετά την επιστροφή του αδειούχου. Σε όσους χορηγείται ερευνητική άδεια καταβάλλονται, για το διάστημα παραμονής και εργασίας τους
σε ερευνητικό ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού και κατ’ ανώτατο όριο για δώδεκα (12) μήνες, πρόσθετες αποδοχές ίσες με το σύνολο των
αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στο διάστημα αυτό. Εάν ο αδειούχος λαμβάνει υποτροφία ή μισθοδοτείται από το ίδρυμα υποδοχής του εξωτερικού,
τα αντίστοιχα ποσά αφαιρούνται από τις πρόσθετες αποδοχές που λαμβάνει
ο δικαιούχος κατά το προηγούμενο εδάφιο. Εάν δεν πληρωθεί ο σκοπός του
πρώτου εδαφίου, οι πρόσθετες αποδοχές αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
3. Την ερευνητική άδεια χορηγεί το Δ.Σ. του κέντρου ή ο διευθυντής του
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου,
που συνοδεύεται από το προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητας, εφόσον κρίνει ότι δεν παρακωλύονται τα ερευνητικά προγράμματα και
οι λοιπές υποχρεώσεις προς τρίτους, στις οποίες συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος. Τροποποίηση του προγράμματος αυτού από τον αδειούχο μπορεί να
γίνει μόνο με έγκριση του οργάνου που χορήγησε την άδεια.
Άρθρο 45

Μετοικεσία ερευνητών

Στους Έλληνες επιστήμονες, μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που διορίζονται σε θέσεις ερευνητών, χορηγούνται:
α) Έξοδα ταξιδίου, ποσού ίσου με το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου
απλής μετάβασης σε οικονομική θέση για τον ερευνητή και τα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο και παιδιά) που κατοικούν μαζί του κατά την ημέρα του
διορισμού και επιστρέφουν στην Ελλάδα το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες
από την ημέρα του διορισμού.
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β) Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, που αποδεικνύονται με απόδειξη του
μεταφορέα, το ποσό των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των εξόδων ταξιδίου.
γ) Έξοδα εγκατάστασης, ποσού ίσου με δύο (2) βασικούς μηνιαίους μισθούς. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά μισό βασικό μηνιαίο μισθό για κάθε
μέλος της οικογένειάς του (σύζυγο και παιδιά), που κατοικούν μόνιμα στην
αλλοδαπή μαζί του κατά την ημέρα του διορισμού του.
Για την είσπραξη των παραπάνω χρηματικών ποσών, ο ερευνητής πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), με την
οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι δεν θα αποχωρήσει οικειοθελώς από
το ερευνητικό κέντρο πριν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία σε αυτό. Εάν αποχωρήσει οικειοθελώς, οφείλει να επιστρέψει τα ληφθέντα ποσά.
Άρθρο 46

Ειδικές κατηγορίες ερευνητικού προσωπικού
απασχολούμενου και συνεργαζόμενου με τα ερευνητικά κέντρα και τα
αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα

1. Για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ινστιτούτων μπορεί να απασχολείται ερευνητικό προσωπικό και με τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Επισκεπτών εμπειρογνωμόνων ερευνητών, με προσόντα ερευνητή
της βαθμίδας Α΄, Β΄ ή Γ΄, με σκοπό την υποβοήθηση προκαθορισμένου ερευνητικού προγράμματος του ερευνητικού κέντρου και αυτοτελούς ερευνητικού
ινστιτούτου που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του κέντρου ή τον διευθυντή αυτοτελούς ινστιτούτου, μετά από εισήγηση του Ε.Γ.Σ. του οικείου ινστιτούτου ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου. Οι ερευνητές αυτοί
μπορεί να είναι και αλλοδαποί. Στους επισκέπτες εμπειρογνώμονες καταβάλλονται για την απασχόλησή τους αποδοχές που καθορίζουν το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή ο διευθυντής του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου,
σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις, και εγκρίνουν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός.
Με τον επισκέπτη ερευνητή συνάπτεται σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου με διάρκεια από τρεις (3) μήνες μέχρι δύο (2) έτη. Ανανέωση της σύμβασης αυτής δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η σύμβασή τους
μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) έτος, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση
του οργάνου που αποφάσισε την απασχόληση. Επισκέπτης εμπειρογνώμων
ερευνητής που έχει απασχοληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω δεν μπορεί να
απασχοληθεί εκ νέου πριν περάσει τουλάχιστον ένας (1) χρόνος από τη λήξη
της προηγούμενης σύμβασής του. Οι αποδοχές και τα έξοδα μετακίνησης
επιβαρύνουν το πρόγραμμα στο οποίο απασχολείται ο επισκέπτης εμπειρογνώμων ερευνητής.
β) Συνεργαζόμενων ερευνητών με προσόντα ερευνητή της βαθμίδας Δ΄.
Για την απασχόληση των ερευνητών αυτών χορηγείται υποτροφία από το
ερευνητικό κέντρο ή το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο με το οποίο συνεργάζεται, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του ερευνητικού φορέα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του και εγκρίνεται από
τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο
Υπουργό. Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
δύο (2) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο (2) χρόνια ύστερα
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από απόφαση του Δ.Σ. του κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου, μετά από εισήγηση του Ε.Γ.Σ. του ινστιτούτου του κέντρου ή του Ε.Γ.Σ.Ι.
του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
γ) Ερευνητών ερευνητικών κέντρων και μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και
μελών Ε.Π. των T.E.I. στους οποίους χορηγούνται μεταδιδακτορικές βραχυχρόνιες υποτροφίες και εκπαιδευτικές ερευνητικές υποτροφίες διάρκειας
τριών (3) έως έξι (6) μηνών για τη μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, με διαδικασίες που εξειδικεύονται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του άρθρου 22. Οι υποτροφίες αυτές καλύπτονται με εθνική χρηματοδότηση από
τον Ε.Ο.Ε.Τ. για εξειδίκευση σε τομείς αιχμής, σύμφωνα με τις θεματικές περιοχές της βασικής, εφαρμοσμένης - τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας
της παραγράφου 5 του άρθρου 4.
δ) Επισκεπτών Καθηγητών - Ερευνητών μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων
και Ε.Π.-Τ.Ε.Ι. ως συνεργαζόμενων μελών ενός ερευνητικού ινστιτούτου. Οι
επισκέπτες αυτοί προσκαλούνται με απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου και σύμφωνη γνώμη του Ε.Γ.Σ.Ι.
του οικείου ινστιτούτου. Ο Επισκέπτης Καθηγητής μπορεί να απασχοληθεί
υπό καθεστώς μερικής ερευνητικής απασχόλησης σε ερευνητικό πρόγραμμα,
και προσλαμβάνεται με ετήσιες συμβάσεις έργου από το Δ.Σ. του κέντρου η
τον διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου. Ο Επισκέπτης Ερευνητής μπορεί
να είναι επιστημονικός υπεύθυνος ή και μέλος της ομάδας εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων και να λαμβάνει χρηματική αποζημίωση σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς του ερευνητικού κέντρου για την ενεργό συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα. Η απασχόληση αυτή δεν υπολογίζεται ως κατοχή δεύτερης θέσης.
ε) Διακεκριμένων επιστημόνων που απασχολούνται στο δημόσιο ή στον
ιδιωτικό τομέα. Οι επιστήμονες αυτοί μπορεί να καλούνται ως Επισκέπτες
Καθηγητές για ορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να διδάξουν στα
προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα της ειδικότητάς τους στα Πανεπιστήμια και T.E.I. ή ως επισκέπτες Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα για να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο. Η απασχόληση αυτή των παραπάνω
επιστημόνων δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης.
Η πρόσκλησή τους γίνεται από τα αρμόδια όργανα του φορέα υποδοχής
ύστερα από πρόταση του οικείου τομέα ή ινστιτούτου, αντίστοιχα, και σύμφωνη γνώμη του φορέα στον οποίο απασχολούνται
στ) Διακεκριμένων Ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα της Χώρας. Οι ερευνητές αυτοί είναι διακεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας
της αλλοδαπής και καλούνται με απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου,
λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, ύστερα από εισήγηση
του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου και σύμφωνη γνώμη του Ε.Γ.Σ.Ι.. Η πρόσκληση προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει δημοσιευμένο πρωτότυπο ερευνητικό έργο ή τεχνολογικό έργο διεθνούς αναγνώρισης. Οι ερευνητές αυτοί
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ερευνητικό κέντρο, ιδίως με διαλέξεις,
μαθήματα, και ερευνητικό έργο και μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά
προγράμματα που εκπονούνται στο ερευνητικό ινστιτούτο ή βρίσκονται στο
στάδιο της υποβολής για αξιολόγηση. Οι παραπάνω ερευνητές μπορεί να είναι
επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων και να λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς του ερευνητικού κέντρου για την ενεργό συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα.
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ζ) Μεταπτυχιακών φοιτητών A.E.I. για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος. Οι φοιτητές αυτοί γίνονται δεκτοί με απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή του
αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τμήματος A.E.I., στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του οποίου ανήκει ο
ενδιαφερόμενος, ύστερα από εισήγηση του οικείου τομέα, ως ερευνητές μεταπτυχιακοί υπότροφοι, στους οποίους χορηγείται ετήσια υποτροφία. Οι υπότροφοι κατά το χρόνο που ισχύει η υποτροφία τους υπάγονται στο
ασφαλιστικό καθεστώς που προβλέπεται κάθε φορά για τους φοιτητές των
A.E.I.. Το ερευνητικό κέντρο ή το αυτοτελές ανεξάρτητο ινστιτούτο μπορούν
επιπλέον με δαπάνες τους να ασφαλίζουν τους υπότροφους σε ασφαλιστικούς φορείς για ειδικούς κινδύνους, που ενδέχεται να υπάρχουν κατά τη διαδικασία της έρευνας. Ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη
διδακτορικού διπλώματος, θεωρείται ως χρόνος προϋπηρεσίας σε περίπτωση διορισμού τους στο δημόσιο τομέα με τις προϋποθέσεις της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3205/2003.
η) Επιστημόνων στους οποίους μπορεί να χορηγηθούν υποτροφίες μετά
από ανοικτή προκήρυξη με σκοπό την επιμόρφωση και εξειδίκευση σε θέματα
ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας, με ανάλογη εφαρμογή
των διατάξεων της περίπτωσης ζ΄ της παρούσας παραγράφου. Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου και
εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του παρόντος
νόμου και τυχόν αντίθετων προβλέψεων προεδρικών διαταγμάτων που έχουν
εκδοθεί κατά το άρθρο 25 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄) ή κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του παρόντος νόμου εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων, το ερευνητικό προσωπικό όλων των περιπτώσεων της
προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να συμμετέχει στα όργανα διοίκησης
του ινστιτούτου.
3. Ο αριθμός των προσώπων, που μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικό κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο με τις ιδιότητες των περιπτώσεων α΄ , β΄, γ΄, δ΄, ε΄ , και στ΄ της παραγράφου 1, καθορίζεται με απόφαση
του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή του αυτοτελούς ινστιτούτου
με σύμφωνη γνώμη του Ε.Γ.Σ.Ι. του ινστιτούτου.
4. Τα Πανεπιστήμια ή και T.E.I., τα ερευνητικά κέντρα και τα αυτοτελή
ερευνητικά ινστιτούτα μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις σε τομείς συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε
στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε νέες επιστημονικές, τεχνολογικές
και οικονομικές περιοχές.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι τομείς και οι όροι συνεργασίας Πανεπιστημίων ή και Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων (ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ.) για την υλοποίηση μεταπτυχιακών
προγραμμάτων.
6. Από τον προϋπολογισμό των ερευνητικών έργων που εκτελούνται από
ερευνητικά ινστιτούτα ερευνητικών κέντρων ή και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, τα οποία εποπτεύονται από το Κράτος, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. και με
αποδεδειγμένη χρήση των εγκαταστάσεων ή των εργαστηρίων, παρακρατεί1696

ται, ως αποζημίωση χρήσης των εγκαταστάσεων και εργαστηρίων αυτών,
ποσοστό το οποίο αποδίδεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του
συνεργαζόμενου Α.Ε.Ι.. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται με τη συμφωνία κοινοπραξίας του ερευνητικού φορέα με το Α.Ε.Ι., με βάση την έκταση της χρήσης
των εγκαταστάσεων ή εργαστηρίων των A.E.I. κατά τη διάρκεια κάθε ερευνητικού έργου.
7. Η ανωτέρω παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως και όταν οι εγκαταστάσεις ή τα εργαστήρια ανήκουν σε ερευνητικό κέντρο ή αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο και χρησιμοποιούνται από A.E.I..
Άρθρο 47

Τεχνικό προσωπικό, επιστημονικό και μη

1. Το τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων
αυτών και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων εκτελεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για τη λειτουργία των υποδομών των ερευνητικών
αυτών φορέων, την υποστήριξη της έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας
και την προσφορά υπηρεσιών προς τρίτους.
2. Το τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων
αυτών και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων που έχουν χαρακτήρα
ν.π.δ.δ. διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις, που συνιστώνται με το ιδρυτικό τους προεδρικό διάταγμα ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40.
Με τους εσωτερικούς κανονισμούς των παραπάνω ιδρυμάτων το προσωπικό αυτό κατανέμεται σε κλάδους και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό του.
3. Ανάλογα με τα προσόντα του, το τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών
κέντρων, των ινστιτούτων αυτών και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
διακρίνεται σε:
α) Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) με διδακτορικό δίπλωμα
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ειδικό επιστημονικό τομέα ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πείρα
στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων
και έργων. Οι Ε.Λ.Ε. συμμετέχουν σε έργα επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας και παρέχουν υποστήριξη σε ειδικές τεχνολογικές δραστηριότητες
του ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
Οι Ε.Λ.Ε. των παραπάνω φορέων επιλέγονται, προσλαμβάνονται και εξελίσσονται όπως και οι ερευνητές των φορέων αυτών εφαρμοζόμενων αναλόγως των σχετικών για τους ερευνητές αυτούς διατάξεων. Με απόφαση του
αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού μπορεί να ορίζονται και ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη και την εξέλιξη των Ε.Λ.Ε. στις
βαθμίδες που εντάσσονται.
Ανάλογα με τα προσόντα τους οι Ε.Λ.Ε. εντάσσονται στις βαθμίδες: Α΄,
Β΄, Γ΄ και Δ΄, ως εξής:
- Στις βαθμίδες Α΄ και Β΄, Ε.Λ.Ε., επιστήμονες με διδακτορικό τίτλο σπουδών.
- Στις βαθμίδες Δ΄ και Γ΄ Ε.Λ.Ε., επιστήμονες με πτυχίο A.E.I. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποστήριξης της έρευνας.
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Οι Ε.Λ.Ε. που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος
νόμου σε βαθμίδα Ε.Λ.Ε., για την οποία απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα,
μπορούν να κριθούν για προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών, ύστερα από
προκήρυξη των θέσεων αυτών κατά τις διατάξεις που διέπουν την πλήρωση
θέσεων ερευνητών και αίτησή τους, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο διορισμού τους για την υπηρεσιακή και για τη μισθολογική εξέλιξή τους. Η
προσωποπαγής θέση που καταλαμβάνεται από τους Ε.Λ.Ε. καθορίζεται από
τα προσόντα τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39.
Οι Ε.Λ.Ε. της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας έχουν τα προσόντα διορισμού ή προαγωγής κατά βαθμίδα, τα οποία ορίζονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ. 404/1993 «Οργανισμός
της Ε.Ε.Α.Ε.» (ΦΕΚ 173 Α΄). Οι παραπάνω Ε.Λ.Ε. διορίζονται και εξελίσσονται με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ. 404/1993.
β) Ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες με πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. και
ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας.
γ) Τεχνολόγους, πτυχιούχους ανώτερων σχολών, όπως Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και
άλλων ισότιμων σχολών με εξειδίκευση και εμπειρία στα θέματα της προηγούμενης περίπτωσης Β΄.
δ) Τεχνικούς μέσης εκπαίδευσης, απόφοιτους τεχνικού λυκείου ή τεχνικής
σχολής μέσης εκπαίδευσης.
ε) Λοιπό τεχνικό προσωπικό, απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 48

Διοικητικό προσωπικό

1. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
στελεχώνει τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της
λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων. Ο αριθμός του προσωπικού αυτού, η κατανομή του σε κλάδους και τα ειδικότερα προσόντα του
καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου ή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
2. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών
ερευνητικών ινστιτούτων, που έχουν χαρακτήρα ν.π.δ.δ., κατέχει μόνιμες οργανικές θέσεις και η υπηρεσιακή κατάστασή του διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 49

Αποσπάσεις

1. α. Επιτρέπεται η απόσπαση ή η μετάταξη ερευνητών, ειδικών επιστημόνων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων, από ένα σε άλλο ερευνητικό
κέντρο, ακαδημαϊκό κέντρο, αυτοτελές ινστιτούτο ή ακαδημαϊκό ινστιτούτο ή
σε οποιονδήποτε από τους φορείς αυτούς.
β. Η απόσπαση ή η μετάταξη ενεργείται ή για λόγους εύρυθμης λειτουργίας
της έρευνας ή ορθολογικής αξιοποίησης του ερευνητικού προσωπικού και των
εγκαταστάσεων ή ύστερα από αίτηση του αποσπωμένου ή μετατασσομένου.
Η απόσπαση ή η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού που έχει την
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εποπτεία του ερευνητικού φορέα, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Δ.Σ. των
φορέων της περίπτωσης α΄ που επηρεάζονται από τις σχετικές αποφάσεις.
Απόσπαση ή μετάταξη για προσωπικούς λόγους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας.
γ. Ο χρόνος απόσπασης ορίζεται με τη σχετική υπουργική απόφαση,
ανάλογα με τη διάρκεια της ανάγκης παροχής του έργου, κατά παρέκκλιση
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να αποσπάται προσωπικό από υπηρεσίες του Δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, ύστερα από
γνώμη των αρμόδιων οργάνων διοίκησης και αίτηση του ενδιαφερομένου στις
επιχειρήσεις που ιδρύονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 9
του παρόντος νόμου ή έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 1514/1985.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπεται απόσπαση των εργαζομένων στη Γ.Γ.Ε.Τ., στο Ε.Σ.Ε.Τ.
και στον Ε.Ο.Ε.Τ., καθώς και των ερευνητών και Ε.Λ.Ε. ερευνητικών κέντρων
και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων σε όργανα, υπηρεσίες, γραφεία και
ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών για μία
τριετία κατ’ ανώτατο όριο.
ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚηΣ ΕΦΑρΜΟΓηΣ
ΣΤΟΥΣ ΕρΕΥΝηΤΙΚΟΥΣ ΦΟρΕΙΣ
Άρθρο 50

Πόροι - Περιουσία

1. Οι πόροι των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων αποτελούνται από:
α) κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργείου, για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας τους,
β) επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων στα πλαίσια
του Ε.Π.Ε.Τ.,
γ) εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας του ερευνητικού
φορέα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς
και από την παραχώρηση της χρήσης κτιρίων, εξοπλισμού και αιθουσών συνεδρίων,
δ) έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό τρίτων,
όπως δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμοί, ν.π.ι.δ., ιδιώτες, την εμπορία τεχνολογικών προϊόντων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθώς και τυχόν
συμμετοχή σε επιχειρήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος
νόμου,
ε) έσοδα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
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στ) δωρεές και άλλες παροχές τρίτων,
ζ) επιχορηγήσεις από άλλες πηγές,
η) χρηματοδοτήσεις των έργων και γενικά των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων αυτών.
2. Με επιφύλαξη της τυχόν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 109
του Συντάγματος, το ενεργητικό της περιουσίας και γενικά ο κάθε είδους εξοπλισμός των ερευνητικών κέντρων και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων
που καταργούνται ή διαλύονται με οποιονδήποτε τρόπο, ύστερα από τη σχετική εκκαθάριση και περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την κατάρτιση πράξης
μεταβίβασης αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείρισή τους στο εποπτεύον, κατά περίπτωση, Υπουργείο.
3. Τα έσοδα ή τα δικαιώματα που προέρχονται από αξιοποίηση ή με άλλο
τρόπο διάθεση των αποτελεσμάτων έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων που
χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, διατίθενται κατά κύριο λόγο
για την ενίσχυση του προγράμματος ή του έργου από το οποίο προέρχονται.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης συμμετέχει σε έσοδα ή δικαιώματα, που προέρχονται από ερευνητικές ή τεχνολογικές δραστηριότητες, οι οποίες εκτελούνται
από άλλους φορείς ή κάτω από την εποπτεία τους με μεταφορά κονδυλίων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, με ποσοστό που καθορίζεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση άλλου αρμόδιου Υπουργού. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη και διάθεση των εσόδων και δικαιωμάτων που
προέρχονται από την αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων έρευνας
ή τεχνολογικών επιτεύξεων.
4. Με απόφαση του εποπτεύοντος κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα
από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ή του διευθυντή αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, μπορεί να μεταβιβάζεται ή να
εκμισθώνεται, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην
απόφαση αυτή, η κινητή ή ακίνητη περιουσία από ένα ερευνητικό κέντρο ή
ινστιτούτο σε άλλο αρμοδιότητας του ίδιου ή άλλου Υπουργείου ή σε δημόσια
υπηρεσία ή δημόσιο οργανισμό.
5. Απαλλάσσονται από καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης τα εισαγόμενα, από τους παραπάνω φορείς και ειδικούς λογαριασμούς, ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού,
καθώς και αναλώσιμα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισμού τους, με εξαίρεση το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για τον οποίο
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄,
όπως ισχύει).
6. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς μπορούν, με απόφαση του Δ.Σ.
του κέντρου ή του Ε.Γ.Σ.Ι. του αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου, να συνάπτουν συμβάσεις δανείου με πιστωτικά ιδρύματα και εν γένει χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,
καθώς και για την εκμετάλλευση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης
και γενικά των αποτελεσμάτων της έρευνας.
7. Τα ερευνητικά κέντρα και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα που είναι
ν.π.ι.δ. τηρούν λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας, που προβλέπονται από
τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α΄, όπως ισχύει).
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Άρθρο 51

Εξουσιοδοτήσεις

1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του εποπτεύοντος κατά περίπτωση Υπουργού και γνώμη του Ε.Σ.Ε.Τ., μπορεί:
α) Να συνιστώνται, ενοποιούνται, διασπώνται, μεταφέρονται (ολικά ή μερικά), μετατρέπονται και καταργούνται ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
αυτών, αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, κέντρα τεχνολογικής έρευνας και γενικά ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς οποιασδήποτε φύσης και μορφής,
να ρυθμίζονται οι μεταξύ τους σχέσεις ως και οι σχέσεις τους προς τα A.E.I.
της χώρας, στα οποία οι ερευνητές επιτρέπεται να υπηρετούν ως ειδικοί επιστήμονες ή επισκέπτες καθηγητές και προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης
υποτροφιών, σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης ή
του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργείου, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Προκειμένου περί μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης, κατάργησης ή γενικότερα αναδιάρθρωσης οποιουδήποτε ερευνητικού φορέα, απαιτείται και η
γνώμη του Δ.Σ. του οικείου ερευνητικού κέντρου, του Ε.Σ. του οικείου ερευνητικού κέντρου ή του Ε.Γ.Σ.Ι. του οικείου αυτοτελούς ερευνητικού ινστιτούτου.
Αν η γνώμη των ανωτέρω οργάνων δεν περιέλθει στον εποπτεύοντα
Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου εντός αποκλειστικής προθεσμίας
εξήντα (60) ημερών από τη λήψη σχετικού εγγράφου ερωτήματος, η διαδικασία προχωρεί και χωρίς αυτή.
β) Εκτός από όσα ορίζονται στο παρόντα νόμο για τα ερευνητικά κέντρα
και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα μπορεί να καθορίζεται η φύση τους ως
δημόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ., ο ειδικότερος σκοπός τους, τα όργανα διοίκησης αυτών, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών
αυτών, η άσκηση εποπτείας επ’ αυτών, που μπορεί να περιλαμβάνει τον οικονομικό, διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και ιδίως την έγκριση των προγραμμάτων, των προϋπολογισμών και απολογισμών, ως και η αποτίμηση
των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων, με δυνατότητα ανάθεσης αυτής σε ειδικούς επιστήμονες, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, των οποίων
η αμοιβή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
γ) Να συνιστώνται και να διαβαθμίζονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις
μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, να ρυθμίζονται τα θέματα κατάστασης, αποδοχών και πειθαρχίας γενικά του συνόλου
του προσωπικού αυτού, τα θέματα ένταξης, μετάταξης και απόσπασης αυτού,
χωρίς να παραβλάπτεται το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που
ίσχυε για το προσωπικό αυτό μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
δ) Να προβλέπονται οι πόροι και οι κάθε μορφής επιχορηγήσεις και να
ρυθμίζεται η διάθεση, διαχείριση, δικαιολόγηση και οικονομικοί έλεγχοι των
δαπανών, κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών γενικών και
ειδικών διατάξεων.
ε) Να προβλέπονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την ανάλογη εφαρμογή
των διατάξεων του κεφαλαίου δ΄ του παρόντος νόμου στα ν.π.ι.δ. και στο
προσωπικό τους.
στ) Να προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων.
2. Με αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού εγκρίνονται εσωτερικοί
κανονισμοί λειτουργίας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, που κα1701

ταρτίζονται από τα όργανα διοίκησής τους και στους οποίους προβλέπονται,
πέραν των όσων ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων και τα καθήκοντα του πάσης φύσης προσωπικού, των μεταπτυχιακών φοιτητών υποτρόφων, του επιβλέποντος
αυτούς ερευνητή, που μπορεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου
A.E.I. να ορίζεται μέλος της εξεταστικής και συμβουλευτικής επιτροπής του
άρθρου 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως ισχύει, και γενικά κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία
τους. Οι εσωτερικοί κανονισμοί των ερευνητικών φορέων υποβάλλονται προς
έγκριση εντός δώδεκα (12) μηνών από την ίδρυσή τους ή από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου για τους υφιστάμενους ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι παραπάνω κανονισμοί
καταρτίζονται από τις υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου και εγκρίνονται με
απόφαση του Υπουργού αυτού.
3. Στις περιπτώσεις που με τα προεδρικά διατάγματα και τις αποφάσεις
των παραγράφων 1 και 2, αντίστοιχα, ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με
αρμοδιότητες ή με άσκηση εποπτείας άλλων Υπουργών, οι Υπουργοί αυτοί
συμπράττουν στην έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 52

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι τη συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Τ. κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο, το υφιστάμενο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, του
άρθρου 4 του ν. 1514/1985, συνεχίζει να λειτουργεί. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας (Ε.Γ.Σ.Ε.),
νοείται, εφεξής, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.).
2. Μέχρι τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ο.Ε.Τ. και την πλήρωση των αναγκαίων θέσεων με τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου, η Γ.Γ.Ε.Τ. διατηρεί τις
υφιστάμενες αρμοδιότητές της.
3. Όπου με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για την έκδοση προεδρικού
διατάγματος ή υπουργικής απόφασης απαιτείται προηγούμενη γνώμη, σύμφωνη ή απλή, συγκεκριμένου οργάνου, έως τη συγκρότηση και λειτουργία
του, το προεδρικό διάταγμα ή η υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη
γνώμη του οργάνου αυτού.
4. Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται διορισμός μελών συλλογικών
οργάνων, νοείται και ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών αυτών και
όπου προβλέπεται ένταξη προσωπικού, αυτή, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ενεργείται με πράξη του οργάνου που είναι αρμόδιο για το διορισμό του
προσωπικού αυτού.
5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται «εθνικά ερευνητικά κέντρα» και «ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα» νοούνται, εφεξής, τα παραπάνω
«ερευνητικά κέντρα» και «αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα», αντίστοιχα.
6. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Γ.Γ.Ε.Τ., το λοιπό μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό1702

νου της Γ.Γ.Ε.Τ., ερευνητές ή Ε.Λ.Ε. ή άλλο προσωπικό των ερευνητικών και
τεχνολογικών φορέων, που είναι αποσπασμένο στη Γ.Γ.Ε.Τ., καθώς και ερευνητές ή Ε.Λ.Ε. ή άλλο προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων
και προσωπικό των A.E.I., καθώς και προσωπικό των Υπουργείων ή ν.π.δ.δ.
μπορεί να αποσπάται στον Ε.Ο.Ε.Τ. ή στην Επιστημονική Γραμματεία του
Ε.Σ.Ε.Τ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης και, προκειμένου για ερευνητές ή Ε.Λ.Ε. ή
άλλο προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, καθώς και για
προσωπικό των A.E.I. του αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτών, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ε.Ο.Ε.Τ ή του Ε.Σ.Ε.Τ., αντίστοιχα.
7. Οι επιτροπές κρίσης ερευνητών και Ε.Λ.Ε. που έχουν συγκροτηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1514/1985, όπως ισχύει, συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την εκπλήρωση της αποστολής τους ή τη λήξη της θητείας
τους, αντίστοιχα.
8. Οι κρίσεις ερευνητών και Ε.Λ.Ε. για θέσεις που προκηρύχθηκαν πριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διενεργούνται κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 1514/1985, όπως ισχύει.
9. Ε.Λ.Ε., χωρίς διδακτορικό δίπλωμα, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου υπηρετούν σε θέση βαθμίδας Α΄ ή Β΄ μπορούν, εφόσον
το επιθυμούν, να παραμείνουν σε συνιστώμενη δια του παρόντος προσωποπαγή θέση της κατεχόμενης από αυτούς βαθμίδας.
Άρθρο 53

Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, στους οποίους οι διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης συγκροτούν Κεντρική Διεύθυνση, η Διεύθυνση αυτή εξακολουθεί υφιστάμενη και λειτουργεί
σύμφωνα με το οικείο προεδρικό διάταγμα.
2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων, με αντικείμενο θέματα
ερευνητικών φορέων και νομικών προσώπων εν γένει που εποπτεύονται από
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ιδίως Πανεπιστημίων και T.E.I., της Ακαδημίας Αθηνών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ΚΕΕ-ΚΕΓ-ΕΠΙ, και ιδιαίτερα θέματα
ερευνητικής πολιτικής και χρηματοδότησής τους, η έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων γίνεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά
περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, ακόμη και αν τούτο δεν προβλέπεται
ρητά στις διατάξεις αυτές.
3. Στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας συνιστώνται έως δέκα (10)
οργανικές θέσεις Ειδικών Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι εντάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες, οι οποίες αντιστοιχούν στις τέσσερις βαθμίδες ερευνητών του άρθρου 39 του παρόντος νόμου, και μισθολογικώς εξομοιώνονται πλήρως με τους
ερευνητές αυτούς. Οι ειδικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. Τα ειδικότερα προσόντα εισαγωγής και εξέλιξης των ειδικών
εμπειρογνωμόνων ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, με το οποίο τροποποιείται ο
Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (π.δ. 404/1993).
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4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης μπορεί να εναρμονίζονται οι δραστηριότητες που περιγράφονται
στο άρθρο 23 του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύει, με τη γενικότερη
ερευνητική και τεχνολογική πολιτική, όπως αυτή καθορίζεται στο Ε.Π.Ε.Τ..
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: α) ο ν. 1514/1985
καταργείται, εκτός των άρθρων 13 - 14, 27-29 και 31. Προεδρικά διατάγματα
και αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση ή σε εφαρμογή του ν.
1514/1985 διατηρούν την ισχύ τους στο μέτρο που δεν αντίκεινται σε διατάξεις του παρόντος. Τα νομικά πρόσωπα και οι δημόσιες υπηρεσίες που έχουν
συσταθεί κατ’ εφαρμογή ή κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1514/1985 συνεχίζουν
να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
β) Κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος
νόμου ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άλλες διατάξεις
Άρθρο 54

1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του στοιχείου β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 19 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 11 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α΄), προστίθενται τα εξής:
«και για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων και έργων αποκατάστασης σε περιοχές όπου εξορύσσεται λιγνίτης ή παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με καύσιμο λιγνίτη, καθώς και για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων των
ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ομοίως, το προϊόν του λογαριασμού διατίθεται και για τη χρηματοδότηση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), για τη λειτουργία του ινστιτούτου της με την
επωνυμία «Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών» (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) και της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), για τη λειτουργία του ινστιτούτου της με την επωνυμία «Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων» (Ι.Μ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.).
2, Στον πρώτο στίχο του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
9 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄), όπως ισχύει, μετά τη φράση: «Ειδικά για
την περίπτωση των», προστίθεται η λέξη: «ΒΙ.ΠΕ.».
3, Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α΄) προστίθενται
τα εξής:
«…, καθώς και του ιδρύματος lατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών».
Άρθρο 55

Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄)
τριετής διάρκεια της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980
σύμβασης πρόσληψης εφαρμόζεται σε ανανέωση ή παράταση της ίδιας σύμβασης με το ίδιο πρόσωπο, αλλά δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διαδικασίας
ανοικτής επαναπροκήρυξης ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη της
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 σύμβασης, στην
οποία διαδικασία δύνανται να μετέχουν, εκτός των προσώπων που είχαν
προσληφθεί με όμοιες συμβάσεις, κι άλλοι ενδιαφερόμενοι
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Άρθρο 56
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από 1.1.2008, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΚΑρΑΜΑΝΛηΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Πρ. Παυλόπουλος
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. Μπακογιάννη
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. Σιούφας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. Αλογοσκούφης

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ευάγ. - Β. Μεϊμαράκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. Σουφλιάς

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μ. Γιαννάκου

Δ. Αβραμόπουλος

Αν. Παπαληγούρας

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ.-Γ. Λιάπης

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑρΑΜΠΙΝΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Β. Μαγγίνας

Ευάγ. Μπασιάκος
Γ. Βουλγαράκης

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Β. Πολύδωρας
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2007
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩρΓΙΟΣ KONΤOΓΙANNHΣ

1705

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΜηΜΑ ΔΙΑΚΟΠηΣ ΤΩΝ ΕρΓΑΣΙΩΝ ΤηΣ ΒΟΥΛηΣ
ΔΙΑρΚηΣ ΕΠΙΤρΟΠη ΠΑρΑΓΩΓηΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟρΙΟΥ
ΔΙΑρΚηΣ ΕΠΙΤρΟΠη ΜΟρΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠρΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

Συνεδρίαση Τρίτη, 31 Ιουλίου 2007
… ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Εάν έχετε κάποια προσέγγιση ότι ο χρόνος έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών
αποφάσεων για ένα νομοθέτημα που αλλάζει ένα πλαίσιο που δημιουργήθηκε το 1985 και το οποίο όλοι διαπιστώνουμε, ότι δεν μπορεί
να καλύψει τις ανάγκες της σημερινής και της αυριανής εποχής, χρειάζεται περαιτέρω χρόνο στην έναρξη εφαρμογής του νόμου και κρίνετε ότι δεν είναι αρκετό, προτείνετε μας πόσο περαιτέρω χρόνο
θέλετε για την έναρξη εφαρμογής, ώστε να είναι όλα έτοιμα. Διότι ξέρετε πολύ καλά, ότι οι νόμοι πρέπει να είναι πλαίσια. Από εκεί και
πέρα, προεδρικά διατάγματα κυρίως και κοινές υπουργικές αποφάσεις να μπορούν να κάνουν πράξη το περιεχόμενό τους. Εάν σε ένα
νόμο περιλαμβάναμε ρυθμίσεις και των προεδρικών διαταγμάτων και
των κοινών υπουργικών αποφάσεων, θα είχαμε ένα νόμο μαμούθ,
ουσιαστικά ένα νόμο βροντόσαυρο, που δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί ποτέ. Για αυτό σε όλο τον κόσμο-και μακάρι να είχαμε και εμείς
ακολουθήσει, η νομοθετική εξουσία ορίζει τα πλαίσια και πάνω σε
αυτό κινούνται εκείνοι, οι οποίοι πρέπει να υλοποιήσουν με τις πρόνοιες την εξασφάλιση των προεδρικών διαταγμάτων και των κοινών
υπουργικών αποφάσεων. Εάν πιστεύετε ότι ο χρόνος δεν φθάνει
μέχρι την 1.1.2008, προτείνετέ μας πόσο περαιτέρω χρόνο θέλετε,
για να αρχίσει η πλήρης εφαρμογή. Δεν κάναμε τυχαία τη ρύθμιση
έναρξης εφαρμογής από 1.1.2008.
...ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Εάν κάνω
κάπου λάθος να με διορθώσετε. Απευθύνεστε σε έναν πολιτικό, τον
οποίο έχετε ακούσει και άλλες φορές να σας λέει ότι ο ορισμός είναι
ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει. Θα σας θυμίσω αυτό που έλεγαν οι Λατίνοι
«τίποτα πιο δύσκολο από τον ορισμό». Μία μεγάλη σύγχρονη οικονομολόγος είχε πει, ότι «εάν μεταξύ 100 ζώων μου πείτε ποιος είναι
ο ελέφαντας, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία μπορώ να σας το δείξω.
Εάν μου πείτε δώστε μου τον ορισμό του ελέφαντα, μου είναι πάρα
πολύ δύσκολο να το κάνω». Αναφέρει μάλιστα στο ίδιο βιβλίο τον ορισμό του κύκνου. Κάποια στιγμή ανακαλύπτεται στην Αυστραλία, ότι
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εκτός από τους άσπρους κύκνους, υπάρχουν και μαύροι κύκνοι και ο
ορισμός για τους κύκνους κατέρρευσε με την ανακάλυψη αυτή.
Ερευνητικά κέντρα άλλων υπουργείων, ή δεν έχετε μελετήσει
καλά το σχέδιο νόμου ή αγνοείτε δύο πράγματα, ότι για πρώτη φορά,
με την διϋπουργική επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, νομίζω ότι συμμερίζεστε την ανάγκη αναβάθμισης του
συνόλου της έρευνας. Συμμετέχουν όλα τα Υπουργεία και μάλιστα,
υπάρχει πρόνοια στις διατάξεις αυτού του νόμου, η οποία λέει ότι με
κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, της Υπουργού Παιδείας και των φορέων των Υπουργείων που περιλαμβάνονται
στην διϋπουργική επιτροπή, εάν το επιθυμούν τα Υπουργεία, εκείνα
θα μπορούν τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν να τα υπαγάγουν σε
αυτό το νόμο.
Η πρόνοια υπάρχει, γι’ αυτό και κράτησε περισσότερο από ένα
χρόνο η δημόσια διαβούλευση γι’ αυτό το θέμα.
Νόμιζα ότι θα λέγατε, ότι έγινε πολύ και συστηματική δουλειά.
Εβδομήντα τέσσερις φορείς πήραν μέρος σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση και περιελήφθησαν οι προτάσεις τους για να δώσουμε, πραγματικά, στη Χώρα ένα νομοθέτημα για την έρευνα, την τεχνολογία και
την καινοτομία, που να καλύψει, τουλάχιστον, τα επόμενα 20 - 25 χρόνια. Έπρεπε να μας συγχαρείτε, διότι ό,τι γίνεται βιαστικό δεν είναι τίποτα άλλο, παρά επίδοση σε ένα σπορ, στο οποίο διακρινόμαστε στη
Χώρα μας. Το γρήγορο είναι και αλυσιτελές. Νόμιζα ότι θα πείτε:
«Καλά κάνατε και καθυστερήσατε. Καλά κάνατε και επί δεκαπέντε
μήνες διαβουλευόσαστε γι’ αυτό το θέμα». Με πρωτοβουλία δικιά μας,
οι 9 από τους 15 Φορείς, που πήραν μέρος και συνεισέφεραν στο να
είναι ολοκληρωμένο το νομοθέτημα, οι πλέον αντιπροσωπευτικοί, θα
είναι αύριο, εδώ, για να τους ακούσουμε όλοι, για μια ακόμη φορά.

…ΜΑρΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (Υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων): Θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Είναι προφανές από το σχέδιο αυτό ότι το Υπουργείο Παιδείας παίρνει αρμοδιότητες,
τις οποίες δεν είχε ποτέ. Συμμετέχει σε κάθε κίνηση, που γίνεται στο
χώρο της έρευνας, στη δημιουργία του Οργανισμού, των Επιτροπών,
στην εκπροσώπηση στο εξωτερικό και οπουδήποτε αλλού. Περίπου το
70% του προσωπικού που ασχολείται με την έρευνα, είναι πανεπιστημιακοί και περίπου το 48% της έρευνας γίνεται στα πανεπιστήμια.
Σας υπενθυμίζω, ότι στο νόμο πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση, δίνουμε επίσης την ευκαιρία σε ερευνητές να συμμετέχουν
στην διδασκαλία μέσα στα πανεπιστήμια. Η έρευνα και στα πανεπιστήμια, δεν είναι ξεχωριστή και δεν είναι τελείως διακεκριμένη η βασική έρευνα και η εφαρμοσμένη. Κυρίως η βασική έρευνα γίνεται από
τα πανεπιστήμια. Με το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα, εμείς ως
Υπουργείο Παιδείας δεν παραλάβαμε ως τελικό προϊόν έρευνας ούτε
τρείς γραμμές. Υπήρχαν έρευνες για το εκπαιδευτικό σύστημα όπου
δεν ανευρέθη το τελικό προϊόν ούτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όταν
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αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας, ούτε στο Υπουργείο Παιδείας. Εγώ βρήκα σε τρίτους μια σειρά από Booklets με έρευνες που
είχαν χρηματοδοτηθεί χωρίς αν υπάρχει ούτε επιστημονικός υπεύθυνος, αλλά ούτε και επιστημονικά πρωτόκολλα και ήταν όλες σε ξένη
γλώσσα, δηλαδή είχαν πάει στον «σκουπιδοτενεκέ». Εμείς βεβαίως
ως Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, από την πρώτη στιγμή θέσαμε θέμα
και έγινε δεκτό από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι δεν μπορεί ο Υπουργός Παιδείας να συνυπογράφει όλα τα ερευνητικά προγράμματα των
πανεπιστημίων και να μην παραλαμβάνει κανένα τελικό προϊόν.
Στην βασική έρευνα μπορεί για παράδειγμα να μην έχεις τελικό προϊόν, αλλά στην εφαρμοσμένη έρευνα και καλούς πανεπιστημιακούς
έχουμε και συνεργασίες υπάρχουν μεταξύ ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων και μπορούμε να έχουμε τελικό προϊόν, το οποίο να τύχει
κοινωνικής εφαρμογής, ως καινοτομία και μέσα σε πλαίσια συνεργασιών. Άκουσα την κυρία Ξηροτύρη που είπε, ότι δεν επωφελήθηκε ο
ιδιωτικός τομέας και δεν έκανε τίποτα. Πιθανότατα να συνέβη αυτό και
αν συνέβη κακώς. Από την άλλη πλευρά στην βασική έρευνα, μέσα από
το προηγούμενο προγραμματικό πλαίσιο και μιλώ για το Γ΄ Κ.Π.Σ., είχαν
διατεθεί 110 εκατομμύρια, από τα οποία από το 2000 μέχρι το 2004 δεν
έχει εκταμιευθεί ούτε μισό ευρώ. Εμείς βάλαμε σε εφαρμογή το πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, το οποίο θα είχε εκταμιευτεί μέχρι του χρόνου
και πράγματι οι πανεπιστημιακοί είναι πολύ ευχαριστημένοι από μια ευθεία χρηματοδότηση που γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας.
Στο νέο κοινοτικό πλαίσιο που αναφερθήκατε κύριε Χατζημιχάλη,
420 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν απευθείας από το Υπουργείο
Παιδείας στα πανεπιστήμια για έρευνα από το κοινωνικό ταμείο. Αυτό
είναι αποφασισμένο και πολύ καλό, ώστε να έχουμε τελικό προϊόν και
εμείς. Δεν παραγνωρίζουμε και τις έρευνες στον τομέα των κοινωνικών σπουδών, αλλά και των ανθρωπιστικών σπουδών. Αντιλαμβάνομαι, ότι η κοινωνική αποτελεσματικότητα, πολλές φορές άμεσα
διαφαινόμενη, έχουν οι θετικές επιστήμες. Εμείς ως Υπουργείο και
μέσω της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, έχουμε προχωρήσει και
σε έρευνες που αφορούν σε προϊόν που θα το χρησιμοποιήσουμε
στην πολιτική μας. Δεν είναι μόνο η πολιτική γραμμή που έχει κάθε
κόμμα. Αναφέρατε και εσείς κύριε Χατζημιχάλη την παγκοσμιότητα,
το ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πράγματι πρέπει να ερευνάται και
ο κοινωνικός χώρος για να δούμε πως θα γίνουν οι κοινωνικές παρεμβάσεις. Συνεπώς εδώ όχι απλώς δεν παραμερίζεται το Υπουργείο
Παιδείας αλλά γίνεται το αντίθετο ακριβώς. Εμείς γραπτώς έχουμε και
τις απόψεις των Πρυτάνεων οι οποίοι είναι πάρα πολύ θετικοί.
Η πρόταση νόμου για τα μεταπτυχιακά που έχει πάει στο Εθνικό
Συμβούλιο Παιδείας και στα Πανεπιστήμια για να μας δώσουν την
γνώμη τους, με την δυνατότητα για τη δημιουργία ΕΠΥ αλλά και αυτό
που περιγράφει ο νόμος, ότι όλα τα ερευνητικά κέντρα με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών, μπορούν να ενταχθούν σε αυτούς τους κανόνες. Ενδεικτικά αναφέρω το Ινστιτούτο Υγείας του
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Παιδιού, για το οποίο έλαβα ένα σημείωμα που δεν έχει εκδοθεί το
Προεδρικό Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας, δίνεται η ευκαιρία σε όλα
τα ερευνητικά κέντρα να γίνει κάτι τέτοιο. Μελετήσαμε αρκετά τι γίνεται
και στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικά, σχετικά με το πως λειτουργούν. Από τη μια πλευρά πρέπει να έχει δικαίωμα η χώρα να δώσει
έμφαση σε ορισμένους τομείς που θα έχουν κοινωνικό αποτέλεσμα
και από την άλλη στον χώρο της βασικής έρευνας ιδιαίτερα αντιλαμβάνεσθε ότι υπάρχουν ελευθερίες και στη βασική έρευνα δεν μπορεί
κάποιος να κάνει υποδείξεις. Η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στα
ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια, νομίζουμε ότι είναι τελείως
διαφορετική από αυτό που υπήρχε στο παρελθόν. Δηλαδή πρέπει να
είμαστε μακριά από την αντίληψη ότι ο καθένας έχει ένα δικό του κατάστημα που λειτουργεί με το δικό του τρόπο, απευθύνεται μόνο στο
δικό του Υπουργείο. Έχουν δικαίωμα οριζοντίως, όλα τα Υπουργεία
και το σύνολο της πολιτικής να επωφεληθεί από αυτή την υπόθεση.
Το 1990 που ήμουν Υπουργός Υγείας είχα το ίδιο πρόβλημα. Μου
έστελνε ο Υπουργός Εμπορίου να συνυπογράφω προγράμματα της
ιατρικής σχολής και αναρωτιόμουν γιατί να μην υπάρχει και μια συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε τα αποτελέσματα μιας έρευνας
να τα χρησιμοποιήσουμε στην πολιτική μας. Αναφέρομαι και στην πολιτική που θα ασκήσουμε, αλλά και στο δια ταύτα. Το κοινωνικό αποτέλεσμα έχει σχέση και με τον ιδιωτικό τομέα και με τις επιχειρήσεις και
με την καινοτομία και με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει το κράτος.
Έχουμε υποβάλλει μια τροπολογία για τους 407, που διδάσκουν στα
πανεπιστήμια και έχουν διδακτορικό. Ο νόμος που προέβλεπε για αυτά
τα άτομα έλεγε ότι μετά από 3 χρόνια δεν μπορεί κανείς να ανανεώσει
την σύμβαση των ίδιων. Είναι απορίας άξιον ότι πάρα πολλά χρόνια το
Ελεγκτικό Συνέδριο δέχονταν ότι τα πράγματα μπορεί να είναι έτσι, παρότι δεν το προέβλεπε ο νόμος, δηλαδή γίνονταν ανανεώσεις. Τώρα
ξαφνικά το Ελεγκτικό Συνέδριο λέει ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Για να είμαστε σύννομοι και επειδή έχει δημιουργηθεί θέμα φέρνουμε μια τροπολογία στην οποία λέμε ότι στα 3 χρόνια μπορεί να κάνει
πάλι ανοιχτή διακήρυξη και να συμμετέχουν και οι προηγούμενοι και
οποιδήποτε καινούργιοι. Έτσι κλείνουμε και αυτό το ζήτημα, για να μην
αφήσουμε τα πανεπιστήμια και μάλιστα στην φετινή χρονιά να έχουν
προβλήματα με την αντιμισθία αυτών των συνεργατών, που έχουν συμβάλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη των πανεπιστημίων και ιδίως των νέων
πανεπιστημίων και τμημάτων. Θα την δείτε την τροπολογία, την έχουμε
υποβάλλει κανονικά εντός προθεσμιών. Είναι κάτι που το έχουν ζητήσει
και με ερωτήσεις τους και Βουλευτές της Αντιπολίτευσης.
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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΜηΜΑ ΔΙΑΚΟΠηΣ ΤΩΝ ΕρΓΑΣΙΩΝ ΤηΣ ΒΟΥΛηΣ
ΔΙΑρΚηΣ ΕΠΙΤρΟΠη ΠΑρΑΓΩΓηΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟρΙΟΥ
ΔΙΑρΚηΣ ΕΠΙΤρΟΠη ΜΟρΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠρΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

Συνεδρίαση Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2007 (πρωϊνή)
…ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Θα ήθελα
να τοποθετηθώ στην εισήγηση που έκανε ο πρόεδρος των εργαζομένων της ΓΕ.Γ.Ε.Τ., καθώς πρόκειται για άμεσους συνεργάτες της πολιτικής ηγεσίας και των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κύριε
πρόεδρε των εργαζομένων της ΓΕ.Γ.Ε.Τ. σας άκουσα με προσοχή.
Έχουμε μελετήσει λεπτομερώς ο κ. Παπαθανασίου και εγώ, αλλά και
ο καθηγητής κ. Τσουκαλάς τις απόψεις σας, διότι είπατε πριν, ότι δεν
έγινε κανένας διάλογος μαζί σας. Σημειώστε ότι το υπόμνημα που
στείλατε ως ενιαίος σύλλογος υπαλλήλων της ΓΕ.Γ.Ε.Τ. στην πρόταση
που κάναμε με την κυρία Γιαννάκου όπου λεπτομερώς αναφέρατε τις
θέσεις σας. Έχουμε λάβει το υπόμνημα του συλλόγου των συμβασιούχων αορίστου χρόνου που είναι αποσπασμένοι στη ΓΕ.Γ.Ε.Τ. και
θα σας απαντήσω και σ’ αυτό. Επίσης έχουμε λάβει τις παρατηρήσεις
που έκαναν συνάδελφοί σας με υπομνήματα. Η κυρία Πολυτίμη Σακελαρίου, η κυρία Μεσθενέος, ο κ. Ντάβος, η κυρία Σοφούλη, η κυρία
Αλίκη Παπά, η κυρία Λήδα Γιαννακοπούλου, η κυρία Θεοδωροπούλου, η κυρία Νικολαΐδου, ο κ. Μπόνας, ο κ. Σιδηρόπουλος, ο κ. Καλερίδης και η κυρία Κολυβά, κατέθεσαν απόψεις επί του κειμένου του
νομοθετήματος, το οποίο εισάγεται σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Συνεπώς, αυτό που είπατε, ότι δεν έγινε κανένας διάλογος μαζί
σας, πέρα από τη συνάντηση που είχατε τελευταία με τον κ. Παπαθανασίου και τον κ. Τσουκαλά, καταθέσατε απόψεις, πήρατε μέρος
στη διαβούλευση που έκανε και συνεπώς ακουστήκατε. Άλλο αν οι
απόψεις που έχετε δεν έγιναν δεκτές. Ορισμένες από αυτές, διότι αρκετές συνέβαλαν αποφασιστικά στο να κτιστεί αυτό το κείμενο νόμου.
Δεύτερον. Πιστεύω, ότι γνωρίζετε τα άρθρα του σχεδίου για τις
αρμοδιότητες της εποπτείας την οποία είχατε μέχρι σήμερα και η
οποία παραμένει ανέπαφη και με το παρόν σχέδιο νόμου.
Τρίτον. Σε ό,τι αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας ουδόλως επηρεάζονται οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες σας.
Αυτό είναι σαφές. Θέλω από αυτό το Βήμα να εξάρω το υψηλό επίπεδο της κατάρτισής σας και τη σημαντική συνδρομή σας για την πορεία της έρευνας και της τεχνολογίας από το 1985 και μετά. Ουδέποτε
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τα αμφισβήτησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, η οποία σας έλυσε
προβλήματα δεκαετιών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εδώ είναι η Εθνική Αντιπροσωπεία να το συνομολογήσετε ή όχι.
Τέταρτον. Αυτός ο λογαριασμός δεν χρηματοδοτείται μόνο από το
λογαριασμό πετρελαιοειδών, αλλά από τον κρατικό προϋπολογισμό
και από αυτόν τον λογαριασμό. Αντί να πηγαίνουν αλλού τα χρήματα,
εμείς θέλουμε να τα επενδύουμε όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα στα
ερευνητικά κέντρα και μάλιστα εξαιρετικά απλόχερα, όταν ουδέποτε
στο παρελθόν είχαν τέτοια χρηματοδότηση τα ερευνητικά κέντρα για
να πιάνουν τόπο. Άρα κρατικός προϋπολογισμός και λογαριασμός
πετρελαιοειδών.
Αντιλαμβάνομαι, ότι σε κάθε Υπουργείο οι εργαζόμενοι έχουν ένα
ζωτικό χώρο, τον οποίο θέλουν να διαφυλάττουν πάση θυσία. Αυτό
είναι το ζητούμενο στη σύγχρονη εποχή, στο σήμερα και το αύριο; Τι
επιχειρούμε με αυτό το νομοσχέδιο; Επιχειρούμε να ενώσουμε δυνάμεις από τα πανεπιστήμια και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από την μία πλευρά και το Υπουργείο Ανάπτυξης από την
άλλη και όχι να βλέπουμε το ζωτικό χώρο τον οποίο έχει το κάθε
Υπουργείο. Αυτή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως
και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν βλέπουν
κλειστούς χώρους για το πώς θα το κατοχυρώσουν, ούτε οι Υπουργοί
είναι μόνιμοι στις θέσεις τους, έρχονται και παρέρχονται. Η ουσία είναι
να βλέπουμε μπροστά, ποιο είναι το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον επιβάλλει συνένωση δυνάμεων στην έρευνα, την τεχνολογία και
την καινοτομία. Αυτός ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει τις δυνάμεις των δύο Υπουργείων και αναλαμβάνει ως ισχυρός βραχίονας
να προωθήσει την έρευνα και την τεχνολογία κάτω από την Διϋπουργική Επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο Πρωθυπουργός –μάλιστα
αυτό το νομοσχέδιο το υπογράφει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός- οι πρώτοι
που πρέπει να το επικροτήσετε είστε εσείς και όχι να βλέπει κανείς τι
μπορεί να διαφυλάξει από αυτό που έχει. Δεν είναι κτήμα μας ούτε τα
Υπουργεία ούτε οι αρμοδιότητες και αυτή την αντίληψη πρέπει κάποια
στιγμή να την αλλάξουμε. Να δούμε πώς μπορούμε με συνένωση δυνάμεων και προσπαθειών να πετύχουμε το καλύτερο.
Σε ό,τι αφορά τους αποσπασμένους εργαζόμενους από τα ερευνητικά κέντρα στη ΓΕ.Γ.Ε.Τ. εδώ και 15 - 16 χρόνια. Ξέρετε τι γινόταν
και το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Προσλαμβάνονταν στα ερευνητικά
κέντρα διότι δεν μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις απευθείας στο
Υπουργείο όχι αυτή την περίοδο, αλλά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες και στη συνέχεια αποσπόντουσαν στη ΓΕ.Γ.Ε.Τ.. Αυτοί οι άνθρωποι με τη νομοθεσία περί της επίλυσης του προβλήματος των
συμβασιούχων κατέστησαν αορίστου χρόνου και εξακολουθούν να
παραμένουν και να εργάζονται στη ΓΕ.Γ.Ε.Τ.. Δεν υπάρχει τρόπος
αυτοί που κατέστησαν αορίστου χρόνου να γίνουν μόνιμοι υπάλληλοι
όπως είστε εσείς, διότι αυτό θα δημιουργούσε ένα κύμα αντιστοίχων
αιτημάτων από όλους όσους έχουν καταστεί αορίστου χρόνου. Προ1711

σπαθούμε να βρούμε μία λύση, διότι αυτοί είναι αποσπασμένοι σε
εσάς, σας πληρώνουν τα ερευνητικά κέντρα και μέχρι στιγμής δεν
έχουμε βρει λύση. Επιδιώκουμε να δρούμε λύση, αλλά επί του παρόντος δεν την έχουμε βρει. Αυτό σημαίνει αδιαφορία της πολιτικής
ηγεσίας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτών των εργαζομένων;
Αυτό το πρόβλημα υπάρχει 15 χρόνια.
Θα ήθελα να πω για μία ακόμη φορά ότι τιμούμε το έργο και των
εργαζομένων στη ΓΕ.Γ.Ε.Τ. το οποίο αναβαθμίζεται. Τώρα έχει τον
επιτελικό χαρακτήρα για τις εισηγήσεις, για τον σχεδιασμό και για τις
προτάσεις στον εθνικό οργανισμό για την έρευνα και τεχνολογία, τώρα
αναβαθμίζεται η λειτουργία των εργαζομένων, διότι θα γίνει ουσιαστική δουλειά μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και θα στηρίζονται τα ερευνητικά κέντρα.
Τώρα τα ερευνητικά κέντρα θα έχουν την ουσιαστική παρουσία
των εργαζομένων και στην ΓΕΓΕΤ. Το ζητούμενο είναι ένα. Εμείς δε
σκεφτήκαμε τι έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και να μην πάρει κάτι το
Υπουργείο Παιδείας. Ναι απλόχερα δώσαμε συναρμοδιότητες και στο
Υπουργείο Παιδείας για πρώτη φορά στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ.
Διότι δεν μπορεί να μονοπωλεί κανείς το χώρο της γνώσης. Αυτή είναι
η άποψη της πολιτικής ηγεσίας και θα δείτε τα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια από αυτή τη συνένωση των προσπαθειών και με τη συνεργασία των ερευνητικών κέντρων με τα πανεπιστήμια και από την
κοινή χρήση των υποδομών που έχουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Διαφορετικά θα έπρεπε να κάνουμε και στα πανεπιστήμια υποδομές να πληρώνει χρήματα ο Ελληνικός λαός όταν αυτές
οι υποδομές υπάρχουν στα ερευνητικά κέντρα. Επιτέλους κάποτε
πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερο σεβασμό στον ιδρώτα του Ελληνικού
λαού από το να δημιουργούμε για κάθε μια περιοχή τα ίδια πράγματα
που υπάρχουν σε έναν άλλο φορέα του δημοσίου και μπορούν να τον
αξιοποιήσουν όλοι από κοινού. Αυτή είναι αντίληψή μας και είναι στην
κρίση και της εθνικής αντιπροσωπείας και του Ελληνικού λαού.
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Κυρώσεις

συμφωνιών και συμβάσεων
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Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβερνήσεως
της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
της Κυβερνήσεως
της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
και της Κυβερνήσεως
της Ελληνικής Δημοκρατίας
για Συνεργασία
στην Κατασκευή και την Εκμετάλλευση
του Αγωγού Πετρελαίου
«Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη»
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007

Μετά την υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας για την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη,
ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, έκανε την παρακάτω
δήλωση:
«Μαζί με το συνάδελφό μου Τάσσο Νεράντζη και το γενικό γραμματέα Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου προπέμψαμε τον πρόεδρο Πούτιν
στην αναχώρησή του για τη Μόσχα. Και είμαστε εδώ και οι τρεις. Ο
συνάδελφος Γιάννης Παπαθανασίου και οι άλλοι γενικοί γραμματείς
του υπουργείου Ανάπτυξης, βρίσκονται σε άλλη αίθουσα του ξενοδοχείου για τους καλεσμένους μας στη σημερινή δεξίωση στην οποία
και εσείς είστε καλεσμένοι.
Υπογράψαμε σήμερα παρουσία του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν, του Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας
της Βουλγαρίας Σεργκέι Στανίσεφ, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, μαζί με τους συναδέλφους μου, τον υπουργό Βιομηχανίας
και Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βίκτωρα Χριστένκο και
τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Άσεν Γκαγκαούζωφ, τη διακρατική συμφωνία Ρωσίας, Βουλγαρίας και Ελλάδος για την κατασκευή και
λειτουργία του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
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Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία για τις τρεις χώρες, τους
λαούς τους, την ευρύτερη περιοχή αλλά και τις διεθνείς πετρελαϊκές
αγορές. Για να φτάσουμε από τη σύλληψη της ιδέας, από τον αείμνηστο Νίκο Γρηγοριάδη στη σημερινή ιστορική στιγμή χρειάστηκε να
περάσουν 14 χρόνια συνεχών διαβουλεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων των τριών χωρών.
Στο διάστημα αυτό, από το 1993 μέχρι σήμερα, έχουν εργαστεί
για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη όλες οι κυβερνήσεις. Η Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, οι κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σημίτη και η νέα
διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Έχουν εργαστεί όλοι οι
υπουργοί Εξωτερικών από το σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κάρολο Παπούλια την περίοδο '94 - '95 μέχρι τον Πέτρο Μολυβιάτη, αλλά και τη σημερινή υπουργό Εξωτερικών, τη Ντόρα Μπακογιάννη.
Όπως επίσης φυσικά και όλοι οι υπουργοί Ανάπτυξης από το
1996 μέχρι σήμερα. Η Βάσω Παπανδρέου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Νίκος Χριστοδουλάκης και ο Άκης Τσοχατζόπουλος.
Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το υπουργείο των Εξωτερικών εργαστήκαμε με στρατηγική και σχέδιο αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα αυτού του έργου. Αναμφισβήτητα πρόκειται για ιστορική
εθνική επιτυχία.
Για την υλοποίηση του έργου αυτού η χώρα μας, όπως και η
Βουλγαρία, μπαίνουν στον παγκόσμιο πετρελαϊκό χάρτη. Επιπλέον,
ο αγωγός αυτός είναι ο πρώτος που κατασκευάζεται στην Ευρώπη
μετά από 40 χρόνια. Και θέλω σε αυτό το σημείο ειδικά να σταθώ, ότι
έχουμε επί ευρωπαϊκού εδάφους μετά από 40 χρόνια κατασκευή αγωγού μεταφοράς πετρελαίου. Και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του.
Η κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη
θα έχει πολλαπλά οφέλη και για τις τρεις χώρες, για ολόκληρη την περιοχή αλλά και για τις διεθνείς αγορές. Θέλω να επισημάνω για μια
ακόμη φορά ότι ο αγωγός αυτός λειτουργεί συμπληρωματικά προς
τα στενά του Βοσπόρου που είναι σήμερα η μοναδική οδός διέλευσης
πετρελαίου από τη Ρωσία, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή στην
Κασπία Θάλασσα.
Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η περιβαλλοντική προστασία
της ευρύτερης περιοχής, περιορίζεται το οικονομικό κόστος μεταφοράς πετρελαίου από την καθυστέρηση διέλευσης του πετρελαίου από
τα στενά του Βοσπόρου.
Υπογραμμίζω ότι την τελευταία 10ετία οι ποσότητες πετρελαίου,
αλλά και υποπροϊόντων του που διέρχονται μέσω των Στενών, αυξήθηκαν κατά 100%. Τα οφέλη της χώρας από την προώθηση του έργου
είναι και προφανή και συνοπτικά.
Πρώτον, η Ελλάδα θα εισπράττει τέλη διέλευσης από τη διεθνή
εταιρεία του έργου ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως,
τα οποία, όπως έχει δεσμευτεί η Κυβέρνηση, θα διατίθενται για ανα1715

πτυξιακά έργα υποδομής στο Νομό Έβρου. Καθώς και για την περιβαλλοντική αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής.
Δεύτερον, για την υλοποίηση της επένδυσης που θα προσεγγίσει, σε σημερινές τιμές, το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, θα δημιουργηθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο
2008-2010 και περίπου 250 έως 300 μόνιμες θέσεις εργασίας την περίοδο της λειτουργίας του αγωγού μετά το 2010.

Στη Διακρατική Συμφωνία προβλέπονται τα εξής:
Πρώτον, προσδιορίζεται η αρχική μεταφορική ικανότητα του αγωγού σε 35.000.000 τόνους ετησίως με πρόβλεψη για την επέκτασή
της σε δεύτερο στάδιο στα 50.000.000 τόνους ετησίως.
Δεύτερον, προβλέπεται η ίδρυση διεθνούς εταιρείας του έργου
αμέσως μετά τη υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας που έγινε σήμερα. Στη διεθνή εταιρεία του έργου συμμετέχουν με 51% κοινοπραξία
ρωσικών εταιρειών, με 24,5% βουλγαρικές εταιρείες, η ελληνική συμμετοχή ανέρχεται σε 24,5%. Ποσοστό 23,5% θα διαθέτει η κοινοπραξία ΕΛΠΕ Α.Ε.-ΘΡΑΚΗ Α.Ε. και 1% το ελληνικό Δημόσιο. Η παρουσία
του ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της διεθνούς εταιρείας
του έργου είναι και συμβολική αλλά και ουσιαστική.
Τρίτον, η διεθνής εταιρεία του έργου ανέλαβε την υποχρέωση να
δημιουργήσει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για την
εξασφάλιση της τεχνικής λειτουργίας του αγωγού πετρελαίου χρησιμοποιώντας υπεργολαβικά ελληνικές και βουλγαρικές εταιρείες.
Τέταρτον, η έδρα της διεθνούς εταιρείας του έργου θα είναι σε
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πέμπτον, μετά τη σύσταση της διεθνούς εταιρείας του έργου οι εμπλεκόμενες χώρες θα συνάψουν με τη διεθνή εταιρεία του έργου συμφωνία διέλευσης στην οποία θα προσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας
μεταξύ της διεθνούς εταιρείας και των κρατών-μερών συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών καταβολών, των τελών και των αποζημιώσεων που θα καταβάλλονται στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
Έκτον, το έργο θα πραγματοποιηθεί με τη χρηματοδοτική μορφή
του project finance. Ενώ προβλέπεται η διασφάλιση των δικαιωμάτων
των μετόχων της μειοψηφίας.
Έβδομον, η επιλογή εργολάβων για την κατασκευή καθώς και
προμηθευτών των υλικών και τεχνολογιών, αλλά και των θαλάσσιων
μεταφορών που θα πραγματοποιούνται από τη διεθνή εταιρεία του
έργου με τη διαδικασία διαγωνισμού θα υπάρχει προτίμηση από εταιρείες των τριών χωρών σε ανταγωνιστική βάση.
Ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, ο ελληνοτουρκικός αγωγός φυσικού αερίου, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε τον
Ιούλιο του 2005 και ολοκληρώνεται σε τρεις μήνες, και ο ελληνοϊταλικός αγωγός φυσικού αερίου, η κατασκευή του οποίου με βάση τη διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας του 2005, αλλά και το
πρωτόκολλο του Ιανουαρίου 2007, θα ξεκινήσει εντός του 2008, απο1716

τελούν μεγάλης σημασία διεθνή ενεργειακά έργα με τα οποία αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.
Η Ελλάδα προχωρά με στρατηγική και σχεδιασμό και εντάσσεται
στα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου
αλλά και του ηλεκτρισμού. Με σταθερά βήματα μετατρέπεται σε διεθνή διάδρομο μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων συνδέοντας τα μεγάλα κέντρα παραγωγής με τα σημεία κατανάλωσης. Συνδέοντας την
Ανατολή με τη Δύση.
Κλείνοντας, θέλω να σταθώ σε δύο θέματα. Το νιώθετε όλοι σας
ότι το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας ήταν σήμερα στραμμένο
εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, αλλά και την παρουσία του Προέδρου Πούτιν και του Πρωθυπουργού Στανίσεφ.
Και δεύτερον, για όλα αυτά τα θέματα και για λεπτομέρειες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, ο συνάδελφός μου Τάσσος
Νεράντζης και ο Νίκος Στεφάνου θα μεταβούμε στην Αλεξανδρούπολη και στον Έβρο για να έχουμε συνεργασία με το γενικό γραμματέα της Περιφέρειας, με τον υπερνομάρχη Ροδόπης και Έβρου, το
Νομάρχη Έβρου και το Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης και βεβαίως
με την ΤΕΔΚ του Νομού Έβρου.
Σε λίγο οι συνεργάτες μου θα σας μοιράσουν το κείμενο που υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα και βεβαίως θα σας σταλεί και ηλεκτρονικά για να το έχετε υπόψη σας.
Παρακαλώ πολύ το συνάδελφο Τάσσο Νεράντζη να λάβει το
λόγο».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης είπε:
«Στα όσα με τη γνωστή σεμνότητα επεσήμανε ο υπουργός, θέλω
να προσθέσω μια σκέψη και μόνο. Συνήθως, κατά κανόνα δηλαδή,
οι διακρατικές συμφωνίες ωφελούν τις χώρες που τις συνυπογράφουν. Εδώ, εκτός από τα προφανή ωφελήματα τα οποία αποκομίζουν
οι χώρες αυτές, μιλάμε για τη δημιουργία θέσεων, για τις επενδύσεις,
για τα έσοδα, υπάρχει ένα γενικότερο απτό όφελος της μείζονος περιοχής.
Δημιουργείται, πρώτον, ένας δεύτερος, φτηνότερος και ασφαλέστερος δρόμος αποκομιδής του πετρελαίου και διοχετεύσεώς του από
την Κασπία και από τη Ρωσία στη Βαλκανική και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Δεύτερον, στο διάγραμμα ενέργειας που υπάρχει στην περιοχή
αποκτά πια ολόκληρη αυτή η περιοχή μια ιδιαίτερη σημασία.
Και τρίτον, εμπεδώνεται η ασφάλεια, αφού αυτή η περιοχή καθίσταται νευραλγική για την ενεργειακή άρδευση του μείζονος εκείνου
τμήματος.
Να γιατί η Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης είναι υπερήφανες. Και να γιατί ενώ πέρασαν 14 χρόνια, άλ1717

λαξαν τρεις πρωθυπουργοί, πέρασαν πολλές κυβερνήσεις και υπουργοί, χρειάστηκε σήμερα η νέα διακυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον
Κώστα Καραμανλή και με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης με επικεφαλής τον Δημήτρη Σιούφα, να συγκεφαλαιώσει όλη
αυτή την εμπειρία προσθέτοντας το δικό της μόχθο για να φτάσουμε
σε αυτό το αποτέλεσμα.
Είμαστε πραγματικά ιδιαιτέρως ευχαριστημένοι, θα έλεγα, και
υπερήφανοι για αυτό».

Ο γενικός γραμματέας Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου είπε:
«Νομίζω ότι στα όσα είπε ο υπουργός θα πρέπει να συγκρατήσουμε μερικά στοιχεία. Το πρώτο, είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός αγωγός μετά τον αγωγό του 1967, τον αγωγό που ξεκινά από την Τριέστη
και μέσω Αυστρίας καταλήγει στη Γερμανία.
Είναι πολύ μεγάλο γεγονός ότι ο επόμενος ευρωπαϊκός αγωγός θα είναι ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Αυτό
είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο, είχα την τύχη και την τιμή
υπό τις οδηγίες του υπουργού να λάβω μέρος από ελληνικής πλευράς τους τελευταίους μήνες στις διαπραγματεύσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους συναδέλφους.
Θα ήθελα, λοιπόν, να αποκαλύψω δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι οι ίδιοι οι Ρώσοι μας πρότειναν και εντάξαμε στη Διακρατική Συμφωνία το στόχο της δεύτερης φάσης για αγωγό 50.000.000
τόνων πετρελαίου. Και το λέω πρώτη φορά αυτό.
Το δεύτερο είναι (και είναι μια λεπτομέρεια της διαπραγμάτευσης
που όφειλα να την πω σήμερα), ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν καθημερινές. Δεν ήταν μόνο οι επαφές στη Σόφια και Μόσχα, ήταν οι καθημερινές διαβουλεύσεις είτε απευθείας είτε δια των πρεσβειών μας.
Πραγματικά, κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα επικρατούσαν συναντίληψη,
συνεννόηση, φιλία και πραγματικά αγαστή σχέση με τις αντιπροσωπείες των χωρών αυτών.
Τέλος, θα μου επιτρέψετε μια δημόσια αναφορά. Να ευχαριστήσω
ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα σε καθημερινή βάση. Τον
πρέσβη της Ελλάδας στη Μόσχα τον κύριο ηλία Κλή, την πρέσβειρα
της Ελλάδας στη Σόφια, Δανάη Κουμανάκου, αλλά και τον Δημήτρη
Πλατή, διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του υφυπουργού Εξωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη, την καλή μου φίλη, την Τερέζα Αγγελάτου και τον Αχιλλέα Κύρτση.
Όλοι εμείς υπό την καθοδήγηση του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα και με τη συμμετοχή του υφυπουργού Ανάπτυξης του
Τάσου Νεράντζη, δώσαμε μια μάχη για την οποία είχαμε ένα και
μόνο στόχο. Να ικανοποιήσουμε και να πετύχουμε την αποστολή που
μας ανέθεσε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής σε συνέχεια
της συνάντησης κορυφής της 4ης Σεπτεμβρίου 2006 στην Αθήνα».
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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕρΙΟΔΟΣ ΙΑ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΔΙΑρΚηΣ ΕΠΙΤρΟΠη ΠΑρΑΓΩΓηΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟρΙΟΥ
ΠρΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

Συνεδρίαση Τρίτη, 17 Απριλίου 2007
...ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Είναι μακρά
η σειρά των ερωτημάτων στα οποία θα υπάρξει σημείο προς σημείο
απάντηση. Θέλω, όμως, να σταθώ σε τρία θέματα, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο θέμα. Βεβαίως και συνεκτιμούμε τις γεωπολιτικές θέσεις
και της Ε.Ε. και της Ρωσίας και των Η.Π.Α., αλλά ο οδηγός μας είναι
ένας και μόνον: το εθνικό συμφέρον, βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Αυτός είναι ο μοναδικός οδηγός μας.
Δεύτερον, αν σήμερα δι’ υμών, κύριε Παπουτσή, βαθύ γνώστη
των ενεργειακών θεμάτων και με πετυχημένη παρουσία στην εκπροσώπηση της χώρας ως Επίτροπος για την ενέργεια, έρχεται το κόμμα
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και ρωτάει την Κυβέρνηση σε ό, τι
αφορά το ρόλο και τη θέση των ΕΛ.ΠΕ., φοβούμαι ότι διαπράξατε δύο
ειδών πολιτικά ατοπήματα που στρέφονται εις βάρος σας.
Με την έννοια ότι η ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ. έγινε από την τελευταία κυβέρνησή σας και οι προθεσμίες για το πότε το management
της εταιρίας περιέρχεται στον ιδιωτικό φορέα, φέρει τις υπογραφές
της δικής σας κυβέρνησης. Απευθυνθείτε στα στελέχη σας, στον
πρώην Πρωθυπουργό, για αυτού του είδους τη συμφωνία.

...ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Επειδή διατελέσατε εκείνη την περίοδο υπουργός, θα γνωρίζετε ότι αναφέρει
εκείνον που θα έχει την πλειοψηφία των μετοχών το 2008. Τη ρύθμιση
αυτή δεν την έβαλα εγώ για μετοχή, η οποία είναι εισηγμένη στο
Χ.Α.Α.. Αν σήμερα, ως «μετανοούσες Μαγδαληνές», λέτε ότι «αυτό,
τότε κακώς το κάναμε και αν γίνουμε κυβέρνηση» - θα περιμένετε
πολύ γι' αυτό το πράγμα - για να αλλάξετε τη στρατηγική και την πολιτική σας, αλλά είναι ομολογία ότι τότε η πολιτική, την οποία ακολουθήσατε δεν ήταν σωστή, κατά την άποψή σας.

...ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Δεύτερον, η
συμμετοχή των ΕΛ.ΠΕ. στην κοινοπραξία ΕΛ.ΠΕ. - ΘΡΑΚΗ Α.Ε., με
πολύ μικρό ποσοστό, έγινε το 1999 από την κυβέρνησή σας και τα
ποσοστά της συμμετοχής στην εταιρεία ΕΛ.ΠΕ. - ΘΡΑΚΗ Α.Ε., είναι
ακριβώς τα ίδια όπως τα παρέδωσε η Κυβέρνησή σας.
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Έρχομαι στο τρίτο και εξαιρετικά σημαντικό, σε ότι αφορά το θέμα
της ΔΕ.ΠΑ. και της συμμετοχής εκεί των ΕΛ.ΠΕ. με 35%. Και αυτό
είναι «κληρονομιά» δικιά σας, μαζί με μια option, την οποία δώσατε
για 30% στη Δ.Ε.Η. και, βεβαίως, είχατε κινήσει τη διαδικασία πώλησης του 35%, του ποσοστού του Δημοσίου σε ισπανική εταιρία. Μάλιστα, με περίπου προσδιορισμό και του ύψους του τιμήματος. Αυτή
είναι, λοιπόν, η συμφωνία, την οποία είχατε κάνει. Εμείς δε την θεωρήσαμε ως συμφέρουσα για τα ελληνικά δεδομένα, δεν προχωρήσαμε σε αυτή τη διαδικασία πώλησης του 35%, του ποσοστού του
Ελληνικού Δημοσίου. Πιστεύω, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα, στη συνέχεια, ότι η σημερινή κεφαλαιουχική συγκρότηση της
Δ.Ε.Π.Α. να είναι, σχεδόν, για να μη πω διπλάσια, αν όχι τριπλάσια,
απ’ ό,τι ήταν τη περίοδο του 2004.
Αυτά, βάζουμε τα θέματα στη σωστή τους βάση. Εσείς ρωτάτε
πρώτα εμάς, αλλά, θα έπρεπε να ρωτήσετε πρώτα τους εαυτούς σας
και να απαντήσετε επ’ αυτού και μετά να ρωτήσετε την Κυβέρνηση
και την Πλειοψηφία επί όλων αυτών των θεμάτων. Χαιρετίζω, όμως,
με εξαιρετική ικανοποίηση το γεγονός ότι ψηφίζεται την κύρωση της
Συμφωνίας.
Επί των άλλων ερωτημάτων, θα σας απαντήσω με μόνον ένα:
Όλα τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου, από τα τέλη διέλευσης, με
απόφαση του Πρωθυπουργού, θα κατευθύνθούν στον Έβρο και στους
δύο άλλους νομούς, με το μέγιστο αυτών των εσόδων στον Έβρο.

…ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Κύριε Πρόεδρε, ό,τι είπα, ισχύει στο ακέραιον, δεν χρησιμοποίησα κανένα χαρακτηρισμό για τον κ. Παπουτσή, διότι αποφεύγω, όχι μόνο για
εκείνον αλλά και για όλους τους συναδέλφους, να χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς και επιθετικούς προσδιορισμούς. Πρώτον, ανέφερα,
ποιας κυβέρνησης είναι έργο η μετοχική σύνθεση των ΕΛ.ΠΕ., δεύτερον, τι συμβαίνει με την Δ.Ε.Π.Α. και τη μετοχική της σύνθεση, ποια
ακριβώς γεγονότα μεσολάβησαν και τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου και τα δικαιώματα εκείνου που έχει την πλειοψηφία.
Αυτά αποδεικνύονται από τις Συμφωνίες, για τις οποίες δεν γνώριζα ότι θα θέτατε τέτοιο θέμα, θα σας το θέσω και γι’ αυτό σας είπα.
Αν σήμερα δεσμεύεστε για να το κάνετε αυτό μελλοντικά, να αλλάξετε
αυτό, το οποίο σήμερα οφείλατε εδώ να το υποστηρίξετε, διότι απετέλεσε στρατηγική σας επιλογή στον ενεργειακό σας τομέα. Η σημερινή Κυβέρνηση σεβάστηκε αυτή τη διαδικασία.

…ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Κύριε Τσοχατζόπουλε, αν δεν κάνω λάθος και εσείς και ο κ. Παπουτσής διαφωνούσατε τότε με αυτή την πολιτική επιλογή της Κυβέρνησής σας, την
οποία προχώρησε άλλος Υπουργός. Το ποσοστό του δημοσίου ήταν
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35,5% συν το 8,21% που ήταν ομόλογο, το οποίο είχε εκδοθεί και το
οποίο πήρε πίσω το δημόσιο και το πώλησε με την Συμφωνία την
οποία είχατε υπογράψει με προτιμησιακή διαδικασία εάν επωλείτο
στον όμιλο Λάτση. Αυτό περιελάμβανε και με 4 αλλεπάλληλες διαδοχικές μετοχοποιήσεις. Tο ποσοστό του δημοσίου ήταν 35,5%.

...ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Κύριε συνάδελφε, θα επαναλάβω, για μία ακόμη φορά, τη διαχρονική θέση της
Κυβέρνησης, που είναι θέση όλων των κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες. Δεν εξετάζεται ούτε τίθεται θέμα δημιουργίας πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Οι λόγοι είναι
«χίλιοι». Πρώτον, διότι σχεδόν το σύνολο της ελληνικής κοινής γνώμης και της ελληνικής κοινωνίας αντιτίθεται σε ένα τέτοιο έργο και,
δεύτερον, δικαιολογημένα, γιατί η Ελλάδα συγκεντρώνει το 50% των
σεισμών ολόκληρης της περιοχής και, συνεπώς, όχι μόνο από εμάς,
αλλά διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί συνεχώς είναι ανάγκη να επαναλαμβάνονται αυτονόητες θέσεις και της σημερινής Κυβέρνησης και των
προηγούμενων κυβερνήσεων γύρω από αυτό το θέμα. και, μάλιστα,
ότι επελέγη η περιοχή του Έβρου.

…ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Κύριε συνάδελφε και εσείς αντιλαμβάνεσθε και ο κ. Παπουτσής, ότι το κείμενο
της Συμφωνίας είναι συμφωνία μεταξύ των τριών κρατών ότι θα στηρίξουν την κατασκευή και τη λειτουργία αυτού του αγωγού από τις
εταιρείες, που εκπροσωπούν την κάθε πλευρά και οι οποίες θα συστήσουν τη διεθνή εταιρεία, που θα συνάψει συμφωνίες με τη Βουλγαρία και με την Ελλάδα για τα τέλη διέλευσης, τα οποία, όπως
δήλωσα πριν, θα κατευθύνονται στο μέγιστο του ποσοστού στον
Έβρο και στους δύο άλλους νομούς της Θράκης. Τι περισσότερο πρέπει να σας πω, όταν αυτό είναι ένα θέμα επόμενης διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της διεθνούς εταιρείας και της Ελλάδος;
…ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης) : Σας είπα
ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αγωγού θα δημιουργηθούν
500 με 600 θέσεις εργασίας.

...ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης) : Με συγχωρείτε, μιλάμε για τον αγωγό κύριε συνάδερφε. Θα δημιουργηθούν 250
μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία του. Βεβαίως, από την
περιφερειακή και δορυφορική ανάπτυξη που θα πραγματοποιηθεί σε
ολόκληρη την περιοχή, θα δημιουργηθούν και άλλες θέσεις εργασίας.
Δεν είμαι σε θέση να προσδιορίσω το πόσες θα είναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι περιφερειακές επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν και
γύρω από τον αγωγό και γύρω από την ανάπτυξη που θα έρθει στο
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νομό Έβρου και ευρύτερα στη Θράκη, θα υπάρξουν και άλλες πολλές
–δεν ξέρω πόσες- θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι αυτά είναι από τα θετικά έμμεσα αποτελέσματα και στον τομέα της απασχόλησης από την
κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού.

…ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχει γίνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση για
την κύρωση αυτής της σημαντικής Συμφωνίας. Να ευχαριστήσω τους
συναδέλφους για τις ερωτήσεις τους και να εξάρω την πολιτική γενναιότητα του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που τοποθετήθηκε με θετική ψήφο στη Διαρκή Επιτροπή. Θέλω να πω ότι η
Συμφωνία αυτή δεν είναι μια Συμφωνία και έργο και αποτέλεσμα μόνο
της σημερινής Κυβέρνησης. Αφορά όλες τις Κυβερνήσεις από το 1993
και μετά, τους Πρωθυπουργούς Κώστα Μητσοτάκη, Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστα Σημίτη και Κώστα Καραμανλή και όλους τους Υπουργούς Εξωτερικών αυτής της περιόδου. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην
τελευταία περίοδο, στον κ. Μολυβιάτη και την κυρία Μπακογιάννη,
όπου το Υπουργείο Ανάπτυξης αλλάζοντας τη στρατηγική κατεύθυνση
από το να παλεύει μόνο του γι’ αυτό έργο έβαλε μπροστά και δίπλα
το Υπουργείο Εξωτερικών, για να ξεπεράσει εξαιρετικές δυσχέρειες
που συνάντησε τα προηγούμενα χρόνια, να αξιοποιήσει την πείρα
των προηγούμενων ετών και να ξαναδρομολογήσει ένα έργο που
ήταν 2,5 χρόνια σε αδράνεια. Έτσι, ώστε, να μπει σ’ ένα δρόμο που
έφτασε τον Απρίλιο του 2005 με το Μνημόνιο Διακρατικής Συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας - Βουλγαρίας - Ελλάδος και στις 15 Μαρτίου 2007
στην υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας στην Αθήνα με την παρουσία του Προέδρου Πούτιν, του Πρωθυπουργού Στανίσεφ, από
τους συναδέλφους μου Υπουργούς τον κ. Χριστένκο, τον κ. Γκαγκαούζωφ και τον απευθυνόμενο προς εσάς.
Η στρατηγική που ακολουθούμε είναι ταυτόσημη με τη στρατηγική
της Ε.Ε., που αποτελείται από το τρίπτυχο της ενεργειακής ασφάλειας
με διαφοροποίηση πηγών, οδών και μορφών ενέργειας. Άλλωστε, το
ότι αυτός ο αγωγός δεν είναι μόνο αγωγός της Ρωσίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, αλλά ένας αγωγός πανευρωπαϊκού ή και παγκόσμιου ενδιαφέροντος, προκύπτει από το γεγονός ότι ο αγωγός
αυτός απευθύνεται στις αγορές της Μεσογείου, της Ευρώπης και τη
Βόρειας Αμερικής. Αυτός είναι ένας από τους πρόσθετους λόγους, για
τους οποίους η χώρα μας μπαίνει στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη,
χωρίς να διαθέτει υδρογονάνθρακες και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο
γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό όφελος. Χαίρομαι γιατί αυτό το επεσήμαναν και από την Πλειοψηφία οι συνάδελφοι και η λαμπρή εισήγηση του Εισηγητή μας, αλλά και ο βαθύς γνώστης των ενεργειακών
θεμάτων Εισηγητής της Μειοψηφίας ο κ. Παπουτσής, γιατί εκείνος
ήταν ο εμπνευστής της ιδέας για την ενεργειακή κοινότητα της Ν.Α.
Ευρώπης - με πολύ αγώνα και προσπάθεια έγινε πραγματικότητα στις
25 Οκτωβρίου του 2005 κάτι που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό
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γεγονός από αυτόν καθ’ αυτόν τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. Η ενεργειακή κοινότητα και η δημιουργία της πρώτης περιφερειακής αγοράς ενέργειας στην περιοχή μας με πρωταγωνιστικό ρόλο
από τη χώρα μας, που εξασφάλισε δύο σημαντικά όργανα αυτής της
κοινότητας, το Συμβούλιο των Ρυθμιστών και το Φόρουμ του Ηλεκτρισμού θα παίξει για όλες τις επόμενες δεκαετίες σημαντικό ρόλο στην
ασφάλεια, στην ειρήνη, στην οικονομική συνεργασία των λαών της
περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης, στην περιοχή την οποία αναμένονται να
γίνουν μόνο στον τομέα του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου
επενδύσεις περισσότερες από 30 δις ευρώ και όπου η Ελλάδα, λόγω
της θέσης που έχει, λόγω της πείρας που έχει και ως το παλιότερο
μέλος στην περιοχή στην ευρωπαϊκή οικογένεια, να μπορεί κανείς να
προσδιορίσει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός. Βεβαίως, θα
ήμουν ο τελευταίος που θα ήθελα να άκουγα σήμερα εδώ ύμνους ή
μόνο καλά λόγια για τη Συμφωνία.
Δικαιολογημένα βάζετε ερωτήματα, για το οποία υπάρχουν απαντήσεις. Το πρώτο που θέλω να σημειώσω είναι ότι ο πετρελαιαγωγός
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης είναι αγωγός συμπληρωματικός των
στενών του Βοσπόρου στην έξοδο των πετρελαίων από τη Ρωσία
προς τις αγορές του κόσμου και το σημειώνω αυτό, δεν είναι ανταγωνιστικός κανενός άλλου αγωγού. Ανέφερε κάποιος συνάδελφος ότι
είναι ανταγωνιστικός του πετρελαιαγωγού Μπακού - Τσεϊχάν, μα
αυτός ο αγωγός δεν μεταφέρει ρώσικα πετρέλαια. Θα μου επιτρέψετε
να σταθώ εδώ και να πω ότι, όχι μόνο η ευρωπαϊκή οικογένεια και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια του Επιτρόπου αναφέρθηκε με θερμούς
λόγους στην κατάληξη υπογραφής της Διακρατικής Συμφωνίας,
ακόμα και οι Η.Π.Α. δια του Εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου των
Εξωτερικών, αλλά και δια του Πρέσβη στην Ελλάδα αναφέρθηκαν με
εξαιρετικά θετικό τρόπο στην ενεργειακή σημασία στον εφοδιασμό
των παγκόσμιων αγορών και βεβαίως της αγοράς της Βουλγαρίας και
της Ελλάδας από πετρέλαια από τη Μαύρη Θάλασσα.
Δεν θα πρέπει να δει κανείς μεμονωμένα τον πετρελαιαγωγό,
αλλά πρέπει να δει το έργο του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που υπογράφτηκε το 2003 από την προηγούμενη
κυβέρνηση. Eμείς τη φέραμε και την κυρώσαμε στη Βουλή και η κατασκευή αυτού του έργου εγκαινιάστηκε από τους δύο Πρωθυπουργούς, τον Πρωθυπουργό Καραμανλή και τον Πρωθυπουργό
Ερντογάν, τον Ιούλιο του 2005. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2007 και τον Ιούλιο του 2007 θα έχουμε ροή φυσικού αερίου
από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Επίσης, είναι το έργο του ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο
από την περιοχή της Κασπίας στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στις αγορές της Ευρώπης. Θα ήθελα να αναφέρω την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης με κανόνες των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού
αερίου, το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνεται πλέον για τη χώρα μας
από μεγάλες ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες, για να επενδύσουν
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στην Ελλάδα, το νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το νόμο
για τα βιοκαύσιμα, μια σειρά από θέματα που συγκροτούν την ενεργειακή στρατηγική, που ακολουθεί η πατρίδα μας με τη νέα διακυβέρνηση, συνεχίζοντας, βεβαίως, σωστές πολιτικές από την
προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά βάζοντας και τη σφραγίδα της ενεργειακής στρατηγικής, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό
πρόγραμμα της νέας διακυβέρνησης και στις προγραμματικές δεσμεύσεις του Μαρτίου του 2004, από τον Πρωθυπουργό μαζί με τα
δίκτυα στον ηλεκτρισμό και τη διασύνδεση των δικτύων με Τουρκία,
με μια δεύτερη γραμμή με τη Βουλγαρία και με ένα δεύτερο υποβρύχιο καλώδιο με την Ιταλία μεταφοράς εκατέρωθεν άνω των 500 μεγαβάτ ηλεκτρικού ρεύματος.
Γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, ότι όταν υπάρχουν επιτυχίες για τη
χώρα, αυτές δεν ανήκουν σε ένα κόμμα και γι’ αυτό δεν θα πρέπει να
δείχνουμε μεμψιμοιρία, αλλά όταν είναι αποτέλεσμα σύμπλευσης σε
κατευθύνσεις και αρχές, κερδισμένη είναι η χώρα και τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά συμφέροντα και η επιτυχία ανήκει σε όλους. Εγώ
δεν στέκομαι σε κομματικές ταμπέλες και δεν θα ήθελα σε τέτοιου είδους μεγάλου βεληνεκούς ζητήματα ούτε να βάζουμε την σφραγίδα
του γκρίζου ούτε την μεμψιμοιρία.
Κύριοι συνάδελφοι, την ίδια ημέρα της υπογραφής της διακρατικής συμφωνίας, 15 Μαρτίου, έδωσα στη δημοσιότητα –και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά- το περιεχόμενο της συμφωνίας. Μέχρι την
τελευταία στιγμή γινόντουσαν λεπτές διαπραγματεύσεις, για ένα τόσο
μεγάλο θέμα και νομίζω ότι όλοι σας αντιλαμβάνεστε ότι χρειαζόταν
εξαιρετικά μεγάλη προσοχή, προσεκτικές κινήσεις, για να μην γίνει
κάποιο λάθος, που θα τραυμάτιζε τη χώρα. Δεν το δικαιούμουν ούτε
εγώ, αλλά πιστεύω ότι κανένας που θα βρισκόταν στη θέση μου να
κάνει κάποιο λάθος από βεβιασμένη δημοσιότητα, που θα μπορούσε
να δημιουργήσει παρανοήσεις χωρίς λόγο.
Θα αναφερθώ στα βασικά σημεία της διακρατικής συμφωνίας.
Προσδιορίζεται καταρχάς με σαφήνεια η μεταφορική ικανότητα του
αγωγού σε 35 εκατομμύρια τόνους αρχικά, με πρόβλεψη επέκτασης
αυτής της ικανότητας στα 50 εκατομμύρια τόνους στο δεύτερο στάδιο
ετησίως. Προβλέπεται η ίδρυση διεθνούς εταιρείας για την κατασκευή
και λειτουργία του έργου. Σε αυτή τη διεθνή εταιρεία συμμετέχει κατά
51% η ρωσική πλευρά, 24,5% η βουλγαρική πλευρά και 24,5% η ελληνική πλευρά, στην οποία με δική μου παρέμβαση και έγκριση του
Πρωθυπουργού και, βεβαίως, με συμφωνία της Υπουργού Εξωτερικών, της κυρίας Μπακογιάννη, το Ελληνικό Δημόσιο κράτησε 1%, για
να παρακολουθεί από κοντά και τη διαδικασία σύστασης της διεθνούς
εταιρείας, αλλά και στη συνέχεια τη λειτουργία αυτής της εταιρείας, η
έδρα της οποίας θα είναι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Γι’
αυτό μιλάμε για διεθνή εταιρεία και οι κανόνες που ισχύουν σε όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοινοί κανόνες που καθορίζουν τις πολιτικές σε τέτοιου είδους μεγάλα ζητήματα, αλλά και για τη
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λειτουργία των εταιρειών και βέβαια η εταιρεία θα επιλέξει και τη χώρα
εκείνη που ενδεχομένως να έχει περισσότερα ωφελήματα, για την
αποδοτικότερη λειτουργία της επένδυσης των κεφαλαίων που θα κάνουν οι εταίροι.
Θα απαντήσω σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι έπρεπε να είναι
τριμερής η κατανομή από 33,3% περίπου σε κάθε χώρα. Επιχειρήθηκε αυτό το σχήμα, αλλά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα στις συνεννοήσεις επί πολλά χρόνια. Όταν εμείς ξεκινήσαμε την συνεννόηση, η
ρωσική πλευρά ξεκίνησε με το 95% των μετοχών της διεθνούς εταιρείας, για να καταλήξουμε σε μια λογική και εθνικά συμφέρουσα λύση
του 51%. Διότι και εάν ακόμη επιχειρούσαμε να κατασκευάσουμε εμείς
με τη Βουλγαρία, όπως είχε τεθεί κάποια στιγμή μια τέτοια ιδέα, τον
αγωγό και στη συνέχεια να ψάξουμε να βρούμε τις εταιρείες, για να
μεταφέρουν πετρέλαιο, δεν θα κάναμε τίποτα άλλο από έναν αβδηριτισμό στον 21ο αιώνα. Εσείς, οι Θρακιώτες, γνωρίζετε καλύτερα γιατί
έμεινε στην ιστορία ο αβδηριτισμός, από την πόλη Άβδηρα, όπου εκεί
κατασκεύαζαν υδραγωγεία, αγωγούς μεταφοράς νερού και βρύσες
και στη συνέχεια έψαχναν να βρουν νερό, αλλά δεν το έβρισκαν. Επίσης, υπάρχει διάταξη που λέει, κ. Παπουτσή, ότι όταν διατίθενται μετοχές από το ελληνικό, το βουλγαρικό ή από το ρωσικό μερίδιο,
απαιτείται η αντίστοιχη συμφωνία της ελληνικής, της ρωσικής ή της
βουλγαρικής πλευράς. Αυτό είναι μια επιπλέον εξασφάλιση ότι τα ποσοστά μπορούν να πωληθούν σε εταιρείες που έχουν πετρέλαια για
να βάλουν στον αγωγό και όχι για να κερδοσκοπήσουν από το μερίδιο
που έχουν στη διεθνή εταιρεία. Αυτό, είναι πρόσθετη εξασφάλιση για
τη βιωσιμότητα λειτουργίας του αγωγού. Η διεθνής εταιρεία του έργου
–όπως προκύπτει από τη συμφωνία- ανέλαβε την υποχρέωση να δημιουργήσει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, για την
εξασφάλιση της τεχνικής λειτουργίας του αγωγού, χρησιμοποιώντας
υπεργολαβικά ελληνικές και βουλγαρικές εταιρείες με ανταγωνιστικούς όρους. Όταν συσταθεί η διεθνής εταιρεία θα υπογράψει διακρατικές συμφωνίες για την διέλευση του αγωγού και από τη Βουλγαρία
και από την Ελλάδα. Έχουμε ένα δεύτερο στάδιο, όπου και εκεί θα
ληφθεί πρόνοια πλήρους εξασφάλισης των εθνικών και οικονομικών
συμφερόντων, όπως έγινε και με την υπογραφή αυτής της διακρατικής συμφωνίας.
Θα απαντήσω στα ερωτήματα που μου θέσατε. Πρώτον, τι θα περιέλθει στην ελληνική πλευρά, ως οικονομικό αποτέλεσμα. Αυτό, θα
προσδιοριστεί από τη συμφωνία που θα κάνει η διεθνής εταιρεία με
το ελληνικό κράτος, για τα τέλη διέλευσης. Αυτό είναι το όφελος που
θα έχει η ελληνική πολιτεία και αυτό το όφελος με δέσμευση του Πρωθυπουργού θα πάει στον Έβρο κατά το μέγιστο ποσοστό και στο νομό
Ροδόπης και Ξάνθης, που αποτελούν την ενιαία γεωγραφική ενότητα
της Θράκης.
Δεύτερον, ρώτησε ο κ. Παπουτσής ποια θα είναι τα οφέλη των
συμμετεχόντων στην διεθνή εταιρεία. Θα είναι αυτά τα οποία θα προ1725

κύπτουν από τα οικονομικά αποτελέσματα, που θα έχει η λειτουργία
της εταιρείας. Δεν έχει κάτι άλλο να πάρει η εταιρεία, παρά μόνο από
τα οικονομικά αποτελέσματα, όσο πιο επιτυχημένο είναι και το PROJECT FINANCE, αλλά και όσο περισσότερα πετρέλαια μπαίνουν στον
αγωγό, 35 εκατομμύρια στην αρχή και 50 εκατομμύρια τόνοι στην συνέχεια.
Το γεγονός ότι παρουσιάζεται επενδυτικό ενδιαφέρον είτε από την
εταιρεία CEVRON είτε από την κρατική εταιρεία δείχνει ότι αυτός ο
αγωγός είναι οικονομικά ωφέλιμος και ενισχύει τις διεθνείς αγορές, με
τον εφοδιασμό πετρελαίων από τη Μαύρη Θάλασσα.
Σας απάντησα, γιατί κράτησε το 1% το ελληνικό δημόσιο. Επίσης,
σας είπα για την πώληση του 23, 5% από τις τρείς ελληνικές εταιρείες,
που είναι οι εταιρείες που είχαν την ιδέα για τον αγωγό Μπουργάς Αλεξανδρούπολη. Αυτές οι εταιρείες είναι ίδιες σε όλη αυτή την διαδρομή και επί Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σημίτη και τώρα. Έγινε μόνο μια
διαφοροποίηση το 1999, όταν σε αυτή την διεθνή εταιρεία ΕΛ.ΠΕ.
Α.Ε. - ΘΡΑΚΗ Α.Ε. μπήκαν τα Ελληνικά Πετρέλαια με ποσοστό 25%.
Το υπόλοιπο 75%, το έχουν ο όμιλος Λάτση και ο όμιλος Προμηθέας.
Ρωτήσατε, εάν μπαίνουν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Σας
απαντώ ευθέως ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα εθνικής κυριαρχίας. Για
την διέλευση αυτού του αγωγού από το ελληνικό έδαφος, όπως προβλέπει η Συμφωνία στο άρθρο 4, δίνεται στη εταιρεία η χρήση της
γης, από την οποία διέρχεται ο αγωγός. Δεν υπάρχει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα. Οποιαδήποτε διεθνής εταιρεία έρθει και εγκατασταθεί
σε μια περιοχή, αποκτά χρήση γης και όχι κυριαρχικό δικαίωμα. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 αναφέρεται: «Διάθεση στη Διεθνή Εταιρεία
του έργου από την Δημοκρατία της Βουλγαρίας…….. και αναφαίρετη
εκχώρηση στην Διεθνή Εταιρεία του Έργου δικαιωμάτων χρήσης γης
αναφορικά με τις ως άνω εκτάσεις».
Είναι σαφή αυτά τα οποία έχουν λεχθεί από τις Νομικές Υπηρεσίες και του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εξωτερικών
και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα ήμουν ο τελευταίος πολίτης, που
θα έκανε κάτι εις βάρος της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.
Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, αναφέρεται σαφώς ότι η Συμφωνία αυτή δεν επηρεάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας από Διεθνείς Συμβάσεις και συνεπώς και την συμμετοχή μας στην Ε.Ε. και
τις οδηγίες που είναι ενσωματωμένες στο εθνικό δίκαιο. Επίσης, για
να κατασκευαστεί αυτός ο αγωγός θα πρέπει προηγουμένως να
υπάρχουν εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, που έχει ενσωματωμένη και την κοινοτική νομοθεσία από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Να είστε βέβαιοι ότι κανένας δεν θα έκανε ένα
έργο, αν δεν είχε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις προστασίας του
περιβάλλοντος. ‘Άλλωστε στο άρθρο 4 αναφέρεται η επίλυση θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος.
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Επίσης, στο εισαγωγικό μέρος της Συμφωνίας αναφέρεται ότι οι
χώρες προτίθενται να δημιουργήσουν μια αξιόπιστη και αποτελεσματική δίοδο μεταφοράς του πετρελαίου, που θα έχει ως στόχο την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας των χωρών της Ευρώπης και την
μείωση των οικολογικών κινδύνων, που συνδέονται με την αυξανόμενη πίεση των παραδοσιακών οδών μεταφοράς υδρογονανθράκων
και άλλων ενεργειακών πόρων στην περιοχή.

...ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Στην περιοχή σας το έργο θα γίνει με όλους τους όρους ασφάλειας, το terminal θα βρίσκεται περίπου 5 μίλια μέσα στη θάλασσα, δεν θα είναι καν
ορατό από την ξηρά. Επίσης, θα ληφθούν όλα τα μέτρα, όταν θα υπογραφεί η Συμφωνία με την ελληνική εταιρεία και το ελληνικό δημόσιο
για την διέλευση του αγωγού. Να είστε βέβαιοι ότι και εκεί θα υπάρξουν πλήρεις ασφαλιστικοί όροι για το περιβάλλον. Δεν νομίζω να πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει πολιτικός, ο οποίος να θέλει να γίνει΄
ένα έργο μόνο για το έργο και να μην νοιάζεται για το τι περιβάλλον
θα παραδώσει στις επόμενες γενεές.
Όσον αφορά στα φορολογικά θέματα, η διακρατική Συμφωνία περιλαμβάνει ένα όρο, που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει στο μέλλον δυσμενέστερο το φορολογικό καθεστώς, το οποίο ισχύει σήμερα. Σε
διαφορετική περίπτωση δεν επρόκειτο να γίνει μια τέτοια επένδυση
είτε από τις τρείς χώρες, είτε από την διεθνή εταιρεία. Αυτό δεν είναι
ελληνική πρωτοτυπία. Σε όλες τις διεθνείς Συμφωνίες υπάρχει αυτή
η ρύθμιση. Βεβαίως, γίνεται λόγος για εξασφάλιση ευνοϊκότερου καθεστώτος, για να μπορεί να είναι ελκυστικό και αποδοτικό αυτό το
έργο, το οποίο έχει και οικονομική και στρατιωτική σημασία για ολόκληρη την περιοχή.
Στο επόμενο διάστημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν. Στις αρχές Μαϊου θα γίνει μια πρώτη συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ των εταιρειών, για να αρχίσουν οι πρώτες
συνεννοήσεις, για το πώς θα καταρτισθεί αυτή η Διεθνής Συμφωνία.
Σας ενημερώνω, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, ότι προχωρούν για κύρωση αντίστοιχα και η Ρωσία και η Βουλγαρία, σύμφωνα
με το δικό τους Κοινοβουλευτικό σύστημα. Όλη αυτή η διαδικασία,
δηλαδή σύσταση διεθνούς εταιρείας, μελέτες, συμφωνίες διέλευσης
μεταξύ της εταιρείας της Βουλγαρίας και της Ελλάδος εκτιμούμε ότι
θα έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 1,5 έτους, ώστε μέχρι το τέλος
του 2008 να αρχίσει η κατασκευή. Υπολογίζουμε ότι ο χρόνος κατασκευής θα είναι περίπου 2 χρόνια, ώστε στα τέλη 2010, αρχές 2011
να είναι σε λειτουργία ο αγωγός.
Θέλω να ευχαριστήσω το συνάδελφό μου κ. Αναστάσιο Νεράντζη,
θερμό συμπαραστάτη τους τελευταίους 15 μήνες, που ήταν και οι κρισιμότεροι στην πορεία αυτού του έργου, τον κ. Νίκο Στεφάνου, που
ήταν επικεφαλής της ελληνικής πλευράς στις διαπραγματεύσεις,
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όπως και τους Γενικούς Γραμματείς των 8 υπουργείων που πήραν
μέρος, ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, για
να φτάσουμε στην ιστορική μέρα της 15ης Μαρτίου, οπότε υπεγράφη
εδώ η Συμφωνία παρουσία του Προέδρου Πούτιν, του Πρωθυπουργού Στάνισιεφ, του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή και του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας, του ανθρώπου που έκανε το πρώτο ξεκίνημα το 1994 και έβαλε τη σφραγίδα του για τον αγωγό αυτό. Βεβαίως, ευχαριστώ και τον πρώην συνάδελφό μου στην Κυβέρνηση κ.
Σαλαγκούδη, που είχε κι εκείνος πιστέψει σ’ αυτό το έργο και έκανε
τις προσπάθειές του στο διάστημα της θητείας του στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό.

…ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Δεν το έκανα
για λόγους φιλοφρόνησης. Για να σας το επιβεβαιώσω αυτό, να σας
θυμίσω ότι το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, επειδή είχε συμμετοχή σε αυτό το έργο, ήταν εκεί στην υπογραφή της Συνθήκης για
την ενεργειακή κοινότητα και στην υπογραφή για τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, όπως και ο Συνασπισμός. Σέβομαι ότι το Κ.Κ.Ε.
έχει διαφορετική αντίληψη, την τιμώ, αλλά δεν συμφωνώ με αυτήν.

…ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Όλο το ποσοστό θα πάει εκεί, αλλά το μέγιστο θα πάει στον Έβρο και στους δύο
άλλους νομούς.

1728

«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως
της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας
για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκμετάλλευση
του Αγωγού Πετρελαίου “Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη”»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3558
Φ.Ε.Κ. 101Α (14.05.2007)
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζεται από το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στην Κατασκευή και την
Εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη» που
υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 15 Μαρτίου 2007, της οποίας το κείμενο σε
πρωτότυπο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
μεταξύ της Κυβερνήσεως της ρωσικής Ομοσπονδίας,
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας
για Συνεργασία στην Κατασκευή και την Εκμετάλλευση
του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη»

Η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας
της Βουλγαρίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (στο εξής αναφερόμενες ως τα “Μέρη”),
εκτιμώντας την αποφασιστική σημασία της ενέργειας για την επιτυχή ανάπτυξη της οικονομίας των χωρών τους, επιθυμώντας να αναπτύξουν συνεργασία στον τομέα αυτό στη βάση ίσων δικαιωμάτων και αμοιβαίου
συμφέροντος, και επιδιώκοντας την ανάπτυξη των διαδικασιών ολοκλήρωσης
και καλών γειτονικών σχέσεων,
προτιθέμενες να δημιουργήσουν μια αξιόπιστη και αποτελεσματική δίοδο
μεταφοράς πετρελαίου, που θα έχει ως στόχο την αύξηση της ενεργειακής
ασφάλειας των χωρών της Ευρώπης και τη μείωση των οικολογικών κινδύνων που συνδέονται με την αυξανόμενη πίεση των παραδοσιακών οδών μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλων ενεργειακών πόρων στην περιοχή,
καθοδηγούμενες από την Διακήρυξη περί συνεργασίας στον τομέα της
ενέργειας, που έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας στη συνάντηση της 4ης Σεπτεμβρίου 2006 στην Αθήνα,
στη συνέχεια των θέσεων του Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου κατασκευής του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξαν1729

δρούπολη» που υπογράφηκε» στη Σόφια, στις 12 Απριλίου 2005, μεταξύ της
Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ, στα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι ο ορισμός των μορφών συνεργασίας των Μερών στην κατασκευή και την εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης», με αρχική ικανότητα μεταφοράς
35 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου ετησίως και τη δυνατότητα επέκτασης έως
50 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου ετησίως (στο εξής “Αγωγός Πετρελαίου”),
που αποτελείται από:
σταθμό μεταφορτώσεως πετρελαίου στην πόλη Μπουργκάς (Δημοκρατία
της Βουλγαρίας),
σταθμό μεταφορτώσεως πετρελαίου στην πόλη Αλεξανδρούπολη (Ελληνική Δημοκρατία),
αγωγό μεταφοράς πετρελαίου που ενώνει τους δύο προαναφερθέντες
σταθμούς μεταφορτώσεως με σταθμούς αντλήσεως, συγκροτήματα δεξαμενών πετρελαίου και λοιπή απαραίτητη υποδομή.
Όλα τα προαναφερθέντα αντικείμενα και εκτάσεις γης, στις οποίες αυτά
ευρίσκονται αποτελούν αναπόσπαστα μέρη ενός ενιαίου και μη διαχωρίσιμου
συστήματος μεταφοράς.
Τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση
της αδιάλειπτης μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Αγωγού Πετρελαίου, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις τεχνικές δυνατότητές του.
Άρθρο 2

Τα Μέρη, θα παράσχουν βοήθεια στην ίδρυση της Διεθνούς Εταιρείας
του Έργου που είναι ο ιδιοκτήτης του Αγωγού Πετρελαίου.
Η Διεθνής Εταιρεία του Έργου ιδρύεται από οικονομικά υποκείμενα (στο
εξής αναφερόμενοι ως οι “Συμμέτοχοι του Έργου”) οι οποίοι θα έχουν τα εξής
μερίδια στο αρχικό (μετοχικό) κεφάλαιο της Διεθνούς Εταιρείας του Έργου:
51% - Ο Ρωσικός Συμμέτοχος: Η Κοινοπραξία Αγωγού Πετρελαίου
«Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη» Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης,
24,5% - Ο Βουλγαρικός Συμμέτοχος: Η μετοχική εταιρεία «Αγωγός Πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη - BG Εταιρεία του Έργου»
24,5% - Οι Ελληνικοί Συμμέτοχοι: Η Κοινοπραξία «ΕΛΠΕ Α.Ε. - ΘΡΑΚΗ
Α.Ε.» (23,5%), και το Ελληνικό Δημόσιο (1%).
Μετά τη σύσταση της Διεθνούς Εταιρείας του Έργου, το μερίδιο των Συμμετόχων του Έργου μπορεί να εκχωρηθεί πλήρως ή εν μέρει σε εταιρείες παραγωγής πετρελαίου που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή
Εταιρεία του Έργου. Το προαναφερθέν δικαίωμα των Συμμετόχων του Έργου
δεν μπορεί να καταργηθεί από τα καταστατικά έγγραφα της Διεθνούς Εταιρείας του Έργου.
Τα Μέρη λαμβάνουν υπόψη ότι τέτοια εκχώρηση από Ρώσο, Έλληνα ή
Βούλγαρο Συμμέτοχο του Έργου θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης συμφωνίας της Ρωσικής, της Ελληνικής ή της Βουλγαρικής πλευράς, αντίστοιχα.
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Η Διεθνής Εταιρεία του Έργου θα ιδρύσει σχετικά υποκαταστήματα στην
επικράτεια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας,
καθώς και θα αναθέσουν υπεργολαβία σε βουλγαρικές και ελληνικές εταιρίες,
μη εξαιρουμένων εκείνων που είναι μέτοχοι στη Διεθνή Εταιρεία του Έργου,
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική αποτελεσματικότητα, με στόχο την εξασφάλιση της τεχνικής λειτουργίας του Αγωγού Πετρελαίου.
Άρθρο 3

Κατά την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας τα Μέρη καθοδηγούνται
από τα εξής:
η έδρα της Διεθνούς Εταιρείας τού Έργου θα προσδιοριστεί από τους
Συμμέτοχους του Έργου. Η έδρα της Διεθνούς Εταιρείας του Έργου θα βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στα συστατικά έγγραφά της θα προβλέπονται τα σχετικά δικαιώματα των
μετόχων της μειοψηφίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Διεθνούς Εταιρείας του Έργου, σύμφωνα
με το εθνικό δίκαιο της χώρας όπου εδρεύει η Διεθνής Εταιρεία του Έργου,
πλέον αποτελεσματική μορφή χρηματοδότησης της κατασκευής του Αγωγού Πετρελαίου αποτελεί η αρχή του «project financing», η οποία συνιστάται
από τα Μέρη να χρησιμοποιηθεί από τη Διεθνή Εταιρεία του Έργου, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική.
Άρθρο 4

Κατά την περίοδο σχεδιασμού, κατασκευής και εκμετάλλευσης του Αγωγού Πετρελαίου τα Μέρη συνάπτουν με τη Διεθνή Εταιρεία του Έργου Συμφωνία Διέλευσης, στην οποία προσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας μεταξύ
της Διεθνούς Εταιρείας του Έργου και των Κρατών-Μερών, συμπεριλαμβανομένων (όχι περιοριστικά), των εξής:
διάθεση στη Διεθνή Εταιρεία του Έργου από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και την Ελληνική Δημοκρατία εκτάσεων γης, που ανταποκρίνονται στους
σκοπούς και τους ορούς της κατασκευής του Αγωγού Πετρελαίου και αναφαίρετη εκχώρηση στη Διεθνή Εταιρεία του Έργου δικαιωμάτων χρήσης γης αναφορικά με τις ως άνω εκτάσεις γης, τα οποία εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη
κατασκευή και εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγκαταστάσεών του όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας,
προσδιορισμός όλων των ειδών φορολογικών και μη φορολογικών καταβολών, τελών και αποζημιώσεων υπέρ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
και της Ελληνικής Δημοκρατίας, που συνδέονται με την αναγκαία ποσότητα
μεταφερόμενου μέσω του εδάφους τους πετρελαίου για την επίτευξη της οικονομικής αποτελεσματικότητας του έργου,
σύνδεση με τα συστήματα παραγωγής ενέργειας, όπως επίσης και σταθερή τροφοδοσία ενέργειας στον Αγωγό Πετρελαίου,
εξασφάλιση ελεύθερης διέλευσης του πετρελαίου, χωρίς οποιεσδήποτε
καθυστερήσεις και κωλύματα μετά τη θέση του Αγωγού σε λειτουργία,
παροχή ευνοϊκού τελωνειακού καθεστώτος,
επίλυση θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και λοιπά θέματα.
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Κατά τον προσδιορισμό του ύψους των φορολογικών και μη φορολογικών καταβολών, τελών και αποζημιώσεων η Βουλγαρική και η Ελληνική
πλευρά στη Συμφωνίας Διέλευσης θα λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα της
τεχνικοοικονομικής μελέτης καθώς και το ότι οι όροι της μεταφοράς του πετρελαίου μέσω του Αγωγού Πετρελαίου πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί σε
σχέση με τις άλλες διόδους μεταφοράς πετρελαίου στην περιοχή.
Άρθρο 5

Τα Μέρη συμφώνησαν ότι η Διεθνής Εταιρεία του Έργου, έχοντας ως
στόχο την εξασφάλιση της μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Αγωγού Πετρελαίου, θα συνάψει σχετική (-ες) συμφωνία (-ες) (συμβάσεις) με τη μετοχική
εταιρεία «Transneft», η οποία θα εκτελεί, μεταξύ άλλων, τις εξής λειτουργίες:
θα συνάπτει συμφωνίες (συμβάσεις) παροχής υπηρεσιών μεταφοράς
πετρελαίου με τους αποστολείς φορτίου (ιδιοκτήτες του πετρελαίου) για τη
μεταφορά πετρελαίου από τις περιοχές παραγωγής του πετρελαίου μέχρι το
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,
θα διαμορφώνει τις ροές πετρελαίου σε όλη τη διαδρομή διέλευσης,
θα ασκεί την διοίκηση των υπηρεσιών διεκπεραίωσης,
θα επεξεργάζεται και υλοποιεί την εκτέλεση του προγραμματισμού εφοδιασμού και φόρτωσης (εκφόρτωσης) πετρελαιοφόρων σε σταθμούς μεταφορτώσεως πετρελαίου, καθώς και του προγραμματισμού διέλευσης του
πετρελαίου μέσω του συστήματος κεντρικής τροφοδοσίας του Αγωγού Πετρελαίου.
Η Ρωσική Πλευρά, σύμφωνα με τις αιτήσεις των αποστολέων φορτίων εταιρειών παραγωγής πετρελαίου, θα εξασφαλίζει την ένταξη των προς μεταφορά ποσοτήτων πετρελαίου μέσω του Αγωγού στον προγραμματισμό διέλευσης πετρελαίου μέσω του συστήματος κεντρικής τροφοδοσίας του
Αγωγού Πετρελαίου ο οποίος καθορίζεται βάσει όρων που ορίζονται από τη
Ρωσική Πλευρά.
Το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω του
Αγωγού Πετρελαίου, θα διατηρείται από τους αποστολείς φορτίων, σύμφωνα
με τις διατάξεις των σχετικών εμπορικών συμφωνιών (συμβάσεων).
Άρθρο 6

Οι τιμές υπηρεσιών μεταφοράς πετρελαίου από τον Αγωγό Πετρελαίου,
συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών φόρτωσης και εκφόρτωσης του
πετρελαίου, ορίζονται από την Διεθνή Εταιρεία του Έργου και αποτελούν αποκλειστική της αρμοδιότητα.
Άρθρο 7

Η επιλογή εργολάβου (εργολάβων) για την κατασκευή, καθώς και προμηθευτών των υλικών και τεχνολογιών, και οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες απαραίτητες για την κατασκευή και εκμετάλλευση του Αγωγού
Πετρελαίου, πραγματοποιείται από τη Διεθνή Εταιρεία του Έργου με βάση
διαδικασία διαγωνισμού, κατά προτίμηση από τα οικονομικά υποκείμενα των
Μερών, υπό την προϋπόθεση της ανταγωνιστικότητας των εμπορευμάτων,
εργασιών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και θαλασσίων μεταφορών.
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Τα Μέρη αναθέτουν στις αρμόδιες κρατικές αρχές να εξασφαλίσουν ένα
απλοποιημένο καθεστώς διέλευσης των συνόρων των Κρατών-Μερών σε ειδικούς, υλικά, κατασκευαστικά και τεχνολογικά μηχανήματα και εξοπλισμό,
απαραίτητα για τις εργασίες κατασκευής και εκμετάλλευσης του Αγωγού Πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεών του, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας.
Άρθρο 8

Τα Μέρη θα εξασφαλίσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απρόσκοπτη κατασκευή και εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου, για την χορήγηση
όλων των απαραίτητων αδειών στη Διεθνή Εταιρεία του Έργου, συμπεριλαμβανομένης και της εξασφάλισης δικαιωμάτων χρήσης γης (εκχώρηση εκτάσεων γης), καθώς και για την προσέλκυση χρηματοδότησης και πιστώσεων,
και την εξασφάλιση εγγυήσεων στους πιστωτές.
Άρθρο 9

Με σκοπό την καλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα του έργου κατά
την κατασκευή και την εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου, η Δημοκρατία
της Βουλγαρίας και η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύονται να παράσχουν στη
Διεθνή Εταιρεία τού Έργου το πλέον ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με την νομοθεσία αυτών των Κρατών, παρέχοντας, μεταξύ άλλων:
απαλλαγή από την καταβολή του ΦΠΑ (Φόρου Προστιθέμενης Αξίας)
κατά την εισαγωγή εξοπλισμού και εξαρτημάτων απαραίτητων για την εκτέλεση των εργασιών πού συνδέονται με την κατασκευή και εκμετάλλευση του
Αγωγού Πετρελαίου, υπό τον όρο της μετέπειτα εξαγωγής τους στο μέλλον,
επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής του καταβαλλόμενου ΦΠΑ για
τα υλικά, τις υπηρεσίες και τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή και εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου.
Άρθρο 10

Οι νέες νομοθετικές και άλλες κανονιστικές πράξεις που υιοθετούνται από
τα Κράτη-Μέρη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, από τις
οποίες συνεπάγεται αύξηση του ύψους οποιουδήποτε φόρου, τέλους, δασμού
ή άλλης παρόμοιας καταβολής εκ μέρους της Διεθνούς Εταιρείας του Έργου,
όπως επίσης εκ μέρους των εργολάβων που αναλαμβάνουν την κατασκευή
και την εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου, σε σύγκριση με το ύψος οποιουδήποτε φόρου, τέλους, δασμού ή άλλης παρόμοιας καταβολής, που θα
υπολογισθεί την ημερομηνία της θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας,
δεν Θα ισχύουν για τη Διεθνή Εταιρεία του Έργου και τους προαναφερθέντες
εργολάβους στην περίοδο της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία του
Αγωγού Πετρελαίου και καθ’ όλη την περίοδο ανάκτησης του κόστους όπως
ορίζεται από το σχέδιο της κατασκευής του Αγωγού Πετρελαίου.
Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου θα εφαρμόζονται και για τα εισοδήματα και τις συναλλαγές που σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών (υπηρεσιών) κατά την κατασκευή και την εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου
που διεξάγονται από την Διεθνή Εταιρεία του Έργου και τους προαναφερθέντες εργολάβους.
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Άρθρο 11

Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από άλλες διεθνείς συμφωνίες στις
οποίες συμμετέχουν τα Μέρη.
Τα Μέρη δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις των Συμμετόχων του
Έργου, που απορρέουν από τη συμμετοχή στην κατασκευή και την εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου. Παράλληλα, τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα
λογικά και επιτρεπόμενα μέτρα για την εξασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης από τους Συμμέτοχους των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της κατασκευής και εκμετάλλευσης του Αγωγού Πετρελαίου.
Άρθρο 12

Τα Μέρη ορίζουν ως υπεύθυνα όργανα για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας και της Συμφωνίας
Διέλευσης όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας:
από τη Ρωσική Πλευρά - το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας της
Ρωσικής Ομοσπονδίας.
από τη Βουλγαρική Πλευρά - το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Δημοσίων Έργων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
από την Ελληνική Πλευρά - το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Σε περίπτωση τροποποίησης των εξουσιοδοτημένων αρχών, τα Μέρη
αλληλοενημερώνονται σχετικά μέσω της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 13

Διαφωνίες σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες δεν μπορούν να διευθετηθούν μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμοδίων οργάνων, θα επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των Μερών, με διατύπωση αντιστοίχων πρωτοκόλλων.
Άρθρο 14

Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε
Μέρος δύναται να αποχωρήσει από την παρούσα Συμφωνία μετά τη λήξη
της περιόδου ανάκτησης του κόστους του Αγωγού Πετρελαίου.
Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε κύρωση και τίθεται σε ισχύ από την
ημερομηνία που θα λάβει ο Θεματοφύλακας για φύλαξη το τελευταίο κυρωμένο έγγραφο.
Οι θέσεις των Άρθρων 1-5, 12, 13 της Συμφωνίας εφαρμόζονται προσωρινά από την ημερομηνία της υπογραφής της.
Θεματοφύλακας της παρούσας Συμφωνίας είναι η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 15 Μαρτίου 2007 σε τρία πρωτότυπα στη ρωσική, τη βουλγαρική, την ελληνική και την αγγλική γλώσσα, τα
κείμενα των οποίων έχουν την ίδια ισχύ.
Σε περίπτωση διαφωνιών ερμηνείας των θέσεων της παρούσας Συμφωνίας, το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύσει.
Για την Κυβέρνηση
Για την Κυβέρνηση
Για την Κυβέρνηση
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της Ρώσικης Ομοσπονδίας
(υπογραφή)

της Δημοκρατίας
της Βουλγαρίας
(υπογραφή)

της Ελληνικής
Δημοκρατίας
(υπογραφή)

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝη

Ε. ΜΕΪΜΑρΑΚηΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝηΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 14 Μαΐου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΤηΣ ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Δημοκρατίας της Τουρκίας
σχετικά με την πραγματοποίηση
της διασύνδεσης Τουρκίας - Ελλάδος
για τη μεταφορά αερίου
και την προμήθεια φυσικού αερίου
από τη Δημοκρατία της Τουρκίας
προς την Ελληνική Δημοκρατία
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3246
Φ.Ε.Κ. 117Α (01.07.2004)
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας
της Τουρκίας σχετικά με την πραγματοποίηση της διασύνδεσης Τουρκίας- Ελλάδος για τη μεταφορά αερίου και την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Δημοκρατία της Τουρκίας προς την Ελληνική Δημοκρατία, που υπογράφηκε στη
Θεσσαλονίκη στις 23 Φεβρουαρίου 2003, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤηΣ ΕΛΛηΝΙΚηΣ ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤηΣ ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ ΤηΣ ΤΟΥρΚΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤηΝ ΠρΑΓΜΑΤΟΠΟΙηΣη ΤηΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣηΣ ΤΟΥρΚΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ Τη ΜΕΤΑΦΟρΑ ΑΕρΙΟΥ ΚΑΙ ΤηΝ ΠρΟΜηΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕρΙΟΥ ΑΠΟ Τη ΔηΜΟΚρΑΤΙΑ ΤηΣ ΤΟΥρΚΙΑΣ ΠρΟΣ ΤηΝ ΕΛΛηΝΙΚη ΔηΜΟΚρΑΤΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (αναφερόμενες του λοιπού καθεμία ατομικά ως «το Μέρος» και συλλογικά ως «τα Μέρη»), δια της παρούσης,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι η ανάπτυξη της συνεργασίας στον ενεργειακό
τομέα μεταξύ της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας
θα ενδυναμώσει περαιτέρω τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των
δύο χωρών,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ τη βούλησή τους να αναπτύξουν και να επεκτείνουν
τη διμερή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή αγορά αερίου, να διασφαλίσουν μια
θέση στην απελευθερωμένη Ευρωπαϊκή αγορά αερίου και να συμβάλλουν
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στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας αερίου στην Ευρωπαϊκή αγορά
αερίου,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ το στόχο τους να υλοποιήσουν τη διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου των Μερών με την κατασκευή ενός αμφίδρομου αγωγού μεταξύ της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το
Έργο της διασύνδεσης Τουρκίας - Ελλάδας (του λοιπού καλούμενο «το
Έργο») θα αποτελέσει το αρχικό και πλέον σημαντικό στάδιο του Έργου του
Νοτιοευρωπαϊκού Δακτυλίου Αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΝ ότι το Έργο θα επιτρέψει και στις δύο χώρες να καταστούν μείζονες χώρες διαμετακόμισης για την Περιοχή της Ευρώπης και το
Βαλκανικό Χώρο και επιπλέον θα συμβάλλει στη στρατηγική ενεργειακής
ασφάλειας και διαφοροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ την επιθυμία τους να ερευνήσουν τους τρόπους εξαγωγής και μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Περιοχή της Ευρώπης και το
Βαλκανικό Χώρο μέσω της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας,
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ υπόψη την πρόθεση της Ελληνικής Δημοκρατίας να διαφοροποιήσει τις πηγές της προμήθειας φυσικού αερίου και να ικανοποιήσει
έγκαιρα τη ζήτηση αερίου της,
ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ όλες τις απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους για την πραγματοποίηση του Έργου,
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ, τα Μέρη κατέληξαν σε συμφωνία επί των κατωτέρω:
ΑρΘρΟ 1

Η ΒΟRU ΗΑLTARI ILE PETROL TASIMA A.S. (BOTAS) (του λοιπού καλούμενη ΒΟΤAS) είναι η εξουσιοδοτημένη, από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, επιχείρηση για την προμήθεια φυσικού αερίου στη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε. (του λοιπού καλούμενη
Δ.ΕΠ.Α.) και η Δ.ΕΠ.Α. είναι η εξουσιοδοτημένη, από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, επιχείρηση για την αγορά φυσικού αερίου από τη
ΒΟΤAS.

Τεχνικοί, εμπορικοί και διοικητικοί όροι και συνθήκες προμήθειας, το σημείο παράδοσης, η διάρκεια, ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή
και η λειτουργία, καθώς και άλλοι κατάλληλοι όροι και συνθήκες περιέχονται
στη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς Φυσικού Αερίου (του λοιπού καλούμενη
«Σύμβαση»), η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της ΒΟΤAS και της
Δ.ΕΠΑ.

Η ποσότητα φυσικού αερίου που θα προμηθεύσει η Δημοκρατία της
Τουρκίας μπορεί να αυξηθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας της BOTAS και της
Δ.ΕΠ.Α.

Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας εγγυάται τις δεσμεύσεις της
ΒΟΤAS και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας εγγυάται τις δεσμεύσεις
της Δ.ΕΠ.Α. που περιέχονται στη Σύμβαση.

Η κυριότητα και κατοχή του φυσικού αερίου που θα πωλείται βάσει της
Σύμβασης θα μεταβιβάζεται από τη BOTAS στη Δ.ΕΠ.Α. στο σημείο παράδοσης.
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ΑρΘρΟ 2

Στα πλαίσια του Έργου, η BOTAS και η Δ.ΕΠ.Α. θα είναι υπεύθυνες για
το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού αερίου εντός της αντίστοιχης γεωγραφικής τους περιοχής και θα συνεργαστούν για τη χρηματοδότηση του Έργου.

Τα Μέρη θα αναλάβουν όλες τις απαραίτητες δράσεις, προσπάθειες, νομικά και διοικητικά μέτρα, που τυχόν θα απαιτηθούν στα πλαίσια της αρμοδιότητας και της εθνικής τους νομοθεσίας για την πραγματοποίηση του Έργου
και την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Δημοκρατία της Τουρκίας στην Ελληνική Δημοκρατία.

Τα Μέρη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν τη
διαμετακόμιση αερίου τρίτων μερών μέσω των δικτύων αγωγών τους προς
την Περιοχή της Ευρώπης και το Βαλκανικό Χώρο σύμφωνα με τους όρους
της Συνθήκης του Ενεργειακού Χάρτη που υπεγράφη στη Λισσαβόνα στις 17
Δεκεμβρίου 1994.
ΑρΘρΟ 3

Τα Μέρη θα προσπαθούν να διευθετούν τις διαφορές τους σχετικά με την
ερμηνεία και εφαρμογή των όρων της παρούσης Συμφωνίας κατ’ αρχήν μέσω
διπλωματικής οδού. Αν, πάρα ταύτα, τα Μέρη δεν επιτύχουν να καταλήξουν
σε φιλική διευθέτηση κάθε τέτοιας διαφοράς, μετά από καλόπιστες προσπάθειες, οποιοδήποτε από τα Μέρη δικαιούται να θέσει το θέμα σε ad hoc διαιτησία, αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση στο άλλο Μέρος, για τελική και
δεσμευτική επίλυση.

Το ανωτέρω διαιτητικό δικαστήριο θα συσταθεί και θα λειτουργήσει με
κατ’ αναλογία εφαρμογή στην παρούσα Συμφωνία των διατάξεων που περιέχονται στο Άρθρο 27 παράγραφος 3 της Συνθήκης του Ενεργειακού Χάρτη,
που υπεγράφη στη Λισσαβόνα στις 17 Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τη διευθέτηση διαφορών.
ΑρΘρΟ 4

Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ μετά την υπογραφή της Σύμβασης
και αφού κάθε Μέρος ανακοινώσει δια της διπλωματικής οδού στο άλλο την
ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή
της Συμφωνίας, και θα παραμείνει σε ισχύ για είκοσι (20) έτη ανανεούμενη
αυτομάτως για μια περίοδο πέντε (5) ετών, εκτός εάν οποιοδήποτε από τα
Μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο, εγγράφως, έξι μήνες πριν από την εκπνοή
οποιασδήποτε από τις ανωτέρω περιόδους, την πρόθεσή του να λήξει η Συμφωνία.
ΣΥΝΕΦΩΝΗΘΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ στη Θεσσαλονίκη στις 23 Φεβρουαρίου 2003 σε δύο (2) πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Ο Υπουργός Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων
Dr. Mehmet Hilmi Guler

Απ.- Αθ. Τσοχατζόπουλος

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 4 αυτής.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2004
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤηΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2004

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης
της Κυπριακής Δημοκρατίας
για τη διατήρηση αποθεμάτων
αργού πετρελαίου και προϊόντων
πετρελαίου που αποθηκεύονται
στην Ελληνική Δημοκρατία
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 16 Μαΐου 2004

Διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου σε τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού
Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφα στην Κύπρο.
Ο υπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο, με τον οποίο είχε μακρά συζήτηση για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς επίσης και
ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Διαβεβαίωσε
τον Κύπριο Πρόεδρο ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, όλες οι Ελληνίδες
και όλοι οι Έλληνες βρισκόμαστε στο πλευρό του Κυπριακού Ελληνισμού, για μια λύση λειτουργική και βιώσιμη που να εγγυάται ασφάλεια
και ευημερία για όλους του κατοίκους του νησιού, Ελληνοκυπρίους
και Τουρκοκύπριους.
Ο υπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε επίσης τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Βουλής κ. Χριστόφια τον οποίο –όπως τόνισε σε δηλώσεις
του- θεωρεί βαθιά κοινοβουλευτικό πολιτικό.
Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας είχε ιδιαίτερη συνεργασία με τον Κύπριο ομόλογό του κ. Λιλλήκα στο υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Οι δύο υπουργοί υπέγραψαν
διμερή συμφωνία για τη δυνατότητα διατήρησης αποθεμάτων ασφάλειας σε πετρελαιοειδή. Η συμφωνία αυτή προβλέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορεί να διατηρεί τα αποθέματα ασφάλειας πετρελαίου
που έχει υποχρέωση από την Ε.Ε. στον Ελλαδικό Χώρο.
Στην ίδια συνάντηση εξετάστηκαν οι τομείς διεύρυνσης των υπαρχουσών και ανάπτυξης νέων διμερών συνεργασιών στο πλαίσιο που
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διαμορφώνεται μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα και την αναγκαιότητα ανάπτυξης κοινών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Ελλήνων και Κυπρίων επιχειρηματιών, τόσο προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής, όσο και προς τις
χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.
Εξετάστηκαν επίσης θέματα συνεργασίας στις πολιτικές για τη
βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της τυποποίησης, καθώς και σε προγράμματα για την ανταγωνιστικότητα, την
έρευνα και την τεχνολογία. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η συνεργασία Ελλάδας Κύπρου θα γίνεται διαρκώς στενότερη, γιατί υπάρχει αμοιβαία θέληση.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3264
Φ.Ε.Κ. 180Α (30.09.2004)
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διατήρηση αποθεμάτων
αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που αποθηκεύονται στην Ελληνική Δημοκρατία, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 14 Μαΐου 2004
και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ Τη ΔΙΑΤηρηΣη ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΑρΓΟΥ ΠΕΤρΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠρΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤρΕΛΑΙΟΥ
ΠΟΥ ΑΠΟΘηΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤηΝ ΕΛΛηΝΙΚη ΔηΜΟΚρΑΤΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤηΣ ΚΥΒΕρΝηΣηΣ ΤηΣ ΚΥΠρΙΑΚηΣ ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ
ΤηΣ ΚΥΒΕρΝηΣηΣ ΤηΣ ΕΛΛηΝΙΚηΣ ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ,

Λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγία 68/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης
Δεκεμβρίου 1968 περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελάχιστου επιπέδου
αποθεμάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και την
Οδηγία του Συμβουλίου 98/93/ΕΚ της 14ης Δεκεμβρίου 1998 (η οποία στο
εξής θα αναφέρεται ως η «Οδηγία»)
Λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 6(2) της Οδηγίας, το οποίο προβλέπει τη
διατήρηση αποθεμάτων εντός της επικράτειας ενός κράτους μέλους για λογαριασμό επιχειρήσεων, ή φορέων/οντοτήτων εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος, δυνάμει διακυβερνητικών συμφωνιών
Λαμβάνοντας υπόψη τον περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
Νόμο του 2003 της Κυπριακής Δημοκρατίας
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Έχουν συμφωνήσει ως ακολούθως:
Άρθρο 1

ΟρΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αν από το κείμενο
προκύπτει διαφορετική έννοια
«απόθεμα» σημαίνει απόθεμα αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου
«αρμόδια αρχή» σημαίνει
(i) στην περίπτωση της Κύπρου, τον Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας
και Τουρισμού, η οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν
(ii) στην περίπτωση της Ελλάδος, τον Υπουργό Ανάπτυξης ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν,
οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εποπτεία της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων για διατήρηση αποθεμάτων σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία
«επικράτεια» σημαίνει την περιοχή επί της οποίας τα Συμβαλλόμενα
Μέρη ασκούν τη δικαιοδοσία τους
«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
«επιχείρηση» σημαίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας και με την οποία ο
ΚΟΔΑΠ έχει συμβληθεί για τη διατήρηση αποθεμάτων για λογαριασμό του
«πετρελαιοειδές» σημαίνει προϊόν επεξεργασίας αργού πετρελαίου που
περιλαμβάνεται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Νόμου
«ΚΟΔΑΠ» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Διατήρησης Αποθεμάτων
Πετρελαιοειδών, ο οποίος ιδρύθηκε δυνάμει του περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου του 2003 της Κυπριακής Δημοκρατίας
«μηνιαία έκθεση» σημαίνει την έκθεση που καταρτίζεται σύμφωνα με τις
πρόνοιες του άρθρου 8.
«Νόμος» σημαίνει τον περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
Νόμο του 2003 της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τροποποιείται εκάστοτε
«στατιστικό δελτίο» σημαίνει το δελτίο που υποβάλλουν τα κράτη μέλη
στην Επιτροπή σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4 της Οδηγίας
«Συμβαλλόμενα Μέρη» σημαίνει την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Άρθρο 2

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑρΜΟΓηΣ

Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται στα αποθέματα πετρελαιοειδών που
αναφέρονται στο άρθρο 7 του Νόμου τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά από τις
αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Μερών ως αποθέματα στα οποία η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται
Άρθρο 3

ΔΙΑΤηρηΣη ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΚΟΔΑΠ σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία δύναται να διατηρεί
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αποθέματα στην Ελληνική Δημοκρατία. Τα αποθέματα αυτά μπορούν να διατηρούνται είτε απευθείας από τον ΚΟΔΑΠ είτε από επιχείρηση εγκατεστημένη
στην Ελληνική Δημοκρατία για λογαριασμό του ΚΟΔΑΠ.
Άρθρο 4

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(1) Τηρουμένων των προνοιών της παρούσας Συμφωνίας, τα αποθέματα
πετρελαιοειδών που διατηρούνται στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας από τον ΚΟΔΑΠ ή για λογαριασμό του ΚΟΔΑΠ περιλαμβάνονται στο
στατιστικό δελτίο που υποβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Επιτροπή.
(2) Εάν επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελληνική Δημοκρατία διατηρεί αποθέματα για λογαριασμό του ΚΟΔΑΠ δυνάμει του άρθρου
3, τότε τέτοια αποθέματα δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον καταρτισμό του
στατιστικού δελτίου που υποβάλλει η Ελληνική Δημοκρατία στην Επιτροπή.
Άρθρο 5

ΜΕΤΑΦΟρΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας σε καμία περίπτωση δεν θα
αντιτίθεται, στη μεταφορά των αποθεμάτων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα Συμφωνία από την επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Άρθρο 6

ΠρΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤηρηΣη ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

(1) Κανένα απόθεμα δε θα λαμβάνεται υπόψη με βάση το άρθρο 3 της
παρούσας Συμφωνίας εκτός εάν:
(α) Ο ΚΟΔΑΠ έχει υποβάλει αίτημα στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τη διατήρηση αποθεμάτων εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και το αργότερο 20 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη της
περιόδου, στην οποία αναφέρεται το αίτημα έχει υποβάλει στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τα ακόλουθα στοιχεία:
(i) τον τύπο, (αργό πετρέλαιο, κατηγορία προϊόντος) και ποσότητα των
αποθεμάτων
(ii) την ακριβή περιγραφή της τοποθεσίας της εναποθήκευσης των αποθεμάτων και
(iii) τη χρονική περίοδο για την οποία απαιτείται εξουσιοδότηση από τις
αρμόδιες αρχές για την διατήρηση των αποθεμάτων αυτών:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα αποθέματα δεν διατηρούνται απευθείας
από τον ΚΟΔΑΠ, αλλά διατηρούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελληνική Δημοκρατία για λογαριασμό του, ο ΚΟΔΑΠ υποβάλλει, πρόσθετα με
τα στοιχεία (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (α), τα ακόλουθα στοιχεία:
(iν) το όνομα και τη διεύθυνση της επιχείρησης στην Ελληνική Δημοκρατία, στην όποια θα διατηρούνται τα αποθέματα πετρελαιοειδών και
(v) τις πρόνοιες της συμφωνίας, με βάση την οποία θα διατηρούνται τα
αποθέματα πετρελαιοειδών για λογαριασμό του ΚΟΔΑΠ από την εν λόγω
επιχείρηση
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(β) ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει υποβάλει, το
αίτημα του ΚΟΔΑΠ που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), στον Υπουργό
Ανάπτυξης μαζί με όλα τα στοιχεία που προνοούνται στις υποπαραγράφους
(α)(i) έως (iii) ή (α) (i) έως (v), ανάλογα με την περίπτωση:
(γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει γνωστοποιήσει στον Υπουργό Εμπορίου
Βιομηχανίας και Τουρισμού την απόφασή του αναφορικά με την αιτούμενη
εξουσιοδότηση για τη διατήρηση αποθεμάτων το αργότερο μέσα σε 10 μέρες
πριν την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται το αίτημα.
(2) Εάν τα αποθέματα που διατηρεί ο ΚΟΔΑΠ στην Ελληνική Δημοκρατία
δεν ανήκουν στον ΚΟΔΑΠ, αλλά τα διατηρεί για λογαριασμό του ΚΟΔΑΠ επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελληνική Δημοκρατία, για να θεωρούνται τα
αποθέματα αυτά ως αποθέματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τους σκοπούς του άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας, πρέπει να πληρούνται οι πιο
κάτω προϋποθέσεις:
(i) Ο ΚΟΔΑΠ θα διατηρεί το συμβατικό δικαίωμα να αποκτά τα αποθέματα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας που αναφέρεται στην
παράγραφο (1)(α)(ν) η μέθοδος καθορισμού της τιμής για την απόκτηση
αυτή, θα συμφωνείται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών
(ii) η ελάχιστη διάρκεια ισχύος αυτής της συμφωνίας θα είναι για ενενήντα
ημέρες
(iii) θα καθορίζονται ο τόπος αποθήκευσης και οι εταιρείες που κρατούν
τα αποθέματα στη διάθεση του ΚΟΔΑΠ, καθώς και η ποσότητα και η κατηγορία προϊόντος ή αργού πετρελαίου που αποθηκεύεται στον τόπο αυτόν
(iv) η πραγματική διαθεσιμότητα των αποθεμάτων υπέρ του ΚΟΔΑΠ θα
εξασφαλίζεται συνεχώς καθ’ όλη την περίοδο ισχύος της Συμφωνίας, από την
επιχείρηση ή το φορέα ή νομικό πρόσωπο που κρατεί τα αποθέματα στη διάθεση του ΚΟΔΑΠ και
(ν) η επιχείρηση ή ο φορέας ή το νομικό πρόσωπο, που κρατεί τα αποθέματα στη διάθεση του ΚΟΔΑΠ, θα είναι επιχείρηση ή φορέας ή νομικό πρόσωπο που υπάγεται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθ’ όσον
αφορά τις νόμιμες εξουσίες της Ελληνικής Δημοκρατίας για τον έλεγχο και
την επαλήθευση της ύπαρξης των αποθεμάτων.
(3) Ο Υπουργός Ανάπτυξης δύναται, να αποσύρει την εξουσιοδότηση
που δίδεται με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου (1) (γ), σε περίπτωση
κατά την οποία παρατηρηθεί οποιαδήποτε ανακρίβεια στα στοιχεία, τα οποία
υποβάλλονται αναφορικά με το εν λόγω αίτημα, με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου (1) (α) ή σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στα θέματα με τα οποία σχετίζονται τα στοιχεία αυτά. ο Υπουργός
Ανάπτυξης προτού αποσύρει την εξουσιοδότηση δυνάμει της παρούσας παραγράφου, ενημερώνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
και παρέχει στην επιχείρηση η οποία έχει υποβάλει τα στοιχεία το δικαίωμα
να προβεί σε παραστάσεις.
Άρθρο 7

ΕΠΙΘΕΩρηΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

(1) Με βάση την παρούσα Συμφωνία, ο Υπουργός Ανάπτυξης παρακολουθεί και διεξάγει επιθεωρήσεις που απαιτούνται για τη διαπίστωση της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων και τη συνεχή εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων σε σχέση με τη διατήρηση των αποθεμάτων αυτών.
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(2) Ο Υπουργός Ανάπτυξης σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 3 μήνες ενημερώνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού για τις πιο πάνω παρακολουθήσεις, τις πραγματοποιηθείσες επιθεωρήσεις και για τα αποτελέσματά τους.
(3) Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει δικαίωμα σε
συνεργασία με τον Υπουργό Ανάπτυξης να διεξάγει με εκπρόσωπο του επιθεωρήσεις και ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο (1).
(4) Σε περίπτωση που η κατάσταση των αποθεμάτων δεν διασφαλίζει
την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τα καθοριζόμενα πρότυπα της ποιότητας, ο Υπουργός Ανάπτυξης ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν τον
Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Άρθρο 8

ΜηΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣη

(1) Ο Υπουργός Ανάπτυξης ζητεί από τον ΚΟΔΑΠ ή απ’ οποιαδήποτε
επιχείρηση, η οποία διατηρεί αποθέματα για λογαριασμό του ΚΟΔΑΠ στην
Ελληνική Δημοκρατία να υποβάλλει μια τουλάχιστο μηνιαία έκθεση των αποθεμάτων αυτών. Η μηνιαία αυτή έκθεση θα υποβάλλεται το αργότερο μέσα
σε 10 μέρες από την εκπνοή του μηνός στον οποίο αφορά.
(2) Κάθε μηνιαία έκθεση, η οποία υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου
(1) περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) το όνομα και τη διεύθυνση της επιχείρησης που διατηρεί αποθέματα
στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας
(β) τη φύση και την ποσότητα των αποθεμάτων και
(γ) την τοποθεσία των αποθηκών όπου διατηρούνται τα αποθέματα
(3) Ο Υπουργός Ανάπτυξης παραδίδει στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αντίγραφα κάθε μηνιαίας έκθεσης που υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (1).
(4) Ο Υπουργός Ανάπτυξης ελέγχει μέσα στα πλαίσια των προνοιών του
άρθρου 7 τις πληροφορίες που περιέχονται στις μηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου και ενημερώνει
τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για οποιαδήποτε διαφορά παρατηρείται σε σχέση με τις πιο πάνω πληροφορίες.
Άρθρο 9

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣη ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣη ΔΙΑΦΟρΩΝ

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους όπως είναι λογικά
πρακτικό:
(α) σε περίπτωση κρίσης προμηθειών ή
(β) κατόπιν αιτήματος ενός εκ των δύο Συμβαλλομένων Μερών για:
(i) την επίλυση οποιασδήποτε δυσκολίας που αναφύεται από την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας ή
(ii) την τροποποίηση οποιωνδήποτε από τους όρους της παρούσας
Συμφωνίας.
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Άρθρο 10

ΤρΟΠΟΠΟΙηΣη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η παρούσα Συμφωνία δυνατό να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Η τροποποιηθείσα Συμφωνία τίθεται σε
ισχύ αμέσως μετά την αμοιβαία κοινοποίηση εκ μέρους των Συμβαλλομένων
Μερών ότι εκπληρώθηκαν οι εκ μέρους τους οι απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της τροποποιηθείσας Συμφωνίας.
Άρθρο 11

ΕΝΑρΞη ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την αμοιβαία κοινοποίηση εκ μέρους των Συμβαλλομένων Μερών ότι εκπληρώθηκαν οι εκ μέρους τους απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της
Συμφωνίας.
Άρθρο 12

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΕρΜΑΤΙΣΜΟΣ

(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (3), η παρούσα Συμφωνία
(α) θα ισχύει για απεριόριστη χρονική ισχύ
(β) δυνατό να τερματιστεί από το ένα ή το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος
μετά από γραπτή ειδοποίηση μέσω της διπλωματικής οδού, τουλάχιστον έξι
μήνες πριν το τέλος οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση τερματισμού, η ισχύς της Συμφωνίας τερματίζεται από την πρώτη ημέρα του
επόμενου ημερολογιακού έτους.
(2) Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος ασκεί εξουσία τερματισμού σύμφωνα
με την παράγραφο (1) χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως την Επιτροπή
για την πρόθεση του αυτή.
(3) Οι πρόνοιες της παραγράφου (1)(β) δεν εφαρμόζονται διαρκούσης
μιας κρίσης εφοδιασμού. Ο όρος «κρίση εφοδιασμού» για τους σκοπούς της
παρούσας Συμφωνίας έχει την ίδια έννοια που του αποδίδεται στο Άρθρο 6
της Οδηγίας.
Εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας
(υπογραφή)
Εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
(υπογραφή)
ΓΙΑ ΤηΝ ΚΥΒΕρΝηΣη ΤηΣ
ΕΛΛηΝΙΚηΣ ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ

ΠΑ ΤηΝ ΚΥΒΕρΝηΣη ΤηΣ
ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ ΤηΣ ΚΥΠρΟΥ

Δημήτριος Σιούφας

Γεώργιος Λιλλήκας

Ο Υπουργός Ανάπτυξης
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Ο Υπουργός Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2004
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤηΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2004

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Διαστήματος
αναφορικά με την ένταξη της Ελλάδας
στη Συνθήκη
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος
και τους συναφείς όρους
και προϋποθέσεις
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕρΙΟΔΟΣ ΙΑ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΔΙΑρΚηΣ ΕΠΙΤρΟΠη ΠΑρΑΓΩΓηΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟρΙΟΥ
ΠρΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

Συνεδρίαση Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2005
...ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κυρώνουμε μια Σύμβαση με ιδιαίτερη σημασία για
την πατρίδα μας. Η Χώρα μας με το Λουξεμβούργο ήταν οι μοναδικές
χώρες που δεν συμμετείχαν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Η κύρωση της παρούσας Συμφωνίας δεν αποτελεί απλά ένα τυπικό γεγονός, αλλά για κάτι ιδιαίτερο και σημαντικό. Η Ελλάδα έκανε
ένα σημαντικό βήμα προόδου και συμμετοχής σε τεχνολογικά προηγμένα προγράμματα, μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε..
Το θέμα αυτό ξεκίνησε από το 2001 επί υπουργίας του κ. Χριστοδουλάκη, ενώ στη συνέχεια ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τσοχατζόπουλος ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις τον Ιούλιο του 2003, οι οποίες
ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 2004, κάτω από τις οδηγίες του
νέου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Καθηγητή
Γιάννη Τσουκαλά.
Η κύρωση της Συμφωνίας από την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι
βαρύνουσας σημασίας για τη Χώρα μας. Ο Εθνικός Οργανισμός Διαστήματος είναι η ευρωπαϊκή απάντηση στα προγράμματα του διαστή1748

ματος και προωθεί την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική συνεργασία, μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς. Ήδη από το 2002 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Διαστήματος έχει θέσει σε τροχιά γύρω από τον Άρη το δορυφόρο
Mars express και συμμετέχει στην κατασκευή του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Με την κύρωση της Συμφωνίας γινόμαστε και τυπικά και
ουσιαστικά μέλη αυτού του Οργανισμού. Να σας διαβεβαιώσω ότι θα
ανταποκριθούμε πλήρως στις προσδοκίες που γεννώνται από τη συμμετοχή της Χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
Οι κύριες προτεραιότητες της Χώρας μας εστιάζονται σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της επισκόπησης της γης, στη δορυφορική πλοήγηση και σε μια σειρά από
άλλα θέματα ιδιαίτερης επιστημονικής σημασίας.
Επιλέξαμε να συμμετάσχουμε σε συγκεκριμένες δράσεις, οι
οποίες είναι τα προγράμματα R Tess, που αφορούν τα πολυμέσα και
τις τηλεπικοινωνίες, το πρόγραμμα G.M.E.S. που αφορά την παρατήρηση της ατμόσφαιρας της γης, την παρατήρηση για την ασφάλεια
των εξωτερικών συνόρων, τις φυσικές καταστροφές, το περιβάλλον.
Επίσης, υπάρχει το πρόγραμμα G.S.T.E.P. που αναφέρεται στις υποδομές για τη βιομηχανία. Η συμμετοχή της Ελλάδας μέχρι στιγμής
αποδεικνύεται ικανοποιητική και επιδιώκουμε περαιτέρω διεύρυνσή
της στο μέλλον. Θα ήθελα να σημειώσω ότι από την πλευρά της
Χώρας μας υπήρξε επιτυχημένη η εκτόξευση του πρώτου ελληνικού
δορυφόρου, του Hellas Sat 2, στις 13 Μαΐου του 2003. Αυτό αποτελεί
σημείο - σταθμό για την Ελλάδα στο χώρο του διαστήματος.
Συγχρόνως, το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας, κατέβαλαν και καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες
για τη βελτίωση της ελληνικής συμμετοχής στις δραστηριότητες του
Οργανισμού, ευρισκόμενοι σε στενή συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και γενικότερα με τους εν
δυνάμει χρήστες για τις δυνατότητες δραστηριοποιήσεώς τους σε θέματα του διαστήματος.
Σήμερα, όμως, ξεκινά και επισήμως η περίοδος αυτή των προκλήσεων και των προσπαθειών, ώστε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Σκοπεύουμε να συμβάλουμε
ακόμα πιο δυναμικά στην ανάπτυξη και επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που ήδη έχει θέσει η Ευρώπη για το διάστημα. Στόχος μας είναι,
με τη συμμετοχή του επιστημονικού δυναμικού της πατρίδας μας που
δραστηριοποιείται είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, να συμβάλλουμε στη
διαμόρφωση πολιτικής στα θέματα έρευνας και τεχνολογίας, και βιομηχανίας του διαστήματος, αλλά και ασφάλειας και άμυνας, όπως
αυτά περιγράφονται στη «Λευκή Βίβλο» για το διάστημα. Εάν με ρωτούσε κάποιος από εσάς ποια είναι τα οφέλη για τη χώρα από αυτή
τη συμμετοχή, θα σας έλεγα απλά τα εξής.
Η χώρα συμμετέχει ισότιμα με τα κράτη - μέλη της Ευρώπης στη
λήψη των αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικής για το διάστημα.
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Αυτό αφορά την εικόνα της χώρας μας και της συμμετοχής της. Η
χώρα μας είναι ένα από τα παλαιότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που η απουσία της, ήταν απουσία παρακολούθησης των εξελίξεων
της έρευνας και της τεχνολογίας σε ένα κρίσιμο χώρο που είναι το διάστημα. Πολλοί από εμάς έχουν την αίσθηση, ότι όταν αναφερόμαστε
στο διάστημα, αναφερόμαστε για πράγματα που αφορούν μόνο αυτά,
τα οποία, η επιστήμη, η έρευνα και η τεχνολογία διακινεί στο διάστημα. Πρέπει, όμως, όλοι να ξέρουμε ότι όλες αυτές οι επιδόσεις της
έρευνας και της τεχνολογίας που αφορούν το διάστημα, στη συνέχεια
μεταφέρονται στην καθημερινή μας ζωή είτε αφορά το χώρο της ιατρικής είτε αφορά τις τηλεπικοινωνίες, είτε οποιονδήποτε άλλο κλάδο
επιγείως, πλέον στη γη. Συνεπώς, όλη αυτή η επένδυση που γίνεται
γι' αυτούς τους σκοπούς μεταφέρεται και στην καθημερινή μας ζωή.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής στα περισσότερα από τα προγράμματα του Οργανισμού.
Αυτή η συμμετοχή είναι μια ακριβή συμμετοχή, αλλά ο Πρωθυπουργός της χώρας, με όλες τις δημοσιονομικές δυσκολίες που υπάρχουν,
είπε από την πρώτη στιγμή το ναι. Η συμμετοχή αυτή κοστίζει 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Επίσης, το 70% αυτού του ποσού, με τον
τρόπο που λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός διαστήματος, επιστρέφει στις χώρες, χρηματοδοτώντας προγράμματα πάλι για το διάστημα για βιομηχανίες, για ερευνητικούς φορείς, για πανεπιστήμια,
για Έλληνες ερευνητές και αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο κέρδος στο
θεωρητικό ερώτημα, για το ποια είναι τα οφέλη που έχει η πατρίδα
μας από αυτή τη συμμετοχή.
Δημιουργούνται θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο επιστημονικό
δυναμικό. Εδώ, έχουμε εν δυνάμει τέτοιο δυναμικό, αλλά έχουμε και
στο εξωτερικό. Επίσης, πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς έχουν
πρόσβαση σε μεγάλα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα. Ορισμένα από τα προγράμματα έχουν εφαρμογές που έχουν σημασία
και για την Ελλάδα σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
όπως πλημμύρες, σεισμοί πυρκαγιές. Δημιουργούνται χαρτογραφήσεις ευρείας κλίμακας που μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά
και στα θέματα του κτηματολογίου. Επίσης, την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την μελέτη της ατμόσφαιρας και την ευκολότερη διάδοση δεδομένων και πληροφοριών ακόμα και σε πολύ μακρινές περιοχές της
πατρίδας μας. Επίσης, είναι φανερά τα οφέλη που θα προκύψουν και
σε θέματα εκπαίδευσης, αλλά και σε θέματα τηλεϊατρικής.
Την εφαρμογή και την αξιοποίηση της Συμφωνίας θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε με όσο πιο αποτελεσματικό τρόπο γίνεται. Η
ελληνική οικονομία και η επιστήμη τρέχει παράλληλα από κλάδους,
όχι μόνο παραδοσιακούς, αλλά και κλάδους του αύριο, που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία, αλλά και ταυτόχρονα, μέσω των επιδόσεων της έρευνας και τεχνολογίας μπορούμε να αναβαθμίσουμε
προϊόντα παραδοσιακών κλάδων. Έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα η ιδιαίτερη μορφολογία, αλλά και η γεωγραφική της θέση, ένα
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μεγάλο νησιωτικό σύμπλεγμα με πολλούς ορεινούς όγκους, καθώς
επίσης το ότι είναι πύλη εισόδου για τις χώρες της Ασίας. Όλα αυτά
δημιουργούν μία ιδιαίτερη προοπτική και σε αυτόν τον τομέα για την
πατρίδα μας. Οι υποδομές που αποκτήσαμε με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι βασικός δείκτης για το αν μία χώρα είναι ελκυστική, δηλαδή, οι συγκοινωνίες, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, καθώς
και τα δίκτυα που αναφέρονται στις τηλεπικοινωνίες, στην πληροφορική και στις πιο σύγχρονες μορφές που μπορούν να καταστήσουν
την πατρίδα μας, χώρο όχι μόνο για επενδύσεις, αλλά και χώρο παροχής υπηρεσιών με το να έρθουν οι επιχειρήσεις και να εγκαταστήσουν το στρατηγείο τους για διείσδυση είτε στις χώρες της
νοτιοανατολικής Ευρώπης, της πρώην σοσιαλιστικές χώρες είτε στις
χώρες της μέσης της Εγγύς και της Άπω Ανατολής.
Οι απαιτήσεις χρήσης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών
τεχνολογίας είναι αυξημένες και μάλιστα σε κρίσιμους τομείς, όπως
στην οικονομία και την ναυτιλία.
Επίσης, θέλω να αναφερθώ στις μεγάλες δυνατότητες που δίνει
αυτή η Συμφωνία για εκπαίδευση φοιτητών και επιστημονικού προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Υπάρχει ειδικό πλαίσιο υποτροφιών και σκοπεύουμε να μην
αφήσουμε ούτε μία από τις λεπτομέρειες και τις δυνατότητες που δίνει
η συμμετοχή μας σε αυτόν τον Οργανισμό για αξιοποίηση. Στα έξι μεταβατικά χρόνια που προβλέπει η Συμφωνία, έχουμε σχεδιάσει προσεκτικά δράσεις, ώστε να κινηθούμε με αποφασιστικά βήματα και
αποτελεσματικότητα, μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Αυτός δεν είναι ένας εύκολος δρόμος,
αλλά δεχτήκαμε τη πρόκληση ως χώρα και πιστεύουμε ότι με τη συνδρομή επιχειρηματικής και πανεπιστημιακής κοινότητας να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε.
Για ένα πράγμα πρέπει να αισθανόμαστε όλοι περήφανοι. Η ελληνική σημαία κυματίζει ανάμεσα στις σημαίες των υπολοίπων 16
κρατών - μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Αυτή
ήταν η πιο συγκινητική στιγμή, όταν υπεγράφη η Συμφωνία και έγινε
η ανάρτηση της σημαίας.
Κλείνοντας, σας διαβεβαιώνω, ότι η συμμετοχή αυτή αποτελεί τιμή
και ευθύνη για τη χώρα μας, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες του διαστήματος και στην καθημερινή ζωή του
πολίτη. Ευελπιστώ, στα πλαίσια του γενικού σχεδίου λειτουργίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, να οδηγήσουμε με αυτή τη συμμετοχή σε μια
καλύτερη διαβίωση των συμπολιτών μας.
Σας ενημερώνω, επίσης, για ένα σημαντικό γεγονός που αφορά
το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συγκροτήθηκε ήδη το Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας. Επικεφαλής του ετέθη ο Καθηγητής
και Ακαδημαϊκός Δημήτριος Νανόπουλος. Αποτελείται από 62 μέλη,
κορυφές της ελληνικής επιστήμης και από εδώ, και για πρώτη φορά,
από το εξωτερικό. Θα μνημονεύσω δύο - τρία ονόματα χωρίς να πα1751

ραγνωρίζω τη συνεισφορά των υπολοίπων, τον μόλις πρόσφατα αναδειχθέντα νέο μέλος της Ακαδημία Αθηνών, ένα μεγάλο μυαλό παγκόσμιας αναγνώρισης, τον Καθηγητή Φωκά από το Πανεπιστήμιο του
Cambridge και τον Καθηγητή Δημήτριο Τριχόπουλο, για να αναφέρω
ορισμένα ονόματα που πιστεύουμε ότι με τη συνδρομή τους θα σηκώσουν ψηλά την έρευνα και την τεχνολογία. Σήμερα η συντεταγμένη
της πατρίδας μας, έχοντας τη σημαντικότερη πλουτοπαραγωγική της
πηγή, το ανθρώπινο κεφάλαιο, μπορεί να συμπορευτεί με τις άλλες
προηγμένες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, ακουμπώντας
πάνω στο ανθρώπινο κεφάλαιο και να πρωταγωνιστήσει και στην περιοχή και στην Ευρώπη και στον κόσμο.
Ευχαριστώ θερμά για τη λακωνική τοποθέτηση των συναδέλφων
των άλλων κομμάτων και τη θετική θέση την οποία πήραν απέναντι
στην κύρωση αυτής της Συμφωνίας. Θεωρώ κατάκτηση την ομοφωνία με την οποία εγκρίνεται η κύρωση της Συμφωνίας αυτής.
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«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος
αναφορικά με την ένταξη της Ελλάδας
στη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος
και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3308
Φ.Ε.Κ. 21Α (01.02.2005)
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αναφορικά με την ένταξη της Ελλάδας στη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 19 Ιουλίου
2004, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως
εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤηΣ ΚΥΒΕρΝηΣηΣ
ΤηΣ ΕΛΛηΝΙΚηΣ ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΕΥρΩΠΑΪΚΟΥ ΟρΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤηΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΦΟρΙΚΑ ΜΕ ΤηΝ ΕΝΤΑΞη ΤηΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤηΝ ΣΥΝΘηΚη
ΤΟΥ ΕΥρΩΠΑΪΚΟΥ ΟρΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤηΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟρΟΣ ΚΑΙ ΠρΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής η «Ελλάδα»), και,
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (εφεξής ο «Οργανισμός») που
ιδρύθηκε δυνάμει της Συνθήκης, εγκαινιάστηκε προς υπογραφή στο Παρίσι,
στις 30 Μαΐου 1975 και η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 1980 (εφεξής «η Συνθήκη»),
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την Συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και της Ελλάδας αναφορικά με τη συνεργασία στο διάστημα για ειρηνικούς σκοπούς
που υπεγράφη στις 17 Ιανουαρίου 2001 και τέθηκε σε ισχύ στις 13 Νοεμβρίου
2001,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη το γεγονός ότι σύμφωνα με το Άρθρο ΧΧΙΙ της
Συνθήκης περί του Οργανισμού, οποιοδήποτε Κράτος μπορεί να ενταχθεί
στην εν λόγω Συνθήκη μετά από απόφαση του Συμβουλίου λαμβανομένης
δυνάμει μιας ομόφωνης ψήφου όλων των Κρατών-Μελών,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη το γεγονός ότι η Ελλάδα υπέβαλε αίτημα για να
καταστεί πλήρες μέλος του Οργανισμού, και ότι το Συμβούλιο του Οργανισμού έχει κηρυχθεί υπέρ ένταξης της Ελλάδας,
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι η εν λόγω ένταξη θα συμβάλει στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών που ορίζονται στην Συνθήκη του Οργανισμού,
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ΣΧΕΤΙΚΑ με το άρθρο ΙΙ, ΧΙΙΙ.4 και ΧΧll της Συνθήκης του Οργανισμού,
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μερών στη Συνθήκη
για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την προστασία και ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών,
ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΑρΘρΟ 1

Ο σκοπός αυτής της Συμφωνίας είναι να καθοριστούν οι όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες εντάσσεται η Ελλάδα στην Συνθήκη του
Οργανισμού.
ΑρΘρΟ 2

1) Η Ελλάδα θα καταστεί μέλος του Οργανισμού και μέρος της ιδρυτικής
του Συνθήκης.
2) Η Ελλάδα θα εγκρίνει τους όρους που διέπουν την ένταξή της, όπως
αναφέρεται στην παρούσα Συμφωνία.
ΑρΘρΟ 3

1) Σύμφωνα με το Άρθρο ΧΧΙ.Ι η Συνθήκη του Οργανισμού θα τεθεί σε
ισχύ για την Ελλάδα την ημερομηνία κατά την οποία θα κατατεθούν στην Κυβέρνηση της Γαλλίας τα Ελληνικά έγγραφα ένταξης. Η Ελλάδα θα λάβει όλα
τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε αυτό να λάβει χώρα πριν την 30η Νοεμβρίου
2005. Εάν δεν κατατεθούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, είναι δυνατόν να
υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση των όρων και προϋποθέσεων της Συμφωνίας όταν το ζητήσουν είτε το ένα είτε το άλλο των μερών.
2) Με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία ένταξης, οι διατάξεις της Συνθήκης με όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από το Συμβούλιο, θα δεσμεύουν
την Ελλάδα και θα ισχύσουν για αυτό το Κράτος. Η Ελλάδα θα τεθεί στην ίδια
θέση όπως τα άλλα Κράτη Μέλη αναφορικά με τις αποφάσεις, κανονισμούς,
ψηφίσματα ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που γίνονται από το Συμβούλιο,
ή κατ’ ανάθεση αυτών, από οποιονδήποτε υπεξούσιο φορέα και σε σχέση με
οποιαδήποτε Συμφωνία που συνομολογείται από τον Οργανισμό. Συνεπώς,
η Ελλάδα θα συμμορφωθεί με τις παραπάνω αρχές και πολιτικές που απορρέουν εκ τούτων και, οποτεδήποτε χρειασθεί, θα λάβει όλα τα κατάλληλα
μέτρα για να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή τους.
3) Η Ελλάδα μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια θα λάβει όλα τα κατάλληλα
μέτρα για να προσαρμόσει την εσωτερική της νομοθεσία και κανόνες στα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξη της στον Οργανισμό.
ΑρΘρΟ 4

Η Ελλάδα σύμφωνα με το Άρθρο ΧΙΙΙ.4α της Συνθήκης του Οργανισμού
θα προβεί σε μια ειδική πληρωμή ανερχόμενη σε 5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους του έτους θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3.1. Η εν λόγω πληρωμή θα γίνει
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σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις που θα καταβληθούν με έναρξη το έτος
θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας.
ΑρΘρΟ 5

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης του Οργανισμού για
την Ελλάδα, η Συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και της Ελλάδας που αναφέρεται στο εισαγωγικό της μέρος που υπογράφηκε στις 17 Ιανουαρίου 2001,
θα καταστεί άκυρη και χωρίς ισχύ. Το ίδιο θα ισχύσει για τις Συμφωνίες που
έχουν συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και του Οργανισμού αναφορικά με την
συμμετοχή της σε ορισμένα προαιρετικά προγράμματα του Οργανισμού. Τα
δικαιώματα και υποχρεώσεις της Ελλάδας σαν ένα Κράτος που συμμετέχει
στα παραπάνω προγράμματα θα διέπονται από τις αντίστοιχες Δηλώσεις και
τους κατ’ εφαρμογή κανόνες.
ΑρΘρΟ 6

Ο συντελεστής βιομηχανικής απόδοσης θα υπολογισθεί χρησιμοποιώντας την μέθοδο η οποία ισχύει στον Οργανισμό και εφαρμόζεται σε όλα τα
Κράτη - Μέλη, με εξαίρεση τον συντελεστή απόδοσης για τα υποχρεωτικά
προγράμματα και δραστηριότητες του Οργανισμού, όπως αυτό ορίζεται στο
Άρθρο V.l.a της Συνθήκης (εφεξής οι «υποχρεωτικές δραστηριότητες του Οργανισμού») για τις οποίες θα ισχύσουν τα μεταβατικά μέτρα που αναφέρονται
στο παρακάτω Άρθρο 7.
ΑρΘρΟ 7

Θα ισχύσουν τα παρακάτω μεταβατικά μέτρα κατά την διάρκεια μιας χρονικής περιόδου έξη (6) ετών με έναρξη από την ημερομηνία ένταξης.
1. Ετήσιο ποσό 3,92 εκ. ΕΥΡΩ (στους οικονομικούς όρους του έτους
θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας σύμφωνα με τις διατάξεις τους Άρθρου 3.1)
από την συνεισφορά της Ελλάδας στις υποχρεωτικές δραστηριότητες του Οργανισμού θα χρησιμοποιηθεί από τον τελευταίο, σύμφωνα με τους κανόνες
και τις διαδικασίες του, για χρηματοδοτικές δραστηριότητες που σκοπεύουν
στην προσαρμογή της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων, της επιστημονικής
κοινότητας και άλλων φορέων της Ελλάδας στις απαιτήσεις του διαστήματος,
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, ενημέρωσης, εγρήγορσης και επίδειξης.
2. Ο Οργανισμός θα καταβάλλει τις καλλίτερες προσπάθειες του για να
χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με τους κανόνες και διαδικασίες τους Οργανισμού
που ισχύουν σε όλα τα Κράτη -Μέλη, την διαφορά μεταξύ της ιδανικής απόδοσης για την εισφορά της Ελλάδας στις υποχρεωτικές δραστηριότητες του
Οργανισμού και του ποσού που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1,
για την σύναψη συμβάσεων στον τομέα των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων
του Οργανισμού. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά στη βιομηχανική
απόδοση και δεν θα οφείλεται καμιά αποζημίωση στο τέλος της μεταβατικής
περιόδου.
3. Η στατιστική απόδοσης της Ελλάδας θα διακοπεί στο τέλος της μεταβατικής περιόδου. Με έναρξη ισχύος από την πρώτη ημέρα μετά το τέλος της
μεταβατικής περιόδου, ο συντελεστής βιομηχανικής απόδοσης για την Ελλάδα θα υπολογιστεί βάσει και σύμφωνα με την μέθοδο που ισχύει στον Ορ1755

γανισμό και εφαρμόζεται σε όλα τα Κράτη - Μέλη. Οι συνεισφορές που καταβάλλονται και τα συμβόλαια που συνάπτονται πριν το τέλος της μεταβατικής
περιόδου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη προς το σκοπό υπολογισμού του συντελεστή βιομηχανικής απόδοσης της Ελλάδας μετά το τέλος της μεταβατικής
περιόδου.
ΑρΘρΟ 8

1. Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση εντός της Ελλάδας.
2. Αυτή η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα κατάθεσης των εγγράφων
ένταξης από την Ελλάδα στην Κυβέρνηση της Γαλλίας.

Η παρούσα Συμφωνία συντάχθηκε στο Παρίσι την 19η Ιουλίου 2004 σε
δύο πρωτότυπα, στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ελληνική γλώσσα.
Όλα τα κείμενα είναι εξίσου γνήσια.
Για την Κυβέρνηση
της Ελληνικής Δημοκρατίας
(υπογραφή)

Για τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Διαστήματος
(υπογραφή)

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την
πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 αυτής.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤηΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής
και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ
της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης
της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΜηΜΑ ΔΙΑΚΟΠηΣ ΤΩΝ ΕρΓΑΣΙΩΝ ΤηΣ ΒΟΥΛηΣ
ΔΙΑρΚηΣ ΕΠΙΤρΟΠη ΠΑρΑΓΩΓηΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟρΙΟΥ
ΠρΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

Συνεδρίαση Τρίτη, 30 Αυγούστου 2005
...ΓΕΩρΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔηΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Σαν
τη Συμφωνία αυτή έχουμε υπογράψει αντίστοιχες με 68 χώρες. Η
ισχύς καθορίζεται στη Συμφωνία όταν τα συμβαλλόμενα Μέρη θα δηλώσουν ότι έχει κυρωθεί από τη Βουλή και αμέσως θα προχωρήσουμε στη σύσταση της μικτής Επιτροπής. Οι προηγούμενες
συμφωνίες ενεργοποιήθηκαν από όλα τα κράτη. Πληροφοριακά να
σας πω ότι από την Τσεχία έχουν υποβληθεί 200 προτάσεις για χρηματοδότηση.
Στον τομέα που εποπτεύω έχω ζητήσει να μου δοθούν όλες οι
Συμφωνίες και κατά πόσο ενεργοποιήθηκαν μέχρι τώρα. Είμαι διατεθειμένος σε μια άλλη συνεδρίαση να σας ενημερώσω πού βρίσκονται
οι Συμφωνίες αυτές. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η συνεργασία με την
Αίγυπτο, η οποία έχει ανέβει σε ανώτερο επίπεδο από ότι ήταν μέχρι
σήμερα. Ο κ. Σγουρίδης αναφέρθηκε στις σχέσεις της Κύπρου με την
Αίγυπτο. Η συνεργασία αυτή είναι και με την έννοια στη διαδικασία
της ρύθμισης της υφαλοκρηπίδας και εξαιτίας της υφαλοκρηπίδας
έγινε ο πλήρης καθορισμός και επειδή είναι εντόνου πετρελαϊκού ενδιαφέροντος, κατάφεραν με συνεργασία και σε πολλούς άλλους τομείς
να βρουν τη φόρμουλα η οποία θα είναι και σε μας χρήσιμη, για το
πώς συμφώνησαν για την υφαλοκρηπίδα τους.
Ετοιμάζεται μια Διυπουργική Επιτροπή για συνάντηση μετά από
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πρόσκληση που έχουμε από την Κυβέρνηση της Αιγύπτου για τα θέματα ενέργειας. Η Αίγυπτος είναι πρωτοπόρος σε μια νέα μορφή φυσικού αερίου και μάλιστα σκεπτόμαστε τη χρήση του συμπιεσμένου
αερίου για την τροφοδότηση μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά
και την Κρήτη. Ναυπηγούνται αρκετά πλοία για τη μεταφορά του και
βρισκόμαστε στο στάδιο των διαπραγματεύσεων για να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους συνεργασία.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3392
Φ.Ε.Κ. 241Α (04.10.2005)
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής
Δημοκρατίας της Αιγύπτου, που υπογράφηκε στο Κάϊρο στις 27 Νοεμβρίου
2004, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΤηΜΟΝΙΚηΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚηΣ
ΣΥΝΕρΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤηΣ ΚΥΒΕρΝηΣΕΩΣ
ΤηΣ ΕΛΛηΝΙΚηΣ ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤηΣ ΚΥΒΕρΝηΣΕΩΣ
ΤηΣ ΑρΑΒΙΚηΣ ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ ΤηΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Αραβικής
Δημοκρατίας της Αιγύπτου, εφεξής αποκαλούμενες ως “Τα Συμβαλλόμενα
Μέρη”,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της επιστήμης και της τεχνολογίας στην
ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών και των δύο Κρατών και στη βελτίωση του
κοινωνικοοικονομικού τους επιπέδου,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη σύσφιγξη και την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Συμφωνία και την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελληνική
Δημοκρατία και την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου και θα λάβουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες συνθήκες για την υλοποίησή της.
Άρθρο 2
Ειδικότερα, η Συνεργασία θα πραγματοποιηθεί με τις εξής μορφές:
1) Υλοποίηση κοινών έργων έρευνας, ανάπτυξης και σχεδιασμού, καθώς
και ανταλλαγής των αποτελεσμάτων τους.

1758

2) Ανταλλαγές επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων.
3) Οργάνωση και συμμετοχή σε κοινές επιστημονικές συναντήσεις, διαλέξεις, συμπόσια, μαθήματα, ημερίδες, εκθέσεις, κ.τ.λ.
4) Ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας και τεκμηρίωσης.
5) Κοινή χρήση εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και επιστημονικού εξοπλισμού.
6) Άλλες, από κοινού συμφωνηθείσες, μορφές συνεργασίας.
Άρθρο 3

1. Για την εφαρμογή και την προαγωγή της παρούσας Συμφωνίας θα συσταθεί Μικτή Επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των δύο Συμβαλλομένων Μερών.
2. Οι αρμοδιότητες της Μικτής Επιτροπής είναι οι εξής:
α) Καθορισμός των τομέων συνεργασίας με βάση τις πληροφορίες που
παρέχουν οι επιστημονικοί οργανισμοί κάθε χώρας και σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές επιστήμης και τεχνολογίας,
β) Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας,
γ) Διευκόλυνση και υποστήριξη της υλοποίησης κοινών επιστημονικών
έργων,
δ) Ανταλλαγή εμπειριών προερχομένων από τη διμερή επιστημονική και
τεχνολογική συνεργασία και εξέταση των προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή της,
ε) Διαπραγμάτευση περιοδικών Εκτελεστικών Προγραμμάτων.
3. Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια,
εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, διαδοχικά στην Ελληνική Δημοκρατία και
στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, σε κοινά αποδεκτές ημερομηνίες.
4. Η Μικτή Επιτροπή θα επεξεργαστεί τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της παρελθούσης και παρούσης συνεργασίας,
καθώς και τον σχεδιασμό των μελλοντικών στόχων.
5. Η Μικτή Επιτροπή μπορεί να επεξεργαστεί έναν ιδιαίτερο κανονισμό
λειτουργίας.
Άρθρο 4

Η επεξεργασία των Εκτελεστικών Προγραμμάτων τα οποία αναφέρονται
στο Άρθρο 3, παρ. 2, εδ. ε΄ θα γίνεται βάσει των προτάσεων που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους Ελληνικούς και Αιγυπτιακούς επιστημονικούς φορείς.
Τα Εκτελεστικά Προγράμματα θα περιλαμβάνουν:
α) τα κοινά επιστημονικά και τεχνολογικά έργα των Ελληνικών και Αιγυπτιακών επιστημονικών φορέων, που έχουν εγκριθεί
β) τους υπευθύνους για την εκτέλεση και υλοποίηση των εξειδικευμένων
κοινών έργων φορείς και συγκεκριμένα: κυβερνητικούς οργανισμούς, επιστημονικούς φορείς, ερευνητικούς και αναπτυξιακούς φορείς, επιστημονικές ενώσεις και άλλους αμοιβαία συμφωνηθέντες φορείς, εφεξής αποκαλούμενους
ως “συνεργαζόμενοι φορείς”
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γ) μεθόδους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των κοινών επιστημονικών έργων,
δ) χρηματοδοτικούς πόρους και όρους χρηματοδότησης των κοινών επιστημονικών και τεχνολογικών ερευνητικών προγραμμάτων
δ) τα Εκτελεστικά Προγράμματα θα εμπεριέχονται σε Πρωτόκολλα, που
θα υιοθετηθούν και θα υπογραφούν κατά την διάρκεια των εργασιών της Μικτής Επιτροπής.
Άρθρο 5

Το κόστος των ανταλλαγών επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων, που θα προκύπτει από την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίσουν διαφορετικά
γραπτώς, θα καλυφθεί στην ακόλουθη βάση:
1. Το Αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα των διεθνών μετακινήσεων.
2. Το Υποδεχόμενο Μέρος θα καλύπτει το κόστος των μετακινήσεων στην
επικράτειά του και τα έξοδα διαμονής, δηλ. παραμονή και ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα.
Το Αποστέλλον Μέρος θα λαμβάνει πρόνοια για την ασφάλιση υγείας των
ερευνητών του, περιλαμβανομένης της ιατρικής περίθαλψης.
Άρθρο 6

Τα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα, καθώς και όποια άλλη
πληροφορία προκύψει από τις δραστηριότητες συνεργασίας που καλύπτει η
παρούσα Συμφωνία, θα ανακοινώνονται, θα δημοσιεύονται ή θα αξιοποιούνται εμπορικά με τη σύμφωνη γνώμη των δύο συνεργαζόμενων εταίρων και
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους σχετικούς κανονισμούς.
Άρθρο 7

Επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί εμπειρογνώμονες και φορείς τρίτων
χωρών ή διεθνών οργανισμών μπορούν να κληθούν, με συναίνεση αμφοτέρων των συνεργαζόμενων εταίρων, να συμμετάσχουν στα επιστημονικά έργα
που εκτελούνται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Το κόστος αυτής της
συμμετοχής επιβαρύνει συνήθως την Τρίτη χώρα ή τον Διεθνή Οργανισμό,
εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνήσουν γραπτώς διαφορετικά.
Άρθρο 8

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ορίζει την Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας και η Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, ορίζει το Υπουργείο Επικρατείας για Επιστημονική Έρευνα ως υπεύθυνους φορείς για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας.
Άρθρο 9

Κάθε είδους διαφορές που αφορούν την ερμηνεία ή την υλοποίηση της
παρούσας Συμφωνίας θα ρυθμίζονται μέσω της διπλωματικής οδού μεταξύ
των Συμβαλλόμενων Μερών.
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Άρθρο 10

Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή εκτέλεση οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που προκύπτει από άλλες διεθνείς
συνθήκες ή συμφωνίες τις οποίες έχουν συνάψει τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
Άρθρο 11

1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν τα Συμβαλλόμενα Μέρη
ανταλλάξουν τις ρηματικές διακοινώσεις και αλληλογνωστοποιήσουν την κύρωση της Συμφωνίας με βάση τις ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες σε κάθε
χώρα. Ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Συμφωνίας θα θεωρηθεί η ημερομηνία της τελευταίας διακοίνωσης.
2. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστη περίοδο,
εκτός εάν κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανακοινώσει στο άλλο γραπτώς την πρόθεσή του να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, μέσω διπλωματικής οδού.
Η λήξη της Συμφωνίας θα ισχύσει ένα (1) χρόνο μετά την ημερομηνία
της εν λόγω διακοίνωσης.
3. Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει τα έργα ή προγράμματα που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας και δεν
ολοκληρώθηκαν κατά τη λήξη της.
Έγινε στο Κάιρο, την 27.11.2004 σε τρία πρωτότυπα κείμενα στην Ελληνική, Αραβική και Αγγλική γλώσσα, εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(υπογραφή)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
(υπογραφή)

Άρθρο δεύτερο

Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή
του άρθρου 3 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων
κατά περίπτωση Υπουργών.
Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 αυτής.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤηΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Φ. ΠΑΛΛη - ΠΕΤρΑΛΙΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Κύρωση
της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης
για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
(Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973,
η οποία τροποποιήθηκε
στις 17 Δεκεμβρίου 1991)
της 29ης Νοεμβρίου 2000
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΜηΜΑ ΔΙΑΚΟΠηΣ ΤΩΝ ΕρΓΑΣΙΩΝ ΤηΣ ΒΟΥΛηΣ
ΔΙΑρΚηΣ ΕΠΙΤρΟΠη ΠΑρΑΓΩΓηΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟρΙΟΥ
ΠρΑΚΤΙΚΟ

(Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

Συνεδρίαση Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2005
...ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Έχω μοιράσει στην Επιτροπή μια σειρά από τυπικές διορθώσεις, οι οποίες παρακαλώ να περιληφθούν στα πρακτικά για τις απαραίτητες
διορθώσεις στο κείμενο.
(Στο σημείο αυτό κατατίθεται στα πρακτικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτριο Σιούφα το σχετικό κείμενο με τις διορθώσεις, το
οποίο επισυνάπτεται στο τέλος του πρακτικού)
Η πρώτη επισήμανσή μου αφορά την τοποθέτηση της κυρίας
Αποστολάκη, σε ό,τι αφορά τη σημασία της υπογραφής το 2000, από
την τότε ελληνική Κυβέρνηση της σχετικής Συμφωνίας. Πράγματι,
είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός η υπογραφή και ενσωμάτωση της, με
πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, στο ελληνικό δίκαιο. Ελπίζουμε να
υπογράψει τον ερχόμενο μήνα και η Μάλτα, για να αρχίσει να εφαρμόζεται η Συμφωνία, ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται και στο εσωτερικό δίκαιο.
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Η δεύτερη παρατήρηση είναι σχετικά με την αναφορά των κυρίων
Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του software και των προγραμμάτων των υπολογιστών. Αυτά δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση, που αφορά βιομηχανικές κυρίως
χρήσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εξαιρούνται περιττώς από
το άρθρο 52 της υπό κύρωση Σύμβασης, όπου αναφέρεται ότι τα ευρωπαϊκά διπλώματα χορηγούνται για νέες εφευρέσεις που περιέχουν
εφευρετική δραστηριότητα και έχουν βιομηχανική εφαρμογή. Μόνον
αυτόν τον τομέα καλύπτει η παρούσα Συμφωνία. Δεν θεωρούνται
εφευρέσεις, με την έννοια της παραγράφου 1, ιδίως οι ανακαλύψεις,
οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι, οι αισθητικές
δημιουργίες, τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι, για την άσκηση
πνευματικών δραστηριοτήτων, για παιχνίδια ή για άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και τα προγράμματα των ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στην
Ε.Ε. για την κατάρτιση σχετικής Οδηγίας, η οποία τελικά δεν υπεγράφη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατέληξε σε συμφωνία για έγκριση της σχετικής Οδηγίας και παραμένει σε εκκρεμότητα. Επίσης,
πρέπει να είναι σε γνώση της Επιτροπής μια δεύτερη διαφορά. Άλλο
είναι το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και άλλο το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Εξαιτίας συγκρούσεων που γίνονται από τέσσερις μεγάλες χώρες και κυρίως για οικονομικούς λόγους, δεν
ψηφίστηκε η Οδηγία για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, πράγμα
που μας φέρνει πάρα πολύ πίσω, ως Ευρώπη, έναντι και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και της Ιαπωνίας.
Κατατίθενται 60.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας κάθε χρόνο στον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και στην Ελλάδα
έρχονται μόνο πέντε χιλιάδες. Θα σας αναφέρω τις συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζουμε για να αντιστρέψουμε αυτήν την κατάσταση.
Θα συμφωνήσετε ότι έχουμε μείνει πράγματι πολύ πίσω.
Η κύρωση αυτής της Σύμβασης είναι έργο της προηγούμενης Κυβέρνησης. Εμείς το αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή και το φέρνουμε για κύρωση στη Βουλή, ώστε να ενσωματωθεί στην ελληνική
έννομη τάξη και, μόλις κυρωθεί από την 15η χώρα, να αποτελέσει και
δίκαιο της ελληνικής Πολιτείας. Η Σύμβαση αυτή υπογράφηκε στις 29
Νοεμβρίου του 2000 και λύνεται μια εκκρεμότητα πολλών ετών με την
υιοθέτηση της νέας Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη χορήγηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.
Ο σκοπός αυτού του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
είναι αρχικά η προσαρμογή της Σύμβασης του Μονάχου, η οποία είχε
συνταχθεί το 1973, ώστε να προσαρμοστεί στις διεθνείς νεότερες εξελίξεις του δικαίου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Λαμβάνεται ιδίως
υπόψη για αυτή την Συμφωνία το κείμενο της τελικής πράξης των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου της
Ουρουγουάης και η διεθνής Συνθήκη για το Δίκαιο της Ευρεσιτεχνίας
της Γενεύης. Η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης είναι αρκετά
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διευρυμένη, δεδομένου ότι, επί 178 άρθρων της Συμβάσεως, τροποποιούνται και με αυτή που κυρώνουμε σήμερα, τα εκατό άρθρα.
Αναλυτικότερα, με το αναθεωρημένο κείμενο της Σύμβασης του
Μονάχου θεσπίζονται τα εξής: Πρώτον, τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για εφευρέσεις που ανήκουν σε όλους τους
τομείς της τεχνολογίας και εξαιρούνται από την κατοχύρωση με Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας οι εφευρέσεις των οποίων η οικονομική εκμετάλλευση αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.
Είναι αρκετά σημαντικός αυτός ο αποκλεισμός. Δεύτερον, απλουστεύεται η διαδικασία χορήγησης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας προς όφελος των εφευρετών. Τρίτον, υιοθετείται, για
πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό δίκαιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ο θεσμός του περιορισμού των αξιώσεων και της ανάκλησης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, με αίτηση από τον ίδιο τον
καταθέτη και, τέταρτον, ρυθμίζονται θέματα απώλειας δικαιωμάτων
από την μη τήρηση προθεσμιών, καθώς και επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση, με προβλέψεις πολύ ευνοϊκότερες
απ' ό,τι ισχύει σήμερα για τους καταθέτες αιτήσεων Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
Η Πράξη Αναθεώρησης της Σύμβασης του Μονάχου έχει υπογραφεί από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και έχει κυρωθεί μέχρι σήμερα
από 13 μέλη. Εμείς είμαστε η δέκατη τέταρτη χώρα και η άλλη χώρα
θα είναι η Μάλτα. Συγκεκριμένα, υπέγραψαν την Πράξη Αναθεώρησης η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ισπανία, η Γαλλία,
η Ελλάδα, η Ιταλία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, το Μονακό, οι
Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ελβετία και η Τουρκία. Δεν υπέγραψε η Κύπρος, η Φιλανδία και η Ιρλανδία, οι οποίες, όμως, έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν και μετά
την πάροδο της προθεσμίας. Η Πράξη Αναθεώρησης τίθεται σε ισχύ
δύο χρόνια μετά την επικύρωσή της από 15 κράτη μέλη της Ε.Ε. Άρα,
και αυτό θα ισχύσει δύο χρόνια αφού κυρώσει το 15ο κράτος-μέλος.
Μέχρι σήμερα έχουν επικυρώσει την πράξη, η Βουλγαρία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Ισλανδία,
η Λιθουανία, η Λετονία, το Μονακό, η Πολωνία, η Σλοβενία, η Ρουμανία και η Σλοβακία. Οι τροποποιήσεις των άρθρων 16,17 και 18, που
αφορούν τον τρόπο εξέτασης των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και οι τροποποιήσεις στα άρθρα 37, 38, 42 και 50,
που αναφέρονται σε οικονομικά προβλήματα, αποφασίστηκε από τη
διάσκεψη να τεθούν προσωρινά σε εφαρμογή πριν την ισχύ της πράξης αναθεώρησης. Επομένως, έχουν άμεσα αποτελέσματα. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω τη σημασία που δίνει η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Ανάπτυξης στην καινοτομία, τις εφευρέσεις, αλλά και το
ρόλο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Είχα την ευκαιρία στο ξεκίνημα της παρουσίασης του έργου των
δράσεων του Ο.Β.Ι., να αναφερθώ διά μακρών στον άνθρωπο, ο
οποίος έστησε και επί 17 χρόνια λειτούργησε ως πρόεδρος των Ορ1765

γανισμών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Αναφέρομαι στον καθηγητή Γεώργιο Κουμάντο, ο οποίος επιτέλεσε σοβαρό έργο στη συγκρότηση
αυτού του Οργανισμού και είναι προς τιμήν της σημερινής διοίκησης
του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που ονόμασε το αμφιθέατρο του Οργανισμού, «Αμφιθέατρο Γεώργιος Κουμάντος».
Επίσης, θέλω να σας επισημάνω, ότι η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται, όπως και το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον Ο.Β.Ι., όχι σαν ένα σταθμό
διοδίων, όπου έναντι κάποιου τέλους εξασφαλίζεται η νομική προστασία της εφεύρεσης. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι ο Ο.Β.Ι. έχει ως αποστολή
τη στήριξη της ανάπτυξης, την ενθάρρυνση και την προστασία της καινοτομίας, αλλά και της εφευρετικότητας. Θέλω, επίσης, να κάνω γνωστό στην Εθνική Αντιπροσωπεία τις αποφάσεις που πήρε η διοίκηση
του Ο.Β.Ι. με την παρότρυνση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί ανταγωνιστική στις καταθέσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Μειώσαμε το τέλος κατάθεσης,
μετάφρασης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας από 299 € που
ήταν από το 1997 σε 200 €, δηλαδή, μια μείωση της τάξης του 33%.
Μειώνουμε το τέλος κατάθεσης αξιώσεων ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας από 231 € που ήταν από το 1997 σε 100 €, μείωση της
τάξης του 57%. Μηδενίζουμε τα τέλη ανανέωσης για το τρίτο έτος από
36 € που ήταν ως σήμερα. Και τέλος μειώνουμε το τέλος ανανέωσης
για το τέταρτο έτος, από 46 € που ήταν μέχρι σήμερα. Θέλω να σημειώσω ότι τα τέλη είναι μηδενικά για το πρώτο και το δεύτερο έτος και
κανένα άλλο τέλος από αυτά τα οποία εισπράττει ο Ο.Β.Ι. δεν αυξάνεται, για να μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί.
Παρακολουθείστε να δείτε τι συμβαίνει στις άλλες χώρες με την
κατάθεση των διπλωμάτων. Στην Ιταλία είναι 10 €, 25 € στην Ολλανδία, 35 € στη Γαλλία, δωρεάν στο Βέλγιο, στην Ελβετία και στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που από τα 60.000
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται ετησίως στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στην Ελλάδα έρχονταν για να
κατατεθούν και να αξιοποιηθούν μόνο 5000. Η διοίκηση του Ο.Β.Ι.
έχει οδηγίες από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα
επόμενα δύο χρόνια να μειώσει και άλλο τα τέλη μόνο στο επίπεδο
της βιωσιμότητας και της οικονομικής αυτοτέλειας του Ο.Β.Ι.. Αν συγκρίνεται τα νούμερα που σας ανέφερα, τι κοστίζει για να κατατεθεί ένα
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, φτάνει για να αντιληφθείτε την έλξη της ανταγωνιστικότητας που έχουμε και σε αυτόν τον τομέα. Από τη στιγμή
που δεν κατατίθενται στην Ελλάδα μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι καινοτομικές επιδόσεις της χώρας δεν
περνούν στην ελληνική παραγωγή και τις υπηρεσίες.
Από τις 5 Σεπτεμβρίου έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, με το
οποίο παρουσιάζονται στον πολυχώρο του Υπουργείου Ανάπτυξης
ανά 15 ή 20 μέρες όλοι οι οργανισμοί του Υπουργείου, τα ερευνητικά
κέντρα και τα ινστιτούτα, για να φέρουν κοντά στο κοινό το έργο το
οποίο κάνουν αυτά καθ' αυτά, αλλά και το ανθρώπινο, επιστημονικό
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δυναμικό των Οργανισμών, των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων. Κάνουμε μια εκτεταμένη προσπάθεια να φέρουμε εκεί, όχι
μόνο την ερευνητική και την πανεπιστημιακή κοινότητα ή τους ενδιαφερόμενους για ζητήματα ανάπτυξης, αλλά ακόμα και σχολεία, φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα για ζητήματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, όπως στην περίπτωση της έκθεσης και παρουσίασης του
έργου του Ο.Β.Ι.. Παρακάλεσα σήμερα το πρωί το Γενικό Διευθυντή
κ. Στασινό, να παρατείνει για άλλη μια εβδομάδα τη λειτουργία αυτής
της έκθεσης, όπου τα στελέχη του Ο.Β.Ι. κάνουν την παρουσίαση και
ενημερώνουν και έχουν και ένα ιστορικό υλικό από την κατάθεση των
πρώτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα. Το μήνυμα, το
οποίο περνάμε μέσα από αυτή την έκθεση, είναι ότι στηρίζουμε τους
εφευρέτες και προστατεύουμε τις εφευρέσεις.
Γνωρίζω ότι η διοίκηση του Ο.Β.Ι. και το στελεχιακό του δυναμικό,
κάνουν σημαντικά βήματα για να προσεγγίσουν και να κάνουν καλύτερη την εξυπηρέτηση όσων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους και
με τη δημιουργία υπηρεσίας νέας τάσης και το τμήμα επικοινωνίας
και στήριξης με αύξηση του αριθμού των εξεταστών για την ταχύτερη
εξέταση των αιτήσεων και την απονομή διπλωμάτων και επίσης, μια
σειρά από άλλες πρωτοβουλίες γύρω από την εφευρετικότητα.
Πριν λίγους μήνες επισκέφθηκε τον Ο.Β.Ι., το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο καθηγητής Αλέν Πομπιντού,
όπου συμφωνήσαμε ευρύτερα για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει και να παίξει ο Ο.Β.Ι. στην Ελλάδα αλλά, και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου και ήδη, έχουν
αρχίσει μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπου μπορεί να βοηθήσει
χώρες που δεν έχουν οργανισμούς βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να στήσουν τέτοιους οργανισμούς στη γειτονιά μας. Επίσης, θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση του Ο.Β.Ι. που πέτυχε να φέρει στην Ελλάδα το
2006 και να διοργανώσει το ευρωπαϊκό συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη των οργανισμών βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των δράσεων που αναπτύσσουν οι οργανισμοί με τη στήριξη του ευρωπαϊκού
οργανισμού. Είναι σημαντική κατάκτηση για τη χώρα μας να γίνει εδώ
το ευρωπαϊκό συνέδριο και για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο
τον περιφερειακό ρόλο της χώρας, η διοίκηση του Ο.Β.Ι., πήρε την
απόφαση αυτό το συνέδριο να ξεκινήσει το Θεσσαλονίκη, γιατί θα έχει
μια ευρύτερη ανάπτυξη η δράση αυτού του συνεδρίου, αλλά για να
δώσουμε και ένα στίγμα του ρόλου που θέλουμε να διαδραματίσει η
Θεσσαλονίκη και η βόρειος Ελλάδα και για τη νοτιοανατολική Ευρώπη
και για τις χώρες του Ευξείνου, παίζοντας έναν καθοριστικό ρόλο ως
κέντρο οικονομικών και άλλων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να τονίσω, ότι οι πρωτοβουλίες, τις οποίες παίρνουμε, είναι να στηρίζουμε συνεχώς την καινοτομία και τους εφευρέτες, διότι μέσα από αυτό στηρίζουμε την
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ανταγωνιστικότητα της πατρίδας μας. Ταυτόχρονα και την περαιτέρω
μεγέθυνση της ανάπτυξης. Στην εποχή της κοινωνίας, αλλά και της
οικονομίας της γνώσης, η ανάπτυξη γίνεται και μέσα από την κατοχύρωση της γνώσης. Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας μας με την κύρωση αυτής της Σύμβασης.
Πιστεύω, ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής στηρίζουν την κύρωση
αυτής της Συμφωνίας και κατ΄ επέκταση τους εφευρέτες και τις εφευρέσεις. Συνεπώς, περνάμε όλοι μαζί με ομοφωνία, ένα μήνυμα στην
ελληνική κοινωνία, ότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας συντάσσονται
προς την ίδια κατεύθυνση και για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της χώρας σε ένα κρίσιμο τομέα, όπως είναι οι εφευρέσεις.

...ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Η καθοριστική παρέμβαση προς αυτόν τον τομέα τους τελευταίους 18 μήνες,
έχει 3 στόχους.
Πρώτον, την αναδιοργάνωση όλου του πλαισίου της έρευνας και
της τεχνολογίας στη χώρα. Ήδη, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και
Τεχνολογίας κατέθεσε την πρότασή του για το πώς θα οργανωθεί
αυτό το πλαίσιο, πώς θα συνενωθούν οι δυνάμεις μεταξύ των τριών
Υπουργείων, που ασχολούνται με την έρευνα και την τεχνολογία
(Υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Αγροτικής Ανάπτυξης, με τα Ινστιτούτα του και κυρίως, το ΕΘΙΑΓΕ)
και πώς θα γίνει η σύνδεση των ερευνητικών κέντρων με την πανεπιστημιακή κοινότητα και αυτών των δύο με τις επιχειρήσεις. Θα έρθει
στην Εθνική Αντιπροσωπεία, το επόμενο δίμηνο, αυτό το νομοθετικό
πλαίσιο, που θα εκσυγχρονίσει, για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας, το πλαίσιο που ισχύει για την έρευνα και την τεχνολογία στη
χώρα μας, από το 1985.
Τον επόμενο μήνα θα προκηρυχθούν οι δράσεις για τη δημιουργία
σε κάθε περιφέρεια, πόλων καινοτομίας. Εδώ και 15 μήνες είχαμε
μακρά συνεργασία με τους γενικούς γραμματείς και την επιστημονική
και επιχειρηματική κοινότητα σε όλη την Ελλάδα. Θα προκηρυχθεί το
πρόγραμμα για να χρηματοδοτηθούν, το λιγότερο, 6 νέοι πόλοι καινοτομίας.
Προχωρά, επίσης, το πρόγραμμα της Τεχνόπολης στη Θεσσαλονίκη. Με την ψήφο και του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
θέσαμε από πέρυσι το καλοκαίρι τις βάσεις για τη δημιουργία Τεχνόπολης στην Αθήνα, στην περιοχή των Αφιδνών και γενικά, οι οδηγίες
που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης από τον Πρωθυπουργό, είναι
πρώτη προτεραιότητα σε ό,τι έχει σχέση με την έρευνα και την τεχνολογία. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν θαύματα σε 18
μήνες. Πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ανοιχτό σε κάθε ιδέα, πρόταση και πρωτοβουλία, ώστε να
κινηθούμε πιο γρήγορα.
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«Κύρωση της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης
για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
(Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία τροποποιήθηκε
στις 17 Δεκεμβρίου 1991) της 29ης Νοεμβρίου 2000»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3396
Φ.Ε.Κ. 246Α (06.10.2005)
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Πράξη Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα
Ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991), που υπογράφηκε στο Μόναχο στις 29 Νοεμβρίου 2000 και
της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και
σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
ΠρΑΞη ΑΝΑΘΕΩρηΣη ΣΤηΣ ΣΥΜΒΑΣηΣ
ΓΙΑ ΤηΝ ΧΟρηΓηΣη ΤΟΥ ΕΥρΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΕΥρΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣη ΓΙΑ ΤΟ ΕΥρΩΠΑΪΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΕΥρΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΤηΣ 5ηΣ ΟΚΤΩΒρΙΟΥ 1973
η ΟΠΟΙΑ ΤρΟΠΟΠΟΙηΘηΚΕ ΣΤΙΣ 27 ΔΕΚΕΜΒρΙΟΥ 1991)
ΠΟΥ ΥΠΟΓρΑΦηΚΕ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ
ΣΤΙΣ 29 ΝΟΕΜΒρΙΟΥ 2000
ΠρΟΟΙΜΙΟ

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στη Σύμβαση για τη χορήγηση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας,
Θεωρώντας ότι η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών Κρατών η οποία
βασίζεται στη Σύμβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και στην ενιαία διαδικασία χορήγησης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
που εγκαθιδρύεται από τη Σύμβαση, συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική
και νομική ενοποίηση της Ευρώπης,
Έχοντας τη θέληση να εξασφαλίσουν μία πιο αποτελεσματική προώθηση
της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, με τη δημιουργία θεμελίων που επιτρέπουν την συνεχή ανάπτυξη του συστήματος για το
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,
Επιθυμώντας να εναρμονισθεί, κάτω από το πρίσμα της αυξανόμενης διεθνοποίησης των θεμάτων που αφορούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η Σύμβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με την τεχνική
και νομική εξέλιξη που επήλθε μετά από την ημερομηνία υιοθέτησής της,
Συμφώνησαν τις ακόλουθες διατάξεις:
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Άρθρο 1

ΤρΟΠΟΠΟΙηΣη ΤηΣ ΣΥΜΒΑΣηΣ ΓΙΑ Τη ΧΟρηΓηΣη
ΕΥρΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥρΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Η Σύμβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας τροποποιείται ως εξής:
1. Το παρακάτω νέο άρθρο 4α προστίθεται μετά το άρθρο 4:
Άρθρο 4α

Διάσκεψη των Υπουργών των Συμβαλλόμενων Κρατών

Η Διάσκεψη των Υπουργών των συμβαλλόμενων Κρατών που είναι αρμόδιοι για ζητήματα ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, συνέρχεται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια για να συζητήσει θέματα που αφορούν τον
Οργανισμό και το σύστημα χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
2. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 11

Διορισμός του ανώτερου προσωπικού

1. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Οι Αντιπρόεδροι διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από
σύμφωνη γνώμη του Προέδρου.
3. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών και του Ανώτατου Συμβουλίου
Προσφυγών περιλαμβανομένων των Προέδρων τους διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Μπορούν να επαναδιοριστούν από το
Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου αυτού.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, μπορεί να διορίσει εξίσου ως μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Προσφυγών νομικούς από
εθνικές δικαστικές αρχές ή από τις θεωρούμενες ως δικαστικές αρχές των
συμβαλλόμενων Κρατών, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν τις δικαστικές
δραστηριότητές τους σε εθνικό επίπεδο. Τα μέλη αυτά διορίζονται με θητεία
τριών ετών και μπορούν να επαναδιοριστούν.
3. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 14

Γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας και άλλα έγγραφα
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1. Οι επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική.
2. Η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατατίθεται σε μία
από τις επίσημες γλώσσες ή, αν κατατέθηκε σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα,
μεταφράζεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες σύμφωνα με τον εκτελεστικό
κανονισμό. Όσο διαρκεί η διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, η μετάφραση αυτή μπορεί να διορθώνεται ώστε
να είναι σύμφωνη με το κείμενο της αίτησης, όπως κατατέθηκε. Εάν μία απαιτούμενη μετάφραση δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα, η αίτηση θεωρείται ότι έχει
αποσυρθεί.
3. Η επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην οποία κατατέθηκε η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή στην οποία μεταφράστηκε, πρέπει να χρησιμοποιείται ως γλώσσα
της διαδικασίας σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον εκτελεστικό κανονισμό.
4. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους
σε ένα συμβαλλόμενο Κράτος που έχει ως επίσημη γλώσσα άλλη από την
αγγλική, γαλλική ή γερμανική και οι υπήκοοι του κράτους αυτού που κατοικούν στο εξωτερικό μπορούν να καταθέσουν έγγραφα, τα οποία πρέπει να
κατατεθούν μέσα σε ορισμένη προθεσμία στην επίσημη γλώσσα του κράτους
αυτού. Παρόλα αυτά πρέπει να καταθέσουν μετάφραση σε μία επίσημη
γλώσσα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με
τον εκτελεστικό κανονισμό. Εάν κάποιο έγγραφο, εκτός από εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, δεν
κατατέθηκε στην προαναφερόμενη γλώσσα ή εάν μία απαιτούμενη μετάφραση δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα, το εν λόγω έγγραφο θεωρείται ότι δεν
έχει κατατεθεί.
5. Οι αιτήσεις. ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας δημοσιεύονται στη
γλώσσα της διαδικασίας.
6. Τα έντυπα προδιαγραφών των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δημοσιεύονται στη γλώσσα της διαδικασίας και περιλαμβάνουν μετάφραση των αξιώσεων στις δύο άλλες επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού
Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
7. Δημοσιεύονται στις τρεις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:
α. το Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
β. η Επίσημη Εφημερίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων, Ευρεσιτεχνίας.
8. Οι καταχωρήσεις στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
πραγματοποιούνται στις τρεις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών υπερισχύει η καταχώρηση στη γλώσσα της διαδικασίας.
4. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 16

Τμήμα καταθέσεων

Το τμήμα καταθέσεων είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων ευ1771

ρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά την κατάθεση και για την εξέταση
των τυπικών προϋποθέσεων.
5. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 17

Τμήματα έρευνας

Τα τμήματα έρευνας είναι αρμόδια για τη σύνταξη εκθέσεων ευρωπαϊκής
έρευνας.
6. Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 18

Τμήματα εξέτασης

1. Τα τμήματα εξέτασης είναι αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
2. Κάθε τμήμα εξέτασης αποτελείται από τρεις τεχνικούς εξεταστές. Παρόλα αυτά, η εξέταση της αίτησης για ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
ανατίθεται, κατά γενικό κανόνα, σε έναν μόνο από τους εξεταστές του τμήματος. Η προφορική διαδικασία ανήκει στην αρμοδιότητα του ίδιου αυτού τμήματος εξέτασης. Το τμήμα εξέτασης συμπληρώνεται από ένα νομικό εξεταστή,
εάν αυτό κρίνει ότι η συμπλήρωση είναι αναγκαία λόγω της φύσης της απόφασης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του τμήματος εξέτασης.
7. Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 21

Συμβούλια Προσφυγών

1. Τα συμβούλια προσφυγών είναι αρμόδια για να εξετάζουν τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του τμήματος καταθέσεων, των τμημάτων εξέτασης, των τμημάτων ενστάσεων και του δικαστικού τμήματος.
2. Σε περίπτωση προσφυγών κατ' απόφασης του τμήματος καταθέσεων
ή του
δικαστικού τμήματος, το συμβούλιο προσφυγών συγκροτείται από
τρία μέλη που είναι νομικοί.
3. Σε περίπτωση προσφυγής κατ' απόφασης του τμήματος εξέτασης, το
συμβούλιο προσφυγών συγκροτείται. από:
α. δύο μέλη τεχνικούς και ένα νομικό, όταν η απόφαση αφορά την απόρριψη αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος, τον περιορισμό ή την ανάκληση του ευρωπαϊκού
διπλώματος και λήφθηκε από ένα τμήμα εξέτασης που αποτελείται από λιγότερα από τέσσερα μέλη,
β. τρία μέλη τεχνικούς και δύο νομικούς, όταν η απόφαση λήφθηκε από
ένα τμήμα εξέτασης που αποτελείται από τέσσερα μέλη ή εάν το συμβούλιο
προσφυγών κρίνει ότι η φύση της προσφυγής το απαιτεί,
γ. τρία μέλη νομικούς, σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις.
4. Σε περίπτωση προσφυγής κατά απόφασης ενός τμήματος ενστάσεων, το συμβούλιο προσφυγών συγκροτείται:
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α. από δύο μέλη τεχνικούς και ένα νομικό, όταν η απόφαση λήφθηκε
από ένα τμήμα ενστάσεων που αποτελείται από τρία μέλη,
β. από τρία μέλη τεχνικούς και δύο νομικούς, όταν η απόφαση λήφθηκε από ένα τμήμα ενστάσεων που αποτελείται από τέσσερα μέλη ή αν το
συμβούλιο προσφυγών κρίνει ότι η φύση της προσφυγής το απαιτεί.
8. Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 22

Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών

1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών είναι αρμόδιο:
α. να αποφαίνεται για νομικά θέματα που του υποβάλλονται από τα συμβούλια προσφυγών,
β. να γνωμοδοτεί για νομικά θέματα που του υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 112,
γ. να αποφαίνεται για αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων των συμβουλίων προσφυγών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 112(α).
2. Στις διαδικασίες της παραγράφου 1 περιπτώσεις (α) και (β), το Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών συγκροτείται από πέντε μέλη νομικούς και δύο
τεχνικούς. Στις διαδικασίες της παραγράφου 1 περίπτωση (γ) το Ανώτατο
Συμβούλιο Προσφυγών συγκροτείται από τρία ή πέντε μέλη, όπως καθορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό. Σε όλες τις διαδικασίες Πρόεδρος είναι το
νομικό μέλος.
9. Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 23

Ανεξαρτησία των μελών των Συμβουλίων

1. Τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου Προσφυγών και των συμβουλίων
προσφυγών διορίζονται για θητεία πέντε ετών και δεν μπορούν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους κατά την περίοδο αυτή, παρά μόνο για σοβαρούς λόγους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση
του Ανώτατου Συμβουλίου Προσφυγών. Κατά παρέκκλιση του παραπάνω
πρώτου εδαφίου, η θητεία των μελών των συμβουλίων λήγει εάν παραιτηθούν ή εάν αποσυρθούν, σύμφωνα με τον κανονισμό των μονίμων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
2. Τα μέλη των συμβουλίων δεν μπορούν να είναι μέλη του τμήματος καταθέσεων, των τμημάτων εξέτασης, των τμημάτων ενστάσεων ή του νομικού
τμήματος.
3. Στις αποφάσεις τους τα μέλη των συμβουλίων δεν δεσμεύονται από
καμία οδηγία και οφείλουν να συμμορφώνονται μόνο στις διατάξεις της παρούσης Σύμβασης.
4. Οι κανόνες της διαδικασίας των συμβουλίων προσφυγών και του Ανώτατου Συμβουλίου Προσφυγών εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού. Οι κανόνες υποβάλλονται για έγκριση στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
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10. Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 33

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου
σε ορισμένες περιπτώσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να τροποποιεί:
α. τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εφόσον καθορίζουν τη διάρκεια
προθεσμιών,
β. τις διατάξεις του δεύτερου μέχρι του όγδοου μέρους και του δέκατου
μέρους της παρούσας Σύμβασης, ώστε να συμμορφώνονται με μία διεθνή
συνθήκη για θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
γ. τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο σύμφωνα με τους όρους της
Σύμβασης αυτής να εκδίδει ή να τροποποιεί:
α. τον οικονομικό κανονισμό,
β. τον κανονισμό των μονίμων υπαλλήλων και τους όρους εργασίας που
εφαρμόζονται για τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Γραφείου
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τα όρια των αποδοχών τους καθώς και τη φύση
και τους κανονισμούς παροχής συμπληρωματικών επιδομάτων,
γ. τον κανονισμό συνταξιοδότησης και κάθε άλλη αύξηση των χορηγουμένων συντάξεων ανάλογα με την αύξηση των μισθών,
δ. τον κανονισμό για τα τέλη,
ε. τον εσωτερικό κανονισμό του.
3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 18, παράγραφος 2, το
Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει, εάν μία τέτοια απόφαση
δικαιολογείται με βάση προηγούμενη εμπειρία του, ότι, σε ορισμένες κατηγορίες περιπτώσεων, τα τμήματα εξέτασης αποτελούνται από ένα μόνο εξεταστή τεχνικό. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας να διαπραγματεύεται
και να συνάπτει με την επιφύλαξη της έγκρισης από το Συμβούλιο, στο όνομα
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας συμφωνίες με
κράτη ή διακυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς και με κέντρα τεκμηρίωσης
που έχουν ιδρυθεί ύστερα από συμφωνίες μ’ αυτούς τους οργανισμούς.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μην αποφανθεί σύμφωνα με την
παράγραφο 1(β), όταν:
α. πρόκειται για μία διεθνή συνθήκη, πριν τη θέση σε ισχύ της συνθήκης
αυτής,
β. πρόκειται για νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πριν τη
θέση της σε ισχύ ή, όταν η νομοθετική αυτή πράξη προβλέπει προθεσμία για
την εφαρμογή της, πριν την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.
11. Το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 35

Ψηφοφορία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του, εκτός από εκεί1774

νες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, με απλή πλειοψηφία των
Συμβαλλόμενων Κρατών που εκπροσωπούνται και ψηφίζουν σ' αυτό.
2. Απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων των συμβαλλόμενων Κρατών που
εκπροσωπούνται και ψηφίζουν για τις αποφάσεις που είναι αρμόδιο να λαμβάνει
το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 7, 11, παράγραφος 1, 33, παράγραφοι 1(α) και (γ) και παράγραφοι 2 έως 4, άρθρο 39, παράγραφος 1, άρθρο
40, παράγραφοι 2 και 4, άρθρο 46, άρθρο 134 α, άρθρο 149 α, παράγραφος 2,
άρθρο 152, άρθρο 153, παράγραφος 7, άρθρο 166 και άρθρο 172.
3. Ομοφωνία των συμβαλλομένων Κρατών που ψηφίζουν απαιτείται για τις
αποφάσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να λαμβάνει σύμφωνα
με το άρθρο 33, παράγραφος 1 (β). Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τέτοιες
αποφάσεις μόνο αν όλα τα συμβαλλόμενα Κράτη εκπροσωπούνται. Απόφαση
που λαμβάνεται κατά το άρθρο 33, παράγραφος 1(β), είναι ανίσχυρη εάν ένα
συμβαλλόμενο Κράτος δηλώσει μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία
της απόφασης ότι δεν επιθυμεί να συμμορφωθεί με την απόφαση αυτή.
4. Η αποχή δεν υπολογίζεται σαν ψήφος.
12. Το άρθρο 37 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 37

Χρηματοδότηση Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού χρηματοδοτείται:
α. από τα ίδια τα έσοδα του Οργανισμού,
β. από τις καταβολές από τα συμβαλλόμενα Κράτη των ετήσιων τελών
των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εισπράττονται από τα κράτη
αυτά,
γ. αν κρίνεται αναγκαίο, από έκτακτες οικονομικές εισφορές των συμβαλλόμενων Κρατών,
δ. αν χρειαστεί, από τα έσοδα που προβλέπονται στο άρθρο 146,
ε. αν χρειαστεί, και μόνο για εμπράγματα δικαιώματα, από δάνεια με τρίτους για τα οποία η εγγύηση εγγράφεται επί οικοπέδων ή κτιρίων, στο αν χρειαστεί, από πόρους τρίτων για συγκεκριμένα προγράμματα.
13. Το άρθρο 38 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 38

Ίδια έσοδα του Οργανισμού

Τα ίδια έσοδα του Οργανισμού περιλαμβάνουν:
α. όλα τα έσοδα από τέλη και άλλες πηγές καθώς και τα αποθεματικά,
β. τα έσοδα από το Αποθεματικό για τις συντάξεις, το οποίο θεωρείται
μία ειδική περιουσία του Οργανισμού. που προορίζεται για να εξασφαλίσει
το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Οργανισμού με το να δημιουργηθούν τα
απαραίτητα αποθεματικά κεφάλαια.
14. Το άρθρο 42 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο
Άρθρο 42

Προϋπολογισμός
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1. Ο Οργανισμός ισοσκελίζει τον προϋπολογισμό του. Αυτός καταρτίζεται
σε συνάρτηση με τις γενικά παραδεγμένες οικονομικές αρχές που καθορίζονται στον Οικονομικό Κανονισμό. Εάν κριθεί αναγκαίο, μπορούν να καταρτίζονται τροποποιημένοι ή συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί.
2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται στη λογιστική μονάδα που καθορίζεται από τον Οικονομικό Κανονισμό.
15. Το άρθρο 50 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 50

Οικονομικός Κανονισμός

Ο Οικονομικός Κανονισμός ορίζει ιδίως:
α. την οργάνωση σχετικά τόσο με την κατάρτιση και εφαρμογή του προϋπολογισμού όσο και με την απόδοση και τον έλεγχο των λογαριασμών,
β. τον τρόπο και τη διαδικασία σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να τεθούν
στη διάθεση του Οργανισμού από τα συμβαλλόμενα Κράτη οι καταβολές και
οι εισφορές, που προβλέπονται στο άρθρο 37 και οι προκαταβολές που προβλέπονται στο άρθρο 41,
γ. τους κανόνες και την οργάνωση του ελέγχου και την ευθύνη που έχουν
οι ταμίες και οι λογιστές,
δ. τα επιτόκια που προβλέπονται από τα άρθρα 39, 40 και 47,
ε. τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται
σύμφωνα με το άρθρο 146,
στ. τη σύνθεση και τα καθήκοντα της επιτροπής προϋπολογισμού και οικονομικών που θα πρέπει να συσταθεί από το διοικητικό συμβούλιο,
ζ. τις γενικά αποδεκτές οικονομικές αρχές στις οποίες βασίζονται ο προϋπολογισμός και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
16. Το άρθρο 51 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 51
Τέλη

1. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μπορεί να επιβάλει
τέλη για κάθε επίσημη εργασία ή διαδικασία που πραγματοποιείται σύμφωνα
με τη Σύμβαση αυτή.
2. Οι προθεσμίες για την πληρωμή των τελών, εκτός από εκείνες που
ορίζονται στη Σύμβαση, καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό.
3. Όταν ο εκτελεστικός κανονισμός προβλέπει ότι ένα τέλος πρέπει να
καταβληθεί, καθορίζει επίσης και τις συνέπειες από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή του.
4. Ο κανονισμός για τα τέλη καθορίζει ιδίως τα ποσά των τελών και τους
τρόπους είσπραξής τους.
17. Το άρθρο 52 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 52

Εφευρέσεις επιδεκτικές διπλώματος ευρεσιτεχνίας
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1. Ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για οποιαδήποτε
εφεύρεση, σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας, με την προϋπόθεση να είναι
νέα να εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και να έχει βιομηχανική εφαρμογή.
2. Δεν θεωρούνται εφευρέσεις με την έννοια της παραγράφου 1, ιδίως:
α. οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι,
β. οι αισθητικές δημιουργίες,
γ. τα σχέδια, οι κανόνες και οι μέθοδοι για την άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων, για παιχνίδια ή για άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων,
καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών,
δ. οι παρουσιάσεις πληροφοριών.
3. Η παράγραφος 2 αποκλείει τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας των στοιχείων που απαριθμούνται σ' αυτή, μόνον εφόσον η αίτηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας αναφέρεται σε ένα από αυτά τα στοιχεία, αυτό καθεαυτό.
18. Το άρθρο 53 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 53

Εφευρέσεις που εξαιρούνται από την κατοχύρωση
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Δεν χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας για:
α. εφευρέσεις η οικονομική εκμετάλλευση των οποίων αντίκειται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη. Μια παρόμοια εκμετάλλευση δεν θεωρείται ότι
συνεπάγεται, μόνο επειδή είναι απαγορευμένη από νομοθετική ή Κανονιστική
διάταξη σε κάποια ή σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη.
β. ποικιλίες φυτών ή είδη ζώων ή βιολογικές κυρίως μεθόδους για την
παραγωγή φυτών ή ζώων. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή σε μικροβιολογικές μεθόδους και σε προϊόντα που λαμβάνονται μ’ αυτές τις μεθόδους.
γ. μεθόδους χειρουργικής ή θεραπευτικής αγωγής του ανθρώπινου σώματος ή του σώματος των ζώων και για διαγνωστικές μεθόδους που εφαρμόζονται σε σώμα ανθρώπου ή ζώου. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή σε
προϊόντα, ιδίως σε ουσίες ή μείγματα, που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή μιας από τις παραπάνω μεθόδους.
19. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 54

Το νέο της εφεύρεσης

1. Μία εφεύρεση θεωρείται νέα, εάν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής.
2. Η στάθμη της τεχνικής αποτελείται από κάθε τι που έχει γίνει γνωστό
στο κοινό, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με γραπτή ή προφορική περιγραφή,
με χρήση ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.
3. Επίσης, θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στη στάθμη της τεχνικής το περιεχόμενο των αιτήσεων ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, όπως αυτές
έχουν κατατεθεί, εφόσον οι αιτήσεις έχουν ημερομηνία κατάθεσης προγενέστερη της ημερομηνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και εφόσον έχουν
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δημοσιευτεί σ' αυτήν ή σε κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 δεν αποκλείουν την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οποιασδήποτε ουσίας ή σύνθεσης, περιλαμβανομένης στη στάθμη της τεχνικής, για χρήση μιας από τις μεθόδους που
αναφέρονται στο άρθρο 53(γ), με την προϋπόθεση ότι η χρήση της για μια
οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους δεν περιλαμβάνεται στη στάθμη της τεχνικής.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 δεν αποκλείουν ακόμη την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οποιασδήποτε ουσίας ή σύνθεσης που
αναφέρεται στην παράγραφο 4 για οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση σε μία
από τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 53(γ), με την προϋπόθεση ότι
η χρήση αυτή δεν περιλαμβάνεται στη στάθμη της τεχνικής.
20. Το άρθρο 60 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 60

Δικαίωμα απόκτησης
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Το δικαίωμα απόκτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ανήκει
στον εφευρέτη ή το νόμιμο διάδοχό του. Εάν ο εφευρέτης είναι υπάλληλος,
το δικαίωμα απόκτησης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθορίζεται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους στο έδαφος του οποίου ασκεί ο
υπάλληλος την κύρια δραστηριότητά του. Εάν το Κράτος μέσα στο οποίο
ασκείται η κύρια αυτή δραστηριότητα δεν μπορεί να καθοριστεί, εφαρμόζεται
το δίκαιο του Κράτους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η επιχείρηση που
ανήκει ο υπάλληλος.
2. Αν δύο ή περισσότερα πρόσωπα πραγματοποίησαν εφεύρεση ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, το δικαίωμα απόκτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ανήκει σε εκείνο που κατάθεσε αίτηση με προγενέστερη
ημερομηνία κατάθεσης, με την προϋπόθεση ότι η προγενέστερη αίτηση έχει
δημοσιευτεί.
3. Στη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ο αιτών θεωρείται ότι δικαιούται ν’ ασκήσει το δικαίωμα απόκτησης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
21. Το άρθρο 61 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 61

Κατάθεση αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα αυτό

1. Εάν έχει αναγνωριστεί με οριστική απόφαση ότι πρόσωπο άλλο από
τον αιτούντα έχει δικαίωμα απόκτησης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το πρόσωπο αυτό μπορεί, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό:
α. να συνεχίσει αντί του αιτούντα και στη θέση του τη διαδικασία σχετικά
με την αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος θεωρώντας, ότι η αίτηση κατατέθηκε
για λογαριασμό του,
β. να καταθέσει νέα αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την ίδια εφεύρεση, ή
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γ. να ζητήσει την απόρριψη της αίτησης.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 76 παράγραφος 1 εφαρμόζονται ανάλογα σε
κάθε νέα αίτηση που κατατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 (β).
22. Το άρθρο 65 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 65

Μετάφραση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί, στην περίπτωση που το κείμενο
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας όπως χορηγήθηκε, τροποποιήθηκε ή περιορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δεν συντάχθηκε σε μία από τις επίσημες γλώσσες του, να ορίσει ότι ο
δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας οφείλει να υποβάλλει στην κεντρική
υπηρεσία βιομηχανικής ιδιοκτησίας τη μετάφραση του κειμένου του διπλώματος, όπως χορηγήθηκε, τροποποιήθηκε ή περιορίστηκε, σε μία από τις επίσημες γλώσσες κατ’ επιλογή ή εφόσον το Κράτος αυτό όρισε τη
χρησιμοποίηση μιας ορισμένης επίσημης γλώσσας, μετάφραση στη γλώσσα
αυτή. Η μετάφραση πρέπει να κατατεθεί μέσα σε προθεσμία τριών μηνών
από την ημερομηνία δημοσίευσης της αναφοράς της χορήγησης, διατήρησης
σε τροποποιημένη μορφή ή τον περιορισμό του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, εκτός εάν το
Κράτος που αφορά ορίζει μεγαλύτερη προθεσμία.
2. Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος που έχει υιοθετήσει διατάξεις σύμφωνα
με την παράγραφο 1 μπορεί να ορίσει ότι ο δικαιούχος του διπλώματος οφείλει να εξοφλήσει στο σύνολο ή κατά μέρος τα έξοδα δημοσίευσης της μετάφρασης μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από το ίδιο το Κράτος.
3. Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να ορίσει ότι, εάν οι διατάξεις που
υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν τηρηθούν, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θεωρείται εξ αρχής ως μη ισχύον στο Κράτος
αυτό.
23. Το άρθρο 67 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 67

Δικαιώματα που παρέχονται από την αίτηση ευρωπαϊκού
διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετά από τη δημοσίευσή της

1. Η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, από τη δημοσίευσή
της, παρέχει στον αιτούντα, στα συμβαλλόμενα Κράτη που ορίζονται στην αίτηση, την προσωρινή προστασία που προβλέπεται από το άρθρο 64.
2. Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να προβλέψει ότι η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν παρέχει την προστασία που προβλέπεται από το άρθρο 64. Παρόλα αυτά, η προστασία που απορρέει από την
δημοσίευση της αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από εκείνη που παρέχει η νομοθεσία του
κράτους αυτού στις αιτήσεις εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που έχουν
υποχρεωτικά δημοσιευτεί, αλλά για τις οποίες δεν έχει γίνει εξέταση. Παρόλα
αυτά, κάθε Κράτος οφείλει τουλάχιστον να προβλέψει ότι από τη δημοσίευση
της αίτησης για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ο αιτών μπορεί να απαιτήσει εύλογη αποζημίωση, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τις περιστάσεις,
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από οποιονδήποτε εκμεταλλεύτηκε μέσα σ' αυτό το Κράτος την εφεύρεση
που είναι το αντικείμενο της αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας και ανάλογα με τις προϋποθέσεις οι οποίες σύμφωνα με το
εθνικό δίκαιο θα του απέδιδαν ευθύνη για παραβίαση εθνικού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας.
3. Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος που δεν έχει σαν επίσημη γλώσσα τη
γλώσσα της διαδικασίας μπορεί να προβλέψει ότι η προσωρινή προστασία
που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 παρέχεται μόνο από την ημερομηνία που η μετάφραση των αξιώσεων είτε, σε μία από τις επίσημες γλώσσες
του Κράτους αυτού μετά από επιλογή του αιτούντα είτε, αν το Κράτος αυτό έχει
επιβάλλει τη χρήση μίας ορισμένης επίσημης γλώσσας, στη γλώσσα αυτή:
α. τέθηκε στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με τους όρους της εθνικής
νομοθεσίας, ή
β. κοινοποιήθηκε στο πρόσωπο που εκμεταλλεύεται στο έδαφος του
Κράτους την εφεύρεση που είναι αντικείμενο της αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
4. Τα αποτελέσματα της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 θεωρούνται ότι δεν έχουν επέλθει εάν η αίτηση έχει αποσυρθεί, θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί ή έχει απορριφθεί με οριστική απόφαση. Το ίδιο ισχύει και για τα αποτελέσματα της αίτησης
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σ’ ένα συμβαλλόμενο Κράτος του
οποίου ο προσδιορισμός ανακλήθηκε ή θεωρείται ότι έχει ανακληθεί.
24. Το άρθρο 68 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 68

Αποτελέσματα της ανάκλησης ή του περιορισμού
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Η αίτηση του ευρωπαϊκού διπλώματος καθώς και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγείται με βάση την αίτηση αυτή θεωρούνται ότι από την αρχή
δεν είχαν τα αποτελέσματα που προβλέπονται στα άρθρα 64 και 67, εάν το
δίπλωμα έχει ανακληθεί ή περιοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία των ενστάσεων, του περιορισμού ή της ακυρώσεως.
25. Το άρθρο 69 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 69

Έκταση της προστασίας

1. Η έκταση της προστασίας που παρέχεται με το ευρωπαϊκό δίπλωμα ή
με την αίτηση του ευρωπαϊκού διπλώματος καθορίζεται με βάση το περιεχόμενο των αξιώσεων. Πάντως, η περιγραφή και τα σχέδια χρησιμοποιούνται
για την ερμηνεία των αξιώσεων.
2. Για τη χρονική περίοδο μέχρι τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η έκταση της προστασίας που παρέχεται από την αίτηση
καθορίζεται από τις αξιώσεις που περιέχονται στην αίτηση, έτσι όπως δημοσιεύτηκε. Παρόλα αυτά, το ευρωπαϊκό δίπλωμα όπως χορηγήθηκε ή τροποποιήθηκε κατά τη διαδικασία των ενστάσεων, περιορισμού ή ακυρώσεως
καθορίζει αναδρομικά αυτήν την προστασία, εφόσον βέβαια η προστασία
αυτή δεν έχει επεκταθεί περαιτέρω.
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26. Το άρθρο 70 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 70

Αυθεντικό κείμενο της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Το κείμενο της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα της διαδικασίας είναι το αυθεντικό κείμενο σε οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καθώς και σε κάθε συμβαλλόμενο Κράτος.
2. Αν, παρόλα αυτά, η αίτηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας
καταχωρήθηκε σε γλώσσα που δεν είναι μία από τις επίσημες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το κείμενο αυτό είναι η αίτηση,
όπως καταχωρήθηκε, με την έννοια της Σύμβασης αυτής.
3. Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να προβλέψει ότι η μετάφραση
σε μία επίσημη γλώσσα του Κράτους αυτού, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση αυτή, θεωρείται μέσα στο Κράτος αυτό σαν αυθεντικό κείμενο, εκτός
από τις περιπτώσεις των αγωγών ακύρωσης, εάν στη γλώσσα της μετάφρασης η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα παρέχει μικρότερη προστασία από εκείνη που παρέχεται από την
αίτηση ή το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα της διαδικασίας.
4. Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος το οποίο θεσπίζει διάταξη κατ’ εφαρμογή
της παραγράφου 3:
α. πρέπει να επιτρέπει στον αιτούντα ή το δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας να καταθέσει μία διορθωμένη μετάφραση της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Μία τέτοια
μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ μέχρις ότου πληρωθούν οι προϋποθέσεις
που έχουν τεθεί από το συμβαλλόμενο Κράτος σύμφωνα με το άρθρο 65,
παράγραφος 2, και το άρθρο 67, παράγραφος 3,
β. μπορεί να προβλέπει ότι όποιος άρχισε καλόπιστα μέσα στο Κράτος
αυτό να εκμεταλλεύεται μία εφεύρεση ή έχει προβεί σε απαραίτητες και σοβαρές προετοιμασίες για το σκοπό αυτό, χωρίς η εκμετάλλευση αυτή να αποτελεί παραβίαση της αίτησης ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με
το κείμενο της αρχικής μετάφρασης, έχει τη δυνατότητα, αμέσως μετά την
ισχύ της αναθεωρημένης μετάφρασης, να συνεχίσει δωρεάν την εκμετάλλευση της εφεύρεσης στην επιχείρησή του ή για τις ανάγκες αυτής.
27. Το άρθρο 75 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 75

Κατάθεση της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να κατατεθεί:
α. είτε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
β. είτε, εάν η νομοθεσία ενός συμβαλλομένου Κράτους το επιτρέπει, και
με την επιφύλαξη του άρθρου 76, παράγραφος 1, στην κεντρική υπηρεσία
βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους αυτού.
Η αίτηση που κατατίθεται μ' αυτόν τον τρόπο έχει τα ίδια αποτελέσματα με
την αίτηση που κατατίθεται την ίδια ημερομηνία στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
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2. Η παράγραφος 1 δε μπορεί ν' αποκλείσει την εφαρμογή των νομοθετικών ή ρυθμιστικών διατάξεων που, σε κάθε συμβαλλόμενο Κράτος:
α. διέπουν τις εφευρέσεις που εξαιτίας του αντικειμένου τους δεν μπορούν ν’ ανακοινωθούν στο εξωτερικό χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση
από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους αυτού, ή ¬
β. προβλέπουν ότι όλες οι αιτήσεις Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να κατατίθενται αρχικά σε μία εθνική αρχή ή να υποβάλλονται
σε προηγούμενη έγκριση για να επιτραπεί η κατάθεση που έχει γίνει απευθείας σε άλλη αρχή.
28. Το άρθρο 76 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 76
Τμηματικές ευρωπαϊκές αιτήσεις

1. Κάθε ευρωπαϊκή τμηματική αίτηση πρέπει να κατατίθεται απευθείας
στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό. Η τμηματική αίτηση μπορεί να κατατεθεί μόνο αν αφορά
αντικείμενο που δεν εκτείνεται πέρα από το περιεχόμενο μίας προηγούμενης
κατατεθειμένης αίτησης. Εφόσον πληρούται η προϋπόθεση αυτή, η τμηματική. αίτηση θεωρείται ότι έχει κατατεθεί την ημερομηνία κατάθεσης της προηγούμενης αίτησης και απολαμβάνει του δικαιώματος προτεραιότητας.
2. Όλα τα συμβαλλόμενα Κράτη που ορίζονται στην προηγούμενη αίτηση
κατά την ημερομηνία κατάθεσης της ευρωπαϊκής τμηματικής αίτησης θεωρούνται ότι ορίζονται και στην τμηματική αίτηση.
29. Το άρθρο 77 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 77

Διαβίβαση των αιτήσεων ευρωπαϊκού διπλώματος

1. Η κεντρική υπηρεσία βιομηχανικής ιδιοκτησίας ενός συμβαλλόμενου
Κράτους διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κάθε
αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκε σ’ αυτή ή σε
οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή του Κράτους αυτού, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό.
2. Κάθε αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας το αντικείμενο
της οποίας κατέστη απόρρητο δεν διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
3. Κάθε αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που δεν διαβιβάζεται εμπρόθεσμα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.
30. Το άρθρο 78 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 78

Όροι τους οποίους πρέπει να πληρεί η αίτηση
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να περιέχει:
α. αίτημα χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
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β. περιγραφή της εφεύρεσης,
γ. μία ή περισσότερες αξιώσεις,
δ. τα σχέδια στα οποία αναφέρονται η περιγραφή ή οι αξιώσεις,
ε. περίληψη,
και να πληρεί τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό.
2. Η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας υπόκειται στην πληρωμή του τέλους κατάθεσης και του τέλους έρευνας. Εάν το τέλος κατάθεσης
ή το τέλος έρευνας δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση θεωρείται ότι έχει
αποσυρθεί.
31. Το άρθρο 79 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 79

Ορισμός των συμβαλλόμενων Κρατών

1. Όλα τα συμβαλλόμενα Κράτη στη Σύμβαση αυτή κατά την ημερομηνία
κατάθεσης μίας αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας θεωρούνται
ως Κράτη ορισμού στο αίτημα για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
2. Ο ορισμός ενός συμβαλλόμενου Κράτους μπορεί να υπόκειται σε πληρωμή τέλους ορισμού.
3. Ο ορισμός ενός συμβαλλόμενου Κράτους μπορεί ν' αποσυρθεί σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας.
32. Το άρθρο 80 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 80

ημερομηνία κατάθεσης

Η ημερομηνία κατάθεσης μίας αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι η ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό.
33. Το άρθρο 86 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 86

Ετήσια τέλη για την αίτηση
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Τα ετήσια τέλη για την αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας
πρέπει να καταβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό. Τα τέλη αυτά οφείλονται από
το τρίτο έτος προστασίας και για κάθε επόμενο έτος και υπολογίζονται από
την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Εάν ένα ετήσιο τέλος δεν καταβληθεί
εμπρόθεσμα, η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.
2. Κανένα ετήσιο τέλος δεν μπορεί πλέον να απαιτηθεί ύστερα από την
καταβολή του τέλους που οφείλεται για το έτος μέσα στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση για χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
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34. Το άρθρο 87 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 87

Δικαίωμα προτεραιότητας

1. Κάθε πρόσωπο που κατέθεσε κανονικά, σε ή για:
α. ένα Κράτος μέλος της Συνθήκης των Παρισίων για την Προστασία της
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ή
β. ένα μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος χρησιμότητας ή πιστοποιητικού χρησιμότητας, ή ο νόμιμος διάδοχός του. απολαμβάνει, για το σκοπό της κατάθεσης μίας αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκού
διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την ίδια εφεύρεση, δικαίωμα προτεραιότητας
κατά τη διάρκεια δώδεκα μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης
αίτησης.
2. Κάθε κατάθεση που είναι ισοδύναμη με μία κανονική εθνική κατάθεση
σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους στο οποίο έγινε ή σύμφωνα με διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες. συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Σύμβασης, αναγνωρίζεται ως κατάθεση που παρέχει δικαίωμα προτεραιότητας.
3. Ως κανονική εθνική κατάθεση θεωρείται οποιαδήποτε κατάθεση αρκεί
να καθορίζεται ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, ανεξάρτητα από την μετέπειτα τύχη της αίτησης αυτής.
4. Θεωρείται σαν πρώτη αίτηση, και λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσής
της σαν αφετηρία για τον υπολογισμό της προθεσμίας προτεραιότητας, μία
μεταγενέστερη αίτηση που έχει το ίδιο αντικείμενο με την προηγούμενη
πρώτη αίτηση, και έχει κατατεθεί στο Κράτος αυτό ή για το Κράτος αυτό, με
την προϋπόθεση ότι η προγενέστερη αυτή αίτηση κατά την ημερομηνία κατάθεσης της μεταγενέστερης έχει αποσυρθεί, εγκαταλειφθεί ή απορριφθεί
χωρίς όμως να έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού και χωρίς να έχει αφήσει
διατηρημένα δικαιώματα και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει χρησιμεύσει σα
βάση για την διεκδίκηση δικαιώματος προτεραιότητας. Η προγενέστερη αίτηση δε μπορεί πια να χρησιμεύσει σαν βάση για την διεκδίκηση δικαιώματος
προτεραιότητας.
5. Εάν η πρώτη κατάθεση έγινε σε μία αρχή βιομηχανικής ιδιοκτησίας η
οποία δεν δεσμεύεται από τη Σύμβαση των Παρισίων για την Προστασία της
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ή τη Συμφωνία Ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται στην αρχή εάν, μετά
από γνωστοποίηση που εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, η αρχή αυτή αναγνωρίζει ότι η πρώτη κατάθεση που έγινε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας παρέχει δικαίωμα προτεραιότητας υπό τους όρους και με αποτελέσματα ισοδύναμα με αυτά που θεσπίζονται στη Συνθήκη των Παρισίων.
35. Το άρθρο 88 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 88

Διεκδίκηση προτεραιότητας

1. Ο αιτών, που επιθυμεί να επωφεληθεί της προτεραιότητας μίας προγενέστερης κατάθεσης, πρέπει να καταθέσει δήλωση προτεραιότητας και
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κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό.
2. Πολλαπλές προτεραιότητες μπορούν να διεκδικούνται σχετικά με μία
αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, παρά το γεγονός ότι προέρχονται από διαφορετικά Κράτη. Όπου είναι δυνατόν, πολλαπλές προτεραιότητες μπορούν να διεκδικούνται νια κάθε μία αξίωση. Όταν διεκδικούνται
πολλές προτεραιότητες, οι προθεσμίες που έχουν σαν αφετηρία την ημερομηνία προτεραιότητας υπολογίζονται από την ημερομηνία παλαιότερης προτεραιότητας.
3. Εάν διεκδικούνται μία ή περισσότερες προτεραιότητες για την αίτηση
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το δικαίωμα προτεραιότητας καλύπτει μόνο τα στοιχεία εκείνα της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που περιέχονται στην αίτηση ή τις αιτήσεις για τις οποίες διεκδικείται
προτεραιότητα.
4. Εάν ορισμένα στοιχεία της εφεύρεσης για τα οποία διεκδικείται προτεραιότητα δεν εμφανίζονται μεταξύ των αξιώσεων που συμπεριλήφθηκαν στην
προηγούμενη αίτηση, αρκεί για την παροχή προτεραιότητας να αποκαλύπτονται τα στοιχεία αυτά με ακριβή τρόπο από το σύνολο των εγγράφων της
προηγούμενης αίτησης.
36. Το άρθρο 90 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 90

Εξέταση κατά την κατάθεση και εξέταση
ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις

1. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εξετάζει, σύμφωνα
με τον εκτελεστικό κανονισμό, εάν η αίτηση πληρεί τις προϋποθέσεις για να
της χορηγηθεί ημέρα κατάθεσης.
2. Εάν δεν μπορεί να χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 ημερομηνία κατάθεσης, η αίτηση δεν εξετάζεται ως αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας.
3. Εάν σε μία αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος έχει χορηγηθεί ημερομηνία
κατάθεσης, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εξετάζει, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό, εάν οι προϋποθέσεις των άρθρων 14,
78 και 81 και, όπου απαιτείται, των άρθρων 88 παρ. 1 και 133 παρ. 2, καθώς
επίσης και κάθε άλλη προϋπόθεση που θεσπίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό, έχουν πληρωθεί.
4. Όταν το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας διαπιστώσει,
κατά τη διάρκεια της εξέτασης που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3, ότι υπάρχουν ελλείψεις που μπορούν να διορθωθούν, χορηγεί στον αιτούντα τη δυνατότητα να διορθώσει τις ελλείψεις αυτές.
5. Εάν οποιαδήποτε έλλειψη που διαπιστώθηκε κατά την εξέταση που
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν διορθωθεί, η αίτηση
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας απορρίπτεται. Όταν η έλλειψη αυτή
αφορά το δικαίωμα προτεραιότητας, το δικαίωμα αυτό χάνεται για τη συγκεκριμένη αίτηση.
37. Το άρθρο 91 διαγράφεται

38. Το άρθρο 92 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
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Άρθρο 92

Σύνταξη έκθεσης ευρωπαϊκής έρευνας

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με τον
εκτελεστικό κανονισμό, συντάσσει και δημοσιεύει έκθεση ευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με την αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με βάση
τις αξιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή και όπου απαιτείται τα
υπάρχοντα σχέδια.
39. Το άρθρο 93 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 93

Δημοσίευση της αίτησης
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δημοσιεύει την αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας όσο το δυνατόν συντομότερα:
α. μετά την εκπνοή της προθεσμίας των δέκα οχτώ μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης ή, αν διεκδικείται προτεραιότητα, από την ημερομηνία
προτεραιότητας, ή
β. κατόπιν αιτήματος του αιτούντα, πριν την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.
2. Η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας δημοσιεύεται την ίδια
χρονική στιγμή με το έντυπο προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας, όταν η απόφαση για την χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει ληφθεί πριν την εκπνοή της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, γράμμα α.
40. Το άρθρο 94 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 94

Εξέταση της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Κατόπιν αιτήματος το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
εξετάζει, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό, εάν η αίτηση ευρωπαϊκού
διπλώματος ευρεσιτεχνίας και η εφεύρεση η οποία αποτελεί το αντικείμενό
της, πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτή τη Σύμβαση.
Το αίτημα δε θεωρείται ότι κατατέθηκε παρά μόνο όταν καταβληθεί το τέλος
εξέτασης.
2. Εάν δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτημα για εξέταση, η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.
3. Εάν η εξέταση καταλήξει ότι η αίτηση ή η εφεύρεση η οποία αποτελεί
το αντικείμενό της, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από
αυτή τη Σύμβαση, το τμήμα εξέτασης καλεί τον αιτούντα, όσο συχνά χρειάζεται, να καταθέσει τις παρατηρήσεις του και, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ.
1, να τροποποιήσει την αίτηση.
4. Εάν ο αιτών δεν απαντήσει εμπρόθεσμα στην πρόσκληση του τμήματος εξέτασης, η αίτηση θεωρείται ότι αποσύρθηκε.
41. Τα άρθρα 95 και 96 διαγράφονται.
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42. Το άρθρο 97 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 97

Χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας
ή απόρριψη της αίτησης

1. Εάν το τμήμα εξέτασης κρίνει ότι η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας και η εφεύρεση η οποία αποτελεί το αντικείμενό της πληρούν
τις προϋποθέσεις αυτής της Σύμβασης, αποφασίζει να χορηγήσει το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, με τον όρο ότι οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό έχουν πληρωθεί.
2. Εάν το τμήμα εξέτασης κρίνει ότι η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας ή η εφεύρεση η οποία αποτελεί το αντικείμενό της δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις της Σύμβασης αυτής, απορρίπτει την αίτηση εκτός αν προβλέπονται κάποιες διαφορετικές συνέπειες από αυτήν της απόρριψης από
την παρούσα Σύμβαση.
3. Η απόφαση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας
ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύεται η ανακοίνωση για
την απόκτηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό
Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
43. Το άρθρο 98 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 98

Δημοσίευση του εντύπου προδιαγραφών
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δημοσιεύει το έντυπο
προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας όσο το δυνατό
συντομότερα μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη χορήγηση του Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
44. Ο τίτλος του πέμπτου μέρους αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕρΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣηΣ ΚΑΙ ΠΕρΙΟρΙΣΜΟΥ

45. Το άρθρο 99 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 99
Ένσταση

1. Μέσα σε προθεσμία εννέα μηνών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, οποιοσδήποτε μπορεί να
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ένσταση για
το δίπλωμα αυτό, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό. Η ένσταση θεωρείται ότι έχει κατατεθεί μόνον εφόσον καταβληθεί το τέλος ένστασης.
2. Η ένσταση κατά του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας προσβάλλει το δίπλωμα αυτό για όλα τα συμβαλλόμενα Κράτη, στα οποία έχει αποτελέσματα.
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3. Τρίτοι που υποβάλλουν ένσταση καθώς επίσης και ο δικαιούχος του
διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετέχουν στη διαδικασία της ένστασης.
4. Εάν κάποιος αποδείξει ότι σ’ ένα συμβαλλόμενο Κράτος, με βάση τελεσίδικη απόφαση, είναι γραμμένος στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
του Κράτους αυτού στη θέση του προηγούμενου δικαιούχου, το πρόσωπο
αυτό μετά από αίτηση του αντικαθιστά τον προηγούμενο δικαιούχο του διπλώματος αναφορικά με το Κράτος αυτό. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του άρθρου 118, ο προηγούμενος δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας
και το πρόσωπο που αποδεικνύει μ’ αυτό τον τρόπο τα δικαιώματά του, δεν
θεωρούνται ότι είναι συνδικαιούχοι, εκτός εάν το ζητήσουν και οι δύο.
46. Το άρθρο 101 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 101

Εξέταση της ένστασης - Ανάκληση ή διατήρηση
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Εάν η ένσταση είναι παραδεκτή, το τμήμα ενστάσεων εξετάζει σε συνάρτηση με τον εκτελεστικό κανονισμό, εάν τουλάχιστον ένας από τους λόγους της ένστασης κατά το άρθρο 100 εμποδίζει τη διατήρηση του
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, το
τμήμα ενστάσεων καλεί τους διάδικους, για όσες φορές το κρίνει, να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις από άλλον διάδικο ή τις
γνωστοποιήσεις που προέρχονται από άλλους διαδίκους.
2. Εάν το τμήμα ενστάσεων κρίνει ότι ένας τουλάχιστον από τους λόγους
της ένστασης εμποδίζει τη διατήρηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ανακαλεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Στην αντίθετη περίπτωση απορρίπτει την ένσταση.
3. Εάν το τμήμα ενστάσεων κρίνει, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που έγιναν από τον δικαιούχο του διπλώματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένστασης, ότι το δίπλωμα και η εφεύρεση η οποία αποτελεί το
αντικείμενό του:
α. πληρούν τις προϋποθέσεις της Σύμβασης αυτής, αποφασίζει για τη
διατήρηση του διπλώματος, όπως τροποποιήθηκε, με την προϋπόθεση ότι
οι όροι που καθορίζονται από τον εκτελεστικό κανονισμό εκπληρώθηκαν,
β. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Σύμβασης αυτής, ανακαλεί το δίπλωμα.
47. Το άρθρο 102 διαγράφεται.

48. Το άρθρο 103 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 103

Δημοσίευση του νέου εντύπου προδιαγραφών
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Εάν το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διατηρήθηκε όπως τροποποιήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 101, παράγραφος 3(α), το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δημοσιεύει το νέο έντυπο προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το συντομότερο δυνατό, αφότου η ανα1788

κοίνωση της απόφασης που αφορά την ένσταση έχει δημοσιευτεί στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
49. Το άρθρο 104 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 104
Έξοδα

1. Καθένας από τους διάδικους στη διαδικασία της ένστασης αναλαμβάνει τα έξοδα που τον βαρύνουν, εκτός εάν το τμήμα ενστάσεων για λόγους
ισονομίας καθορίσει, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό διαφορετική κατανομή των εξόδων.
2. Η διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων ορίζεται από τον εκτελεστικό κανονισμό.
3. Οι οριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που καθορίζουν τα ποσά των εξόδων θεωρούνται, όσον αφορά
την εκτέλεσή τους στα συμβαλλόμενα Κράτη, σαν τελεσίδικες αποφάσεις που
εκδόθηκαν από τα πολιτικά δικαστήρια του Κράτους στο έδαφος του οποίου
πρέπει να πραγματοποιηθεί η εκτέλεσή τους. Ο έλεγχος των αποφάσεων
αυτών δεν μπορεί να αφορά παρά μόνο την αυθεντικότητά τους.
50. Το άρθρο 105 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 105

Παρέμβαση του υποτιθέμενου παραποιητού

1. Κάθε τρίτος μπορεί σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό να παρέμβει στη διαδικασία ένστασης, μετά την λήξη της προθεσμίας ένστασης, εάν ο
τρίτος αποδείξει ότι:
α. αγωγή για την παράβαση για το ίδιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει εγερθεί εναντίον του, ή
β. μετά την αίτηση του δικαιούχου του διπλώματος για παύση της υποτιθέμενης παράβασης, ο τρίτος έχει καταθέσει αγωγή για να αναγνωριστεί δικαστικά ότι δεν παραβιάζει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
2. Η παραδεκτή παρέμβαση εξομοιώνεται με ένσταση.
51. Τα παρακάτω νέα άρθρα 105α, 105β και 105γ παρεμβάλλονται μετά
το άρθρο 105.
Άρθρο 105α

Αίτηση για περιορισμό ή ανάκληση

1. Κατόπιν αίτησης του δικαιούχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να ανακληθεί ή να περιοριστεί με
τροποποίηση των αξιώσεων. Η αίτηση κατατίθεται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό. Η αίτηση
θεωρείται ότι έχει κατατεθεί μόνο όταν καταβληθεί το τέλος περιορισμού ή
ανάκλησης.
2. Η αίτηση δεν μπορεί να κατατεθεί, όσο η διαδικασία ένστασης σχετικά
με το ευρωπαϊκό δίπλωμα εκκρεμεί.
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Άρθρο 105β

Περιορισμός ή ανάκληση
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εξετάζει εάν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό για περιορισμό ή
ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχουν συμπληρωθεί.
2. Εάν το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κρίνει ότι η αίτηση για περιορισμό ή ανάκληση πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές, αποφασίζει
τον περιορισμό ή την ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό. Διαφορετικά, απορρίπτει την αίτηση.
3. Η απόφαση για περιορισμό ή ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας εφαρμόζεται για το ευρωπαϊκό δίπλωμα σε όλα τα συμβαλλόμενα Κράτη για τα οποία το δίπλωμα αυτό έχει χορηγηθεί. Η απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό
Δελτίο Διπλωματών Ευρεσιτεχνίας της ανακοίνωσης της απόφασης.
Άρθρο 105γ

Δημοσίευση των τροποποιημένων προδιαγραφών
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Εάν το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιορίστηκε σύμφωνα με το
άρθρο 105β παρ. 2, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δημοσιεύει τις τροποποιημένες προδιαγραφές του διπλώματος αυτού το συντομότερο δυνατόν μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του περιορισμού
στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
52. Το άρθρο 106 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 106

Αποφάσεις που υπόκεινται σε προσφυγή

1. Προσφυγή μπορεί να κατατεθεί κατά αποφάσεων του τμήματος καταθέσεων, των τμημάτων εξέτασης, των τμημάτων ένστασης και του δικαστικού
τμήματος. Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
2. Απόφαση που δεν περατώνει τη διαδικασία για έναν από τους διαδίκους μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής μόνο μαζί με τη οριστική
απόφαση εκτός εάν η απόφαση αυτή επιτρέπει ανεξάρτητη προσφυγή.
3. Το δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής κατά αποφάσεων που σχετίζονται
με την ανακατανομή ή τον καθορισμό των εξόδων στις διαδικασίες ένστασης
μπορεί να περιοριστεί από τον εκτελεστικό κανονισμό.
53. Το άρθρο 108 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 108

Προθεσμία και τύπος της προσφυγής

Η προσφυγή πρέπει να κατατεθεί, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προσφυγή θεωρείται
ότι έχει κατατεθεί μόνο μετά από την πληρωμή του τέλους προσφυγής. Το
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υπόμνημα στο οποίο πρέπει ν’ αναφέρονται οι λόγοι της προσφυγής πρέπει
να κατατίθεται, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό, μέσα σε προθεσμία
τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης.
54. Το άρθρο 110 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 110

Εξέταση της προσφυγής

Εάν η προσφυγή είναι παραδεκτή, το συμβούλιο προσφυγών εξετάζει
εάν είναι κατ’ ουσία βάσιμη. Η εξέταση της προσφυγής διεξάγεται σύμφωνα
με τον εκτελεστικό κανονισμό.
55. Το παρακάτω νέο άρθρο 112α προστίθεται μετά το άρθρο 112
Άρθρο 112α

Αίτηση για επανεξέταση
από το Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών

1. Κάθε διάδικος που παρίστατο στη διαδικασία προσφυγής και εθίγη
από τη απόφαση του συμβουλίου προσφυγών μπορεί να καταθέσει αίτηση
για επανεξέταση της απόφασης από το Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών.
2. Η αίτηση πρέπει να στηρίζεται σ’ ένα από τους παρακάτω λόγους:
α. ένα μέλος του συμβουλίου προσφυγών έλαβε μέρος στην απόφαση
κατά παράβαση του άρθρου 24 παρ. 1, ή παρά το γεγονός ότι είχε αποκλειστεί κατά εφαρμογή εκδοθείσης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.
4,
β. στο συμβούλιο προσφυγών συμμετείχε τρίτο πρόσωπο που δεν είχε
την ιδιότητα μέλους των συμβουλίων προσφυγών,
γ. έλαβε χώρα ουσιαστική παραβίαση του άρθρου 113,
δ. έλαβε χώρα κάποιο ουσιαστικό διαδικαστικό ελάττωμα στη διαδικασία
προσφυγής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό,
ε. μία ποινική πράξη που έλαβε χώρα σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό, θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην
απόφαση.
3. Η αίτηση για επανεξέταση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
4. Η αίτηση για επανεξέταση κατατίθεται με αιτιολογημένο υπόμνημα,
σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό. Στις περιπτώσεις των παραγράφων
2(α) έως (δ), η αίτηση κατατίθεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την
κοινοποίηση της απόφασης του συμβουλίου προσφυγών. Στην περίπτωση
της παραγράφου 2(ε), η αίτηση κατατίθεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών
από την ημερομηνία κατά την οποία η ποινική πράξη πραγματοποιήθηκε και
σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε πέντε χρόνια από την κοινοποίηση
της απόφασης του συμβουλίου προσφυγών. Η αίτηση θεωρείται ότι έχει κατατεθεί μόνο όταν έχει καταβληθεί το προαναφερόμενο τέλος.
5. Το Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών εξετάζει την αίτηση για επανεξέταση, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό. Εάν η αίτηση είναι κατ’ ουσία
βάσιμη το Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών ακυρώνει την απόφαση που αποτελούσε το αντικείμενο της επανεξέτασης και αρχίζει εκ νέου διαδικασίες ενώπιον των συμβουλίων προσφυγών σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό.
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6. Οποιοσδήποτε που, σε ένα οριζόμενο συμβαλλόμενο Κράτος, έχει καλόπιστα χρησιμοποιήσει ή έχει κάνει προετοιμασίες σοβαρές και αποτελεσματικές για να χρησιμοποιήσει μία εφεύρεση η οποία αποτελεί αντικείμενο
της δημοσιευμένης αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας μέσα στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της απόφασης του συμβουλίου προσφυγών που αποτελεί το αντικείμενο
της επανεξέτασης και της δημοσίευσης της ανακοίνωσης της απόφασης του
Ανώτατου Συμβουλίου Προσφυγών σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης μπορεί, χαριστικά, να συνεχίσει την εκμετάλλευση αυτή στα πλαίσια του επαγγέλματός του ή για τις ανάγκες της επιχείρησής του.
56. Το άρθρο 115 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 115

Παρατηρήσεις τρίτων

Μετά τη δημοσίευση της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με τον εκτελεστικό
κανονισμό, να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του που αφορούν τη δυνατότητα
κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της εφεύρεσης η οποία είναι το αντικείμενο της αίτησης ή του διπλώματος. Το πρόσωπο αυτό δεν θεωρείται
διάδικος στις διαδικασίες.
57. Το άρθρο 117 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 117

Μέσα και διεξαγωγή των αποδείξεων

1. Στη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας τα αποδεικτικά μέσα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α. ακρόαση των διαδίκων
β. αίτηση πληροφοριών
γ. προσαγωγή εγγράφων
δ. εξέταση των μαρτύρων
ε. πραγματογνωμοσύνη
στ. αυτοψία
ζ. έγγραφες ένορκες βεβαιώσεις.
2. Η διαδικασία για την προσαγωγή αποδείξεων καθορίζεται από τον
εκτελεστικό κανονισμό.
58. Το άρθρο 119 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 119

Κοινοποίηση

Οι Αποφάσεις, οι κλήσεις, οι ειδοποιήσεις και οι γνωστοποιήσεις κοινοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αυτεπάγγελτα σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό. Οι κοινοποιήσεις μπορούν, σε
εξαιρετικές περιστάσεις, να επιδίδονται δια μέσου των κεντρικών υπηρεσιών
βιομηχανικής ιδιοκτησίας των συμβαλλόμενων Κρατών.
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59. Το άρθρο 120 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 120

Προθεσμίες

Ο εκτελεστικός κανονισμός καθορίζει:
α. τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν στη διαδικασία ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και δεν έχουν καθοριστεί
από τη Σύμβαση αυτή,
β. τον τρόπο υπολογισμού των προθεσμιών και τους όρους σύμφωνα με
τους οποίους μπορούν οι προθεσμίες να παραταθούν,
γ. την ελάχιστη. και μέγιστη διάρκεια των προθεσμιών που ορίζονται από
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
60. Το άρθρο 121 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 121

Συνέχιση της διαδικασίας για την αίτηση
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

1. Εάν ο αιτών δεν τηρήσει μία προθεσμία ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, μπορεί να ζητήσει τη συνέχιση της διαδικασίας για την αίτηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
2. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αποδέχεται το αίτημα, με τον όρο ότι οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον εκτελεστικό κανονισμό έχουν εκπληρωθεί. Διαφορετικά απορρίπτει το αίτημα.
3. Εάν το αίτημα γίνει δεκτό, οι έννομες συνέπειες της μη τήρησης της
προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν έλαβαν χώρα.
4. Συνέχιση της διαδικασίας αποκλείεται για τις προθεσμίες των άρθρων
87 παρ. 1, 108 και 112α παρ. 4, καθώς επίσης για ης προθεσμίες σχετικά με
το αίτημα συνέχισης της διαδικασίας ή την επανάκτηση των δικαιωμάτων. Ο
εκτελεστικός κανονισμός μπορεί να αποκλείει συνέχιση της διαδικασίας για
άλλες προθεσμίες.
61. Το άρθρο 122 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 122

Επανάκτηση των δικαιωμάτων

1. Ο αιτών ή ο δικαιούχος ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ο
οποίος, αν και αποδεικνύει ότι έδειξε την επιμέλεια που απαιτείται από τις περιστάσεις, δεν μπόρεσε να τηρήσει μία προθεσμία ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, επανακτά μετά από αίτησή του τα δικαιώματά του, εφόσον άμεση συνέπεια της μη τήρησης της προθεσμίας ήταν
η απόρριψη της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή η απόρριψη κάποιου άλλου αιτήματος ή το να θεωρηθεί ότι η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος έχει αποσυρθεί ή η ανάκληση του ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας και η απώλεια κάθε άλλου δικαιώματος ή μέσου προσφυγής.
2. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αποδέχεται την αίτηση, με την προϋπόθεση ότι οι όροι της παραγράφου 1 και όποιες άλλες
απαιτήσεις που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό εκπληρώθηκαν.
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Διαφορετικά απορρίπτει το αίτημα.
3. Εάν η αίτηση έγινε δεκτή, οι έννομες συνέπειες της μη τήρησης της
προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν έλαβαν χώρα.
4. Επανάκτηση των δικαιωμάτων αποκλείεται για την προθεσμία του αιτήματος επανάκτησης των δικαιωμάτων. Ο εκτελεστικός κανονισμός αποκλείει την επανάκτηση δικαιωμάτων για άλλες προθεσμίες.
5. Οποιοσδήποτε, σε ένα οριζόμενο συμβαλλόμενο Κράτος, έχει αρχίσει
κατά την περίοδο που μεσολαβεί ανάμεσα στην απώλεια του δικαιώματος
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και στη δημοσίευση της ανακοίνωσης
για την επανάκτησή του στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
να εκμεταλλεύεται καλόπιστα την εφεύρεση ή έχει προβεί σε πραγματικές και
σοβαρές προετοιμασίες για την εκμετάλλευση της εφεύρεσης που αποτελεί
το αντικείμενο της δημοσιευμένης αίτησης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μπορεί χαριστικά να συνεχίσει την εκμετάλλευση της εφεύρεσης
στην επιχείρησή του ή για τις ανάγκες της.
6. Το άρθρο αυτό δεν περιορίζει το δικαίωμα ενός συμβαλλόμενου Κράτους να επιτρέψει την επανάκτηση του δικαιώματος όσον αφορά τις προθεσμίες που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και οι οποίες πρέπει να
τηρούνται ενώπιον των αρχών του Κράτους αυτού.
62. Το άρθρο 123 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 123

Τροποποιήσεις

1. Η αίτηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή το ευρωπαϊκό
δίπλωμα μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον αιτούντα
τουλάχιστον μία φορά να τροποποιεί τη αίτηση με δική του πρωτοβουλία.
2. Η αίτηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή το ευρωπαϊκό
δίπλωμα δεν μπορούν να τροποποιηθούν έτσι ώστε το αντικείμενό τους να
επεκτείνεται πέρα από το περιεχόμενο της αίτησης όπως κατατέθηκε.
3. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να τροποποιηθεί έτσι
ώστε η προστασία που παρέχει να επεκτείνεται.
63. Το άρθρο 124 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 124

Πληροφορίες για τη στάθμη της τεχνικής

1. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μπορεί σύμφωνα
με τον εκτελεστικό κανονισμό να καλέσει τον αιτούντα να παράσχει πληροφορίες για τη στάθμη της τεχνικής που λήφθηκε υπόψη σε εθνικές ή σε διατοπικές διαδικασίες και που αφορούν μία εφεύρεση που είναι αντικείμενο
αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
2. Εάν ο αιτών δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην πρόσκληση αυτή
κατά την παράγραφο 1, η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.
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64. Το άρθρο 126 διαγράφεται.

65. Το άρθρο 127 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 127

Ευρωπαϊκό Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας τηρεί Ευρωπαϊκό
Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία
για τα οποία προβλέπεται η καταχώρηση στον εκτελεστικό κανονισμό. Καμία
καταχώρηση δεν γίνεται στο Μητρώο πριν από τη δημοσίευση της αίτησης
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το Μητρώο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού για επιθεώρηση.
66. Το άρθρο 128 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 128

Έρευνα των φακέλων από το κοινό

1. Οι φάκελοι που σχετίζονται με τις αιτήσεις του ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας οι οποίες δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί μπορούν να δοθούν
για έρευνα στο κοινό μόνο μετά τη συναίνεση του αιτούντα.
2. Οποιοσδήποτε αποδείξει ότι ο αιτών επικαλείται με την αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας δικαιώματά του εναvτίον του, μπορεί να
συμβουλευθεί το φάκελο πριν από τη δημοσίευση και χωρίς τη συναίνεση
του αιτούντα.
3. Όταν μία τμηματική αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή
μία νέα αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ.1 δημοσιευτεί, οποιοσδήποτε μπορεί να συμβουλευθεί τους φακέλους της προγενέστερης αίτησης πριν από τη δημοσίευση
της αίτησης αυτής και χωρίς τη συναίνεση του αιτούντα.
4. Μετά τη δημοσίευση της αίτησης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οι φάκελοι που σχετίζονται με την αίτηση και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο οποίο αναφέρεται η αίτηση μπορούν να τεθούν στη διάθεση του
κοινού για έρευνα μετά από σχετικό αίτημα με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται από τον εκτελεστικό κανονισμό.
5. Ακόμη και πριν από τη δημοσίευση της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
μπορεί να γνωστοποιήσει σε τρίτους ή να δημοσιεύσει τα στοιχεία εκείνα που
καθορίζονται από τον εκτελεστικό κανονισμό.
67. Το άρθρο 129 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 129

Περιοδικές δημοσιεύσεις

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δημοσιεύει περιοδικά:
α. το Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που περιέχει τα στοιχεία, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από τη Σύμβαση αυτή, τον εκτελεστικό κανονισμό ή τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων
Eυρεσιτεχvίας,
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β. την Επίσημη Εφημερίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που περιέχει τις ανακοινώσεις και πληροφορίες γενικής φύσης
οι οποίες εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, καθώς και όλες τις άλλες πληροφορίες που σχετίζονται
με τη Σύμβαση αυτή και την εφαρμογή της.
68. Το άρθρο 130 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 130

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση αυτή ή εθνικές νομοθεσίες, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και η κεντρική υπηρεσία βιομηχανικής ιδιοκτησίας κάθε συμβαλλόμενου Κράτους
ανταλλάσσουν, μετά από σχετικό αίτημα, όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που
αναφέρονται στις αιτήσεις ευρωπαϊκού ή εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας
και σε κάθε διαδικασία που σχετίζεται μ’ αυτές.
2. Η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή και σε περίπτωση ανταλλαγής πληροφοριών με βάση συμφωνίες συνεργασίας ανάμεσα στο ευρωπαϊκό Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και:
α. τις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας άλλων Κρατών,
β. κάθε διακυβερνητικού οργανισμού με τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
γ. κάθε άλλου οργανισμού.
3. Η ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2(α)
και (β) δεν υπόκειται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 128.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί v’ αποφασίσει ότι οι γνωστοποιήσεις βάσει
της παραγράφου 2(γ) δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται
στο άρθρο 128, με τον όρο ότι ο ενδιαφερόμενος οργανισμός θα υποχρεωθεί
να θεωρήσει τις πληροφορίες που του γνωστοποιήθηκαν σαν εμπιστευτικές
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
68. Το άρθρο 133 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 133

Γενικές αρχές της εκπροσώπησης

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κανείς δεν υποχρεούται να εκπροσωπείται από ειδικό πληρεξούσιο κατά τις διαδικασίες που καθιερώνει η
Σύμβαση αυτή.
2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν κατοικία ούτε έδρα στο
έδαφος κάποιου από τα συμβαλλόμενα Κράτη, υποχρεούνται να εκπροσωπούνται από ειδικό πληρεξούσιο και να ενεργούν δια μέσου αυτού όλες τις
διαδικασίες που θεσπίζονται από τη Σύμβαση αυτή, εκτός από την κατάθεση
αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Από τον εκτελεστικό κανονισμό μπορούν να προβλεφθούν και άλλες εξαιρέσεις.
3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή την έδρα
τους στο έδαφος κάποιου από τα συμβαλλόμενα Κράτη, μπορούν να εκπροσωπούνται στις διαδικασίες που καθιερώνει η Σύμβαση αυτή από ένα υπάλληλο, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι ειδικός πληρεξούσιος όμως πρέπει να
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εξουσιοδοτείται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό. Ο εκτελεστικός κανονισμός μπορεί να προβλέπει εάν και με ποιες προϋποθέσεις ο υπάλληλος
ενός νομικού προσώπου μπορεί επίσης να ενεργεί και για λογαριασμό άλλων
νομικών προσώπων τα οποία έχουν την έδρα τους στο έδαφος ενός από τα
συμβαλλόμενα Κράτη και τα οποία έχουν οικονομικό δεσμό με το νομικό αυτό
πρόσωπο.
4. Ειδικές διατάξεις σχετικές με την από κοινού εκπροσώπηση προσώπων που ενεργούν από κοινού μπορούν να καθοριστούν από τον εκτελεστικό. κανονισμό.
69. Το άρθρο 134 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 134

Εκπροσώπηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

1. Η εκπροσώπηση φυσικών ή νομικών προσώπων κατά τις διαδικασίες που θεσπίζονται από τη Σύμβαση αυτή, γίνεται μόνο από ειδικούς
πληρεξουσίους εγγεγραμμένους στον κατάλογο που τηρείται για το σκοπό
αυτό από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο:
α. έχει την υπηκοότητα ενός από τα συμβαλλόμενα Κράτη,
β. έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση ή ασκεί το επάγγελμά του
στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα Κράτη,
γ. πέτυχε στις εξετάσεις του ευρωπαϊκού διαγωνισμού προσόντων.
μπορεί να εγγραφεί στον κατάλογο των ειδικών πληρεξουσίων.
3. Κατά τη διάρκεια προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία πραγματοποίησης της προσχώρησης ενός Κράτους η Σύμβαση αυτή, εγγραφή
στη λίστα αυτή μπορεί ακόμη να ζητηθεί από κάθε φυσικό πρόσωπο το
οποίο:
α. έχει την υπηκοότητα ενός από τα συμβαλλόμενα Κράτη,
β. έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση ή ασκεί το επάγγελμά του
στο έδαφος του Κράτους που προσχώρησε στη Σύμβαση,
γ. δικαιούται να εκπροσωπήσει φυσικά ή νομικά πρόσωπα σχετικά με
ζητήματα που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας ενώπιον της κεντρικής υπηρεσίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Κράτους αυτού. Όταν τέτοιο δικαίωμα
δεν θέτει ως προϋπόθεση την ύπαρξη ειδικών προσόντων, αρκεί το εν λόγω
πρόσωπο να έχει ενεργήσει ως πληρεξούσιος τακτικά στο Κράτος αυτό για
τουλάχιστον πέντε έτη.
4. Η εγγραφή στον κατάλογο γίνεται με αίτηση που συνοδεύεται από τα
πιστοποιητικά συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ή 3.
5. Τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο ειδικών πληρεξουσίων δικαιούνται να ενεργούν σε όλες τις διαδικασίες που θεσπίζονται από
τη Σύμβαση αυτή.
6. Για να μπορεί να ενεργεί σαν ειδικός πληρεξούσιος, κάθε πρόσωπο
που είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο των ειδικών πληρεξουσίων, δικαιούται
να έχει επαγγελματική εγκατάσταση στο έδαφος του συμβαλλόμενου Κράτους
στο οποίο διενεργούνται οι διαδικασίες που θεσπίζονται από τη Σύμβαση
αυτή, λαμβανομένου υπόψη του πρωτοκόλλου για τη συγκέντρωση της δια1797

χείρισης που είναι προσαρτημένο στη Σύμβαση αυτή. Οι αρχές αυτού του
Κράτους μπορούν να ανακαλέσουν αυτό το δικαίωμα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που αναφέρεται στη δημόσια
τάξη και στη δημόσια ασφάλεια. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να δώσει τη συναίνεσή του πριν ληφθεί παρόμοιο μέτρο.
7. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων να επιτρέψει
εξαίρεση από:
α. τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2(α) ή 3(α) σε ειδικές περιστάσεις,
β. τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3(γ) εδάφιο δεύτερο, εάν ο αιτών
παρέχει αποδείξεις ότι έχει αποκτήσει τα αναγκαία προσόντα με άλλον τρόπο.
8. Η εκπροσώπηση από ειδικό πληρεξούσιο στις διαδικασίες που θεσπίζονται από τη Σύμβαση αυτή μπορεί να ασκείται με τον ίδιο τρόπο από κάθε
δικηγόρο που δικαιούται να ασκεί δικηγορία στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα Κράτη και έχει σ’ αυτό την επαγγελματική του εγκατάσταση, εφόσον βέβαια μπορεί να ενεργεί στο έδαφος του Κράτους αυτού σαν
πληρεξούσιος για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Οι διατάξεις της παραγράφου
6 εφαρμόζονται ανάλογα.
71. Το παρακάτω νέο άρθρο 134α προστίθεται μετά άρθρο 134
Άρθρο 134α

Σύλλογος Ειδικών Πληρεξουσίων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εφαρμόζει και να τροποποιεί
διατάξεις που αφορούν:
α. τον σύλλογο ειδικών πληρεξουσίων ενώπιον του, ο εξής αναφερόμενο
ως σύλλογο,
β. τα προσόντα και την εκπαίδευση που απαιτούνται από ένα πρόσωπο
για τη συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό προσόντων και την οργάνωση
των εξετάσεων του διαγωνισμού αυτού.
γ. την πειθαρχική εξουσία του συλλόγου ή του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στους ειδικούς πληρεξουσίους,
δ. την υποχρέωση πίστης του ειδικού πληρεξουσίου και το προνόμιο
αποκάλυψης σε διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας αναφορικά με γνωστοποιήσεις μεταξύ του ειδικού πληρεξουσίου και του πελάτη του ή κάθε άλλου προσώπου.
2. Κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 , θεωρείται μέλος του συλλόγου.
72. Το άρθρο 135 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 135

Αίτηση για την εφαρμογή της εθνικής διαδικασίας

1. Η κεντρική υπηρεσία βιομηχανικής ιδιοκτησίας κάθε οριζόμενου συμβαλλόμενου Κράτους μπορεί να εφαρμόσει τη διαδικασία χορήγησης εθνικού
διπλώματος ευρεσιτεχνίας μόνο μετά από αίτημα του αιτούντα ή του δικαιούχου του ευρωπαϊκού διπλώματος και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α. εάν η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνία θεωρείται ότι έχει
αποσυρθεί σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 3,
β. στις υπόλοιπες περιπτώσεις που προβλέπονται ειτε από την εθνική
νομοθεσία είτε από τη Σύμβαση αυτή, η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας θεωρείται είτε, ότι έχει απορριφθεί είτε, ότι έχει αποσυρθεί είτε,
ότι θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί ή ότι έχει ανακληθεί το ευρωπαϊκό δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας.
2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1(α), η αίτηση για
μετατροπή κατατίθεται στην κεντρική υπηρεσία βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην
οποία η αίτηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας είχε κατατεθεί. Η υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις για την εθνική άμυνα, διαβιβάζει απευθείας την αίτηση στις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των
συμβαλλόμενων Κρατών που ορίζονται στην αίτηση.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (β), η αίτηση για
μετατροπή υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό. Η αίτηση θεωρείται ότι έχει κατατεθεί
μόνο όταν καταβληθεί το τέλος μετατροπής. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας διαβιβάζει την αίτηση στις κεντρικές υπηρεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των συμβαλλόμενων Κρατών που ορίζονται στην αίτηση.
4. Η διάταξη του άρθρου 66 παύει να έχει αποτελέσματα εάν η αίτηση
δεν κατατεθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
73. Το άρθρο 136 διαγράφεται.

74. Το άρθρο 137 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 137

Τυπικές προϋποθέσεις της μετατροπή

1. Η αίτηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που διαβιβάσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 2 ή 3, δεν μπορεί, σχετικά με τις τυπικές προϋποθέσεις της, να υπόκειται σε όρους της εθνικής
νομοθεσίας διαφορετικούς ή συμπληρωματικούς από εκείνους πού προβλέπονται από τη Σύμβαση αυτή.
2. Η κεντρική υπηρεσία βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην οποία διαβιβάσθηκε η αίτηση μπορεί να απαιτήσει από τον αιτούντα, μέσα σε προθεσμία
τουλάχιστον δύο μηνών, όπως:
α. καταβάλει το εθνικό τέλος κατάθεσης,
β. καταθέσει σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Κράτους αυτού μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθώς και εάν απαιτείται μετάφραση του κειμένου όπως αυτό
τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, με βάση το οποίο επιθυμεί ο αιτών να
διεξαχθεί η εθνική διαδικασία.
75. Το άρθρο 138 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 138

Λόγοι ακύρωσης των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
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1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 139, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί ν’ ακυρωθεί με αποτελέσματα για ένα συμβαλλόμενο Κράτος μόνον όταν:
α. το αντικείμενο του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν είναι
επιδεκτικό διπλώματος σύμφωνα με τα άρθρα 52 έως 57,
β. το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν περιγράφει την εφεύρεση
κατά τρόπο ικανοποιητικά σαφή και πλήρη έτσι ώστε να μπορεί να την εφαρμόσει ένας ειδικός,
γ. το αντικείμενο του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας εκτείνεται
πέρα από το περιεχόμενο της αίτησης όπως αυτή κατατέθηκε ή, αν το δίπλωμα χορηγήθηκε με βάση τμηματική αίτηση ή νέα αίτηση που κατατέθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61, εάν το αντικείμενο του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας εκτείνεται πέρα από το περιεχόμενο της αρχικής αίτησης όπως
αυτή κατατέθηκε,
δ. η προστασία που παρέχεται από το ευρωπαϊκό δίπλωμα επεκτάθηκε,
ή ε. ο δικαιούχος του ευρωπαϊκού διπλώματος δεν είχε το δικαίωμα σύμφωνα
με το άρθρο 60 παρ.1.
2. Εάν οι λόγοι ακύρωσης επηρεάζουν ορισμένα μόνο μέρη του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το δίπλωμα περιορίζεται με βάση μία αντίστοιχη τροποποίηση των αξιώσεων και ακυρώνεται εν μέρει.
3. Στη διαδικασία ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
που αφορά την εγκυρότητα του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο δικαιούχος του διπλώματος έχει το δικαίωμα να περιορίσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με τροποποίηση των αξιώσεων. Το δίπλωμα, μετά τον περιορισμό,
αποτελεί τη βάση για τη περαιτέρω διαδικασία.
76. Το άρθρο 140 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 140

Υποδείγματα χρησιμότητας
και εθνικά πιστοποιητικά χρησιμότητας

Τα άρθρα 66, 124, 135, 137 και 139 εφαρμόζονται και στα υποδείγματα
χρησιμότητας ή στα πιστοποιητικά χρησιμότητας καθώς και στις αντίστοιχες
αιτήσεις στα συμβαλλόμενα Κράτη των οποίων η νομοθεσία προβλέπει αντίστοιχους τίτλους προστασίας.
77. Το άρθρο 141 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 141

Ετήσια τέλη για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

1. Τα ετήσια τέλη ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας καταβάλλονται
μόνο για τα έτη που έπονται εκείνου που προβλέπεται από το άρθρο 86
παρ.2.
2. Τα ετήσια τέλη που καθίστανται ληξιπρόθεσμα μέσα σε προθεσμία δύο
μηνών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης του ευρωπαϊκού
διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, θεωρούνται ότι έχουν έγκυρα καταβληθεί. εάν καταβλήθηκαν μέσα στην
προθεσμία αυτή. Κανένα πρόστιμο δεν μπορεί να επιβληθεί που τυχόν προβλέπεται από εθνική διάταξη.
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78. Το παρακάτω νέο άρθρο 149α προστίθεται μετά το άρθρο 149
Άρθρο 1490

Λοιπές συμφωνίες μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών

1. Η παρούσα Σύμβαση δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως περιορισμός
του δικαιώματος ορισμένων ή όλων από τα Συμβαλλόμενα Κράτη να καταλήγουν σε ειδικές συμφωνίες σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις αιτήσεις
ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή αποτελούν αντικείμενο και
καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία όπως ιδίως:
α. μία συμφωνία που να ιδρύει κοινό ευρωπαϊκό δικαστήριο για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα Συμβαλλόμενα Κράτη που είναι
μέρη σ’ αυτή τη συμφωνία,
β. μία συμφωνία που να ιδρύει ένα νομικό πρόσωπο κοινό για τα Συμβαλλόμενα Κράτη που είναι μέρη σ’ αυτή τη συμφωνία το οποίο να εκδίδει,
μετά από αίτηση των εθνικών δικαστικών αρχών ή θεωρούμενων ως δικαστικών αρχών, γνωμοδοτήσεις για θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή την εναρμονισμένη εθνική νομοθεσία για τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας,
γ. μία συμφωνία σύμφωνα με την οποία τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγκαταλείπουν στο σύνολο ή εν μέρει την υποχρέωση κατάθεσης μεταφράσεων
των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 65,
δ. μία συμφωνία σύμφωνα με την οποία τα Συμβαλλόμενα Κράτη που
είναι μέρη στη συμφωνία αυτή προβλέπουν ότι οι μεταφράσεις των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 65,
μπορούν να κατατεθούν και να δημοσιευθούν από το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει ότι:
α. τα μέλη των συμβουλίων προσφυγών ή του Ανωτάτου Συμβουλίου
προσφυγών μπορούν να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκή δικαστική αρχή
για τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή ένα κοινό νομικό πρόσωπο και
να λαμβάνουν μέρος σε διαδικασίες ενώπιον αυτής της δικαστικής αρχής ή
του νομικού προσώπου σε εφαρμογή μίας τέτοιας συμφωνίας,
β. το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας παρέχει σε ένα
κοινό νομικό πρόσωπο το διοικητικό προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και τον
εξοπλισμό που μπορεί να είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων
του, ότι ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα έξοδα που προκύπτουν για το νομικό
αυτό πρόσωπο στο σύνολο ή εν μέρει.
79. Το Μέρος Δέκατο της Σύμβασης αντικαθίσταται από το παρακάτω
κείμενο:
ΜΕρΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

«Διεθνείς αιτήσεις σύμφωνα με την Συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΣΥΣΔΕ) - αιτήσεις ΕΥρΩ-ΣΥΣΔΕ»
Άρθρο 150

Εφαρμογή της Συνθήκης Συνεργασίας
για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
1801

1. Η Συνθήκη Συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της 19ης Ιουνίου 1970, που θα αποκαλείται στο εξής Συνθήκη Συνεργασίας, εφαρμόζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του μέρους.
2. Οι διεθνείς αιτήσεις που κατατέθηκαν σύμφωνα με τη Συνθήκη Συνεργασίας μπορούν ν' αποτελέσουν αντικείμενο διαδικασιών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Στις διαδικασίες αυτές
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραπάνω Συνθήκης και επικουρικά οι διατάξεις της Σύμβασης αυτής. Σε περίπτωση συγκρούσεων, υπερισχύουν οι διατάξεις της Συνθήκης Συνεργασίας.
Άρθρο 151

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
ως γραφείο παραλαβής

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ενεργεί ως γραφείο
παραλαβής με την έννοια της Συνθήκης Συνεργασίας, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό. Το άρθρο 75, παράγραφος 2, εφαρμόζεται αναλόγως.
Άρθρο 152

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
ως αρχή επιφορτισμένη με τη διεθνή έρευνα
ή την προκαταρκτική εξέταση

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ενεργεί ως αρχή επιφορτισμένη με τη διεθνή έρευνα και την προκαταρκτική εξέταση με την έννοια
της Συνθήκης Συνεργασίας, κατ’ εφαρμογή συμφωνίας ανάμεσα στον Οργανισμό και το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, για αιτούντες που είναι κάτοικοι ή υπήκοοι ενός από τα
συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης αυτής. Η συμφωνία αυτή μπορεί να
προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ενεργεί μ’
αυτόν τον τρόπο και για τους υπόλοιπους αιτούντες.
Άρθρο 153

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
ως οριζόμενο ή επιλεγμένο Γραφείο

1. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας θεωρείται:
α. οριζόμενο Γραφείο για κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης αυτής, για την οποία η Συνθήκη Συνεργασίας τέθηκε σε ισχύ, το οποίο
ορίστηκε και για το οποίο ο αιτών επιθυμεί να αποκτήσει ευρωπαϊκό δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας,
β. επιλεγμένο Γραφείο, εάν ο αιτών έχει επιλέξει ένα Κράτος οριζόμενο
σύμφωνα με το γράμμα (α).
2. Μια διεθνής αίτηση, για την οποία το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας θεωρείται οριζόμενο ή επιλεγμένο Γραφείο και στην οποία έχει
χορηγηθεί διεθνής ημερομηνία κατάθεσης, θεωρείται ισοδύναμη μίας κανονικής ευρωπαϊκής αίτησης (Ευρω-ΣΥΣΔΕ αίτηση).
3. Η διεθνής δημοσίευση μίας ευρωπαϊκής - ΣΥΣΔΕ αίτησης σε μία από
τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γ ραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
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αντικαθίσταται από τη δημοσίευση της αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και καταχωρείται στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
4. Εάν η ευρωπαϊκή - ΣΥΣΔΕ αίτηση δημοσιεύθηκε σε άλλη γλώσσα,
πρέπει να κατατεθεί μετάφραση σε μια από τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, την οποία το Γραφείο δημοσιεύει. Με την επιφύλαξη του άρθρου 67, παράγραφος 3, η προσωρινή
προστασία κατά το άρθρο 67, παράγραφοι 1 και 2, ισχύει από την ημερομηνία
της δημοσίευσης.
5. Η ευρωπαϊκή-ΣΥΣΔΕ αίτηση αντιμετωπίζεται σαν αίτηση ευρωπαϊκού
διπλώματος ευρεσιτεχνίας και θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στη στάθμη της
τεχνικής κατά το άρθρο 53, παράγραφος 3, εάν οι όροι που καθορίζονται από
τις παραγράφους 3 ή 4 και τον εκτελεστικό κανονισμό εκπληρώθηκαν.
6. Η έκθεση διεθνούς έρευνας που συντάχθηκε για την ευρωπαϊκήΣΥΣΔΕ αίτηση ή η ανακοίνωση που αντικαθιστά αυτήν, και η διεθνής δημοσίευσή τους αντικαθίστανται από την έκθεση ευρωπαϊκής έρευνας και την
αναφορά της δημοσίευσής της στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
7. Συμπληρωματική έκθεση ευρωπαϊκής έρευνας καταρτίζεται αναφορικά
με κάθε ευρωπαϊκή - ΣΥΣΔΕ αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει ότι η συμπληρωματική έκθεση έρευνας μπορεί να παραλειφθεί ή ότι το τέλος έρευνας να μειωθεί.
80. Τα άρθρα 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 και 163 διαγράφονται
81. Το άρθρο 164 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Άρθρο 164

Εκτελεστικός κανονισμός και πρωτόκολλα

1. Ο εκτελεστικός κανονισμός, το πρωτόκολλο για την αναγνώριση, το
πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες, το πρωτόκολλο για τη συγκέντρωση της διαχείρισης, το ερμηνευτικό πρωτόκολλο του άρθρου 69 και το
πρωτόκολλο για τη συμπλήρωση του προσωπικού αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της Σύμβασης αυτής.
2. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του κειμένου της Σύμβασης αυτής
και του κειμένου του εκτελεστικού κανονισμού υπερισχύει το κείμενο της Σύμβασης.
82. Το άρθρο 167 διαγράφεται

Άρθρο 2

ΠρΩΤΟΚΟΛΛΑ

1. Το Πρωτόκολλο για την ερμηνεία του άρθρου 69 της Σύμβασης, αντικαθίσταται από το παρακάτω κείμενο:
Πρωτόκολλο για την ερμηνεία του άρθρου 69 της Σύμβαση
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Άρθρο πρώτο
Γενικές αρχές

Το άρθρο 69 δεν πρέπει να ερμηνεύεται με την έννοια ότι η έκταση της
προστασίας που παρέχεται από ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας νοείται ως αυτή που ορίζεται από το στενό, κυριολεκτικό νόημα των εκφράσεων
που χρησιμοποιούνται στις αξιώσεις και ότι η περιγραφή και τα σχέδια χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό εξάλειψης οποιασδήποτε ασάφειας στο
κείμενο των αξιώσεων. Επίσης δεν πρέπει να ερμηνεύεται με την έννοια ότι
οι αξιώσεις χρησιμεύουν μόνον ως κατευθυντήριες γραμμές και ότι η πραγματικά παρεχόμενη προστασία μπορεί να επεκταθεί σε ότι, κατά την άποψη
ενός ειδικού που εξέτασε την περιγραφή και τα σχέδια, ο κάτοχος ευρωπαϊκού
διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει θελήσει να προστατέψει. Αντιθέτως το άρθρο
69, πρέπει να ερμηνεύεται ως ορισμός μίας θέσης μεταξύ αυτών των άκρων
συνδυάζοντας την δίκαιη προστασία για τον κάτοχο του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ένα εύλογο επίπεδο βεβαιότητας για τους τρίτους.
Άρθρο 2

Ισοδύναμα

Για τον ορισμό της έκτασης προστασίας που παρέχεται από το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να λαμβάνεται αρκούντως υπόψη κάθε
ισοδύναμο στοιχείο με εκείνο το οποίο αναφέρεται στις αξιώσεις.
2. Το παρακάτω Πρωτόκολλο για το προσωπικό προστίθεται στην Σύμβαση για τη χορήγηση Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως μέρος
αυτής ως εξής:
Πρωτόκολλο για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Γραφείου
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στη Χάγη
(Πρωτόκολλο για το προσωπικό)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εγγυάται ότι η
ποσόστωση της απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για το Παράρτημα της Χάγης, έτσι όπως έχει καθορισθεί από το Οργανόγραμμα απασχόλησης και τον πίνακα προσωπικού για το έτος 2000,
παραμένει κατά κύριο λόγο χωρίς αλλαγή. Για οποιαδήποτε αλλαγή στον
αριθμό του προσωπικού που απασχολείται στο Παράρτημα της Χάγης και η
οποία έχει σαν συνέπεια να διευρύνει περισσότερο από 10% την διαφορά
από την εν λόγω ποσόστωση, η οποία είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί
η καλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού η οποία
λαμβάνεται μετά από πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και μετά από διαβούλευση με τις Κυβερνήσεις της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Βασιλείου των Κάτω
Χωρών.
3. Το μέρος Ι του Πρωτοκόλλου για την συγκέντρωση αντικαθίσταται από
το παρακάτω κείμενο:
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Πρωτόκολλο για τη συγκέντρωση και την εισαγωγή
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας
(Πρωτόκολλο για τη συγκέντρωση)
της 5ης Οκτωβρίου 1973
Μέρος Ι

1. α. Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, τα Κράτη μέλη
της, που είναι και μέλη του Διεθνούς Ινστιτούτου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
το οποίο ιδρύθηκε με τη συμφωνία της Χάγης της 6ης Ιουνίου 1947, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η μεταβίβαση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ολόκληρου του ενεργητικού και παθητικού του
Διεθνούς Ινστιτούτου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καθώς και η μετακίνηση του
συνόλου του προσωπικού της να πραγματοποιηθεί το αργότερο κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 162, παράγραφος 1 της Σύμβασης. Οι
τρόποι της μεταβίβασης αυτής θα καθοριστούν με συμφωνία του Διεθνούς
Ινστιτούτου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Τα παραπάνω Κράτη καθώς και τα υπόλοιπα
Κράτη μέλη της σύμβασης λαμβάνουν όλα τ’ αναγκαία μέτρα ώστε η συμφωνία αυτή να τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 162, παράγραφος 1, της Σύμβασης. Κατά την
ημερομηνία αυτή της εφαρμογής, τα Κράτη μέλη της Σύμβασης του Διεθνούς
Ινστιτούτου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που είναι και μέλη της Σύμβασης,
υποχρεούνται επίσης να διακόψουν τη συμμετοχή τους στη Συμφωνία της
Χάγης.
β. Τα Κράτη μέλη της Σύμβασης λαμβάνουν όλα τ’ αναγκαία μέτρα ώστε,
σύμφωνα προς τους όρους της συμφωνίας που προβλέπονται στο παραπάνω εδάφιο (α), όλο το ενεργητικό και παθητικό του Διεθνούς Ινστιτούτου
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καθώς και το προσωπικό του, να ενσωματωθούν
στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Από την ημέρα εφαρμογής της συμφωνίας αυτής το Ευρωπαϊκό Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θ’ αναλάβει αφενός μεν το έργο με το οποίο ήταν επιφορτισμένο το
Διεθνές Ινστιτούτο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατά την ημερομηνία που η
Σύμβαση δόθηκε για υπογραφή, και κυρίως θ’ αναλάβει εκείνο το έργο που
το Ινστιτούτο ήταν υποχρεωμένο να εκτελεί για τα Κράτη μέλη του, τα οποία
έγιναν ή όχι μέλη της Σύμβασης, και αφετέρου θ’ αναλάβει το έργο που ήταν
υποχρεωμένο να διεκπεραιώσει κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης αυτής απέναντι στα Κράτη τα οποία κατά την ημερομηνία αυτή είναι
παράλληλα μέλη του Διεθνούς Ινστιτούτου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και
μέλη της Σύμβασης. Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μπορεί ν’ αναθέσει στο Ευρωπαϊκό
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και άλλα καθήκοντα στον τομέα της έρευνας.
γ. Οι παραπάνω υποχρεώσεις εφαρμόζονται στο παράρτημα που ιδρύεται κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας της Χάγης και σύμφωνα με τους όρους που
καθορίζονται στη συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ του Διεθνούς Ινστιτούτου
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και της Κυβέρνησης του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου Κράτους. Η κυβέρνηση αυτή υποχρεούται να συνάψει με τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μία νέα συμφωνία σε αντικατάσταση εκείνης που έχει ήδη συναφθεί με το Διεθνές Ινστιτούτο με σκοπό
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την εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία
και τη χρηματοδότηση του παραρτήματος με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου
αυτού.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του μέρους ΙΙΙ, τα Κράτη μέλη της
Σύμβασης παραιτούνται, όσον αφορά τις κεντρικές υπηρεσίες τους βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προς όφελος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας, κάθε δραστηριότητας που θα μπορούσαν να εξασκήσουν ως
επιφορτισμένες με την έρευνα, σύμφωνα με τη Συνθήκη Συνεργασίας για τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο
162, παράγραφος 1 της Σύμβασης.
3. α. Από τη ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 162, παράγραφος
1 της Σύμβασης, ιδρύεται στο Δυτικό Βερολίνο παράρτημα του Ευρωπαϊκού
Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Το παράρτημα αυτό λειτουργεί κάτω
από την εποπτεία του υποκαταστήματος της Χάγης.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την κατανομή των καθηκόντων του
παραρτήματος του Βερολίνου, αφού λάβει υπόψη του τις γενικές συνθήκες
και τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε θέματα έρευνας.
γ. Τουλάχιστον κατά την έναρξη της περιόδου που ακολουθεί μετά από
την προοδευτική επέκταση του πεδίου δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ο όγκος των εργασιών που ανατίθενται
στο παράρτημα αυτό πρέπει να επιτρέπει την πλήρη απασχόληση του ασχολούμενου με την εξέταση προσωπικού στο Βερολίνο του Γερμανικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, όπως και κατά την ημερομηνία που η
Σύμβαση δόθηκε για υπογραφή.
δ. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αναλαμβάνει όλα τα συμπληρωματικά έξοδα που προκύπτουν για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από την ίδρυση και λειτουργία του υποκαταστήματος
του Βερολίνου.
Άρθρο 3

Νέο κείμενο της Σύμβασης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας εξουσιοδοτείται να συντάξει μετά από πρόταση του Προέδρου
του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το νέο κείμενο της
Σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Στο νέο αυτό κείμενο οι
διατάξεις της Σύμβασης πρέπει, εφόσον αυτό απαιτείται, να είναι εναρμονισμένες συντακτικά και στις τρεις επίσημες γλώσσες. Εξάλλου, οι διατάξεις
της Σύμβασης μπορούν να τύχουν νέας διαδοχικής αρίθμησης και οι παραπομπές σε άλλες διατάξεις της Σύμβασης μπορούν να τροποποιηθούν λαμβανομένης υπόψη της νέας αρίθμησης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί το νέο κείμενο της Σύμβασης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των Συμβαλλομένων Κρατών τα οποία αντιπροσωπεύονται και ψηφίζουν. Εφόσον γίνει αποδεκτό το νέο κείμενο της Σύμβασης
καθίσταται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης αναθεώρησης.
Άρθρο 4

Υπογραφή και επικύρωση
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1. Η παρούσα Πράξη Αναθεώρησης είναι ανοικτή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2001 για υπογραφή από τα συμβαλλόμενα κράτη στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο Μόναχο.
2. Η παρούσα Πράξη Αναθεώρησης υποβάλλεται σε επικύρωση. Τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Άρθρο 5

Προσχώρηση

1. Η παρούσα Πράξη Αναθεώρησης είναι ανοικτή μέχρι τη θέση σε ισχύ
της σε προσχώρηση από τα κράτη μέλη της Σύμβασης και από τα κράτη που
επικυρώνουν τη Σύμβαση ή εκείνα τα οποία προσχωρούν σ’ αυτήν.
2. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Άρθρο 6

Προσωρινή εφαρμογή

Το πρώτο άρθρο σημεία 4-6 και 12-15, το άρθρο 2 σημεία 2 και 3, και τα
άρθρα 3 και 7 της παρούσας Πράξης αναθεώρησης εφαρμόζονται προσωρινά.
Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις

1. Το αναθεωρημένο κείμενο της Συμβάσεως εφαρμόζεται σε όλες τις αιτήσεις για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν
μετά την θέση σε ισχύ του κειμένου και στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν με βάση τις αιτήσεις αυτές. Δεν εφαρμόζεται το κείμενο αυτό στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν ήδη χορηγηθεί
κατά την έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου κειμένου ούτε στις αιτήσεις για
χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας οι οποίες εκκρεμούν κατά
την ημερομηνία αυτή, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αποφασίσει διαφορετικά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας αποφασίζει σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1 το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2001 με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των συμβαλλομένων κρατών τα οποία εκπροσωπούνται και ψηφίζουν. Η απόφαση
αυτή καθίσταται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης αναθεώρησης.
Άρθρο 8

Θέση σε ισχύ

1. Το αναθεωρημένο κείμενο της Σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας τίθεται σε ισχύ είτε 2 χρόνια μετά την κατάθεση του τελευταίου
από τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης των 15 συμβαλλομένων κρατών είτε την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα μετά την κατάθεση του εγγράφου
επικύρωσης ή προσχώρησης από εκείνο από τα συμβαλλόμενα κράτη το
οποίο προβαίνει τελευταίο από όλα τα άλλα κράτη στην παραπάνω διατύπωση, εφόσον η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη.
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2. Κατά την θέση σε ισχύ του αναθεωρημένου κειμένου της Συμβάσεως,
το κείμενο της Συμβάσεως που ίσχυε μέχρι αυτή την ημερομηνία παύει να
ισχύει.
Άρθρο 9

Διαβιβάσεις και κοινοποιήσεις

1. Η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας συντάσσει επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας Πράξης Αναθεώρησης και τα διαβιβάζει στις Κυβερνήσεις των Κρατών μελών καθώς και των
κρατών που μπορούν να προσχωρήσουν στη Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 166 παράγραφος 1.
2. Η Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κοινοποιεί στις κυβερνήσεις των κρατών που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1 :
α. την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης.
β. την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Πράξης Αναθεώρησης

ΣΕ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ οι ορισμένοι πληρεξούσιοι για το σκοπό
αυτό αφού παρουσίασαν τα έγγραφα εξουσιοδότησής τους τα οποία αναγνωρίστηκαν ως πλήρη και σωστά υπέγραψαν την παρούσα Πράξη Αναθεώρησης.

ΕΓΙΝΕ στο Μόναχο την δεκάτη ενάτη Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες
σε ένα αντίγραφο στα γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά και τα τρία κείμενα θεωρούνται αυθεντικά. Το αντίγραφο αυτό κατατίθεται στα αρχεία της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Άρθρο δεύτερο

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νόμου αυτού είναι ο Οργανισμός
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (O.B.I.). Ο O.B.I. χρησιμοποιεί το ενοποιημένο κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, όπως έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και της Πράξης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτής.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤηΣ

ΣΠ. ΣΠηΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Ιταλικής Δημοκρατίας
για την ανάπτυξη του έργου Διασύνδεσης
Ελλάδας - Ιταλίας (ΔΕΙ)
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕρΙΟΔΟΣ ΙΑ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΔΙΑρΚηΣ ΕΠΙΤρΟΠη ΠΑρΑΓΩΓηΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟρΙΟΥ
ΠρΑΚΤΙΚΟ

(Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

Συνεδρίαση Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2006
...ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Εκτιμώ ότι
η απάντηση που δόθηκε από τον Πρωθυπουργό της χώρας καλύπτει
εμένα και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Θα αναφέρω μόνο τρία πράγματα. Η πολιτική Συμφωνία ανάμεσα
στην Ιταλία και στην Ελλάδα, να στηρίξουν την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού είναι σημαντική. Εμείς προτείναμε την ΔΕΠΑ για
την κατασκευή του και η ιταλική πλευρά την Edison. Είναι συνέχεια
της όλης διαδικασίας που ξεκίνησε το 2002 από τη ΔΕΠΑ και περιλαμβάνονται αναλυτικά στο σημείωμα που σας έχω δώσει. Είναι σημαντικό έργο και περιλαμβάνει τις πρόνοιες για τις τοπικές κοινωνίες,
όταν θα ολοκληρωθεί η μελέτη. Το φυσικό αέριο είναι μια μορφή ενέργειας που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία καθημερινά. Ο κ. Σαλαγκούδης θα σας αναλύσει πλήρως αυτή τη Συμφωνία, που
υπογράφτηκε στο Λέτσε της Ιταλίας.

...ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ (Υπουργός Ανάπτυξης): Νομίζω ότι ο
κ. Σαλαγκούδης περιέγραψε με σαφήνεια τη συνέχιση της πολιτικής
που είχε θέσει και η προηγούμενη Κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις της ΔΕΠΑ, ότι η Συμφωνία αυτή αφορά στον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου και βεβαίως, αναδείχθηκε ότι η
Συμφωνία αυτή για να στηριχθεί η κατασκευή του είναι κρίσιμης σημασίας και για την Ελλάδα, για την Ιταλία, την Τουρκία αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Γι΄ αυτό άλλωστε έχει περιληφθεί η
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χρηματοδότηση αυτού του έργου από ευρωπαϊκές πηγές για να εξασφαλιστεί φυσικό αέριο από την Κασπία, τη Μέση Ανατολή και τις
άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Η χώρα μας, επίσης, προμηθεύεται
φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Η Συμφωνία αυτή προβλέπει εφοδιασμό
της χώρας μέχρι το 2016. ΄Εχει πρόβλεψη για 10ετή επέκταση και την
ίδια ώρα υπάρχει η Ρεβιθούσα, όπου φέρνουμε φυσικό αέριο από την
Αλγερία. Αυτό γίνεται με μια επένδυση της τάξης των 15 εκατομμυρίων
ευρώ και έτσι διπλασιάζουμε στα 5 δις κυβικά μέτρα τη δυνατότητα της
Ρεβιθούσας και για την ισορροπία του συστήματος φυσικού αερίου
αλλά και για να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και ανεξαρτησία στη χρήση
του φυσικού αερίου και στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτησή του.
Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η σημερινή Κυβέρνηση ήταν αυτή
που έφερε στη Βουλή την Κύρωση της Συμφωνίας για την κατασκευή
του ελληνοτουρκικού αγωγού. Έτσι προχωρούμε με ταχύτατους ρυθμούς για την κατασκευή. Και οι δύο Πρωθυπουργοί στη γέφυρα των
Κήπων θα κάνουν τα εγκαίνια έναρξης κατασκευής των έργων γι’ αυτό
τον αγωγό, ο οποίος τώρα προεκτείνεται και προς την πλευρά της
Ιταλίας και έτσι θα έχει από κει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί και τις
υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης. Το από πού προμηθεύεται η Ιταλία
και η Ευρώπη φυσικό αέριο είναι σαφές και προκύπτει μέσα από την
ίδια τη Συμφωνία. Δεν αποκλείεται στο μέλλον να βρεθούν και άλλες
πηγές εισόδου φυσικού αερίου σε αυτόν τον αγωγό. Σας ανέφερα την
περίπτωση της Αιγύπτου η οποία είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Η χώρα
μας αποκτά και αναβαθμίζει την γεωστρατηγική της σημασία όχι μόνο
στο χώρο του φυσικού αερίου αλλά και στο χώρο του πετρελαίου και
του ηλεκτρισμού με την επέκταση της διασύνδεσης των δικτύων από
τη Δ.Ε.Η. που προχωρά σε συνεργασία με το τουρκικό ηλεκτρικό σύστημα από τους Φιλίππους προς την πλευρά του Έβρου, όπως επίσης και με την αναβάθμιση των δικτύων μας προς Βορρά. Θα θέλαμε
να υπάρξει ένα δεύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας για άλλα 500 μεγαβάτ. Η υπογραφή της ενεργειακής Συνθήκης είναι ένα καθοριστικό γεγονός και μέχρι και μετά την υπογραφή
της. Επίσης, η εξασφάλιση δύο σημαντικών οργάνων αυτής της ενεργειακής κοινότητας του Συμβουλίου των Ρυθμιστών Ενέργειας και του
φόρουμ του ηλεκτρισμού ενισχύθηκε και με την επίσκεψη του Προέδρου της Γκας Προμ όπως, επίσης, και του Αντιπροέδρου της. Εδώ
συζητήθηκαν όλα αυτά τα θέματα των συνεργασιών και αποφασίσαμε
να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τη Συμφωνία και να οριστικοποιήσουμε για μεγαλύτερο των 10 ετών χρονικό διάστημα. Η πρόταση η
δική μας είναι, κατά τον ίδιο τρόπο, να υπολογίζεται η τιμή του φυσικού αερίου όπως σήμερα.
Στο επόμενο διάστημα θα συσταθεί μια Επιτροπή για να εξετάσει
όλη αυτή τη διαδικασία. Υπήρξε πρόταση από τη ρωσική πλευρά για
χρήση φυσικού αερίου και από άλλη δίοδο. Αυτό, βέβαια, δεν είναι
ένα θέμα της ελληνικής πλευράς μπροστά στις αποφάσεις της Ε.Ε.
που χρηματοδοτούν την κατασκευή αυτού του έργου, αλλά είναι από1811

φαση και της Τουρκίας αλλά και της Ιταλίας. Αυτά τα θέματα δεν πρέπει να έχουν καμία σκιά. Οι συμφωνίες οι οποίες είναι υπογεγραμμένες είναι εκείνες που οδηγούν και την πολιτική του Υπουργείου
Ανάπτυξης αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτή είναι μια πολιτική ευθύνη για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση και καμία σκιά
γύρω από αυτό το θέμα.
Για το κομμάτι του αγωγού από τους Κήπους προς τη Θεσπρωτία,
αυτό θα πρέπει να είναι στη διάθεση της ελληνικής ανάπτυξης και βιομηχανίας, όπως, επίσης και της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα αυτά τα θέματα τα παρακολουθούμε με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή. Η
γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο.
Το προχωρήσαμε γρήγορα, αποτελεσματικά, διάφανα και υπεύθυνα.
Είναι όλα γνωστά. Δεν έχουμε κρατήσει απολύτως τίποτα «υπό σκιάν».
Συνεπώς, σχετικά με την πλευρά της Ηπείρου, δεν είναι δυνατόν
να σχεδιάζει μια Κυβέρνηση ένα νέο αγωγό από την Ήπειρο δια της
Αλβανίας προς την Αυστρία και να μη σκεφτεί ότι η περιοχή δεν θα
πρέπει να έχει τα ωφελήματα από τη χρήση του φυσικού αερίου, που
δεν είναι μόνο οικονομικά, με την έννοια ότι είναι 20% φθηνότερη η
ενέργεια από ό,τι είναι το πετρέλαιο, αλλά, την ίδια ώρα, είναι και ένα
καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον.
Εμείς δεν λειτουργούμε ούτε με εύνοιες, ούτε με αποκλεισμούς.
Μόνος οδηγός μας είναι το εθνικό συμφέρον της χώρας, σε συνεννόηση με τους εταίρους μας και με την Ε.Ε.. Δεν είμαστε αιθεροβάμονες για τέτοια σοβαρά ζητήματα, που αφορούν στη γεωστρατηγική
θέση της χώρας και στη διασφάλισή της με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Για τα δικά μας θέματα και για την κατασκευή του αγωγού, που
χρηματοδοτείται και με χρήματα της Ε.Ε., αναμφίβολα θα συνεννοούμαστε και με τους εταίρους μας. Δεν είναι a la carte η συμμετοχή
μας στην Ε.Ε..
Κλείνω με την τοποθέτηση ότι αυτή η Συμφωνία στηρίζει την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού από τη ΔΕΠΑ. Η Ελλάδα έχει
αυτήν την εταιρεία για το φυσικό αέριο, που είναι κρατική κατά 65%.
Βεβαίως, οι Ιταλοί διάλεξαν τη δική τους εταιρεία για να κατασκευάσει
αυτόν τον αγωγό. Δεν θα υποδεικνύαμε εμείς στους Ιταλούς ποια εταιρεία θα ήταν εκείνη που θα συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό
δεν έγινε την περίοδο της νέας διακυβέρνησης. Έγινε με συμφωνίες
που υπήρξαν από τη ΔΕΠΑ, από το 2002, για το πώς θα προχωρήσει
αυτός ο αγωγός.
Εμένα θα πρέπει να μου επιτρέψετε, γιατί δεν έχω περισσότερο
χρόνο. Γίνεται ένα παγκόσμιο συνέδριο, απόψε, εδώ, και είναι η
πρώτη φορά που επιλέγεται η Ελλάδα στο χώρο της πληροφορικής
και των δικτύων. Προσκαλούσα είναι η ΕΔΕΤ, η ανώνυμη εταιρεία που
εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Θα
παρευρίσκονται 400 σύνεδροι από όλο τον κόσμο και είναι ένα σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας.
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«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την ανάπτυξη του έργου
Διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας (ΔΕΙ)»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3441
Φ.Ε.Κ. 39Α (27.02.2006)
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την ανάπτυξη του έργου Διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας
(ΔΕΙ), που υπογράφηκε στο Lecce της Ιταλίας στις 4 Νοεμβρίου 2005, της
οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα
έχει ως εξής:
Συμφωνία μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας
για την ανάπτυξη του Έργου
Διασύνδεσης Ελλάδος - Ιταλίας (ΔΕΙ)

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας (στο εξής αναφερόμενα ως
«Μέρος» ή «Μέρη»)
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ τις υποχρεώσεις τους ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ να διευρύνουν την υπάρχουσα συνεργασία τους στον
ενεργειακό τομέα με στόχο την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα του
φυσικού αερίου μέσω της προώθησης της διασύνδεσης των συστημάτων
τους φυσικού αερίου,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι η Ελληνική Εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. (στο εξής «ΔΕΠΑ»
και κοινά με την Edison, ως «Κύριοι του Έργου») και η Ιταλική Εταιρεία «Edison spa» (στο εξής «Edison») αναπτύσσουν ένα έργο για διασύνδεση μέσω
αγωγού των συστημάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Ιταλίας (στο
εξής έργο ΔΕΙ),
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι το Έργο ΔΕΙ θα επιτρέψει την μεταφορά φυσικού
αερίου που παράγεται σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Κασπίας στην
Ιταλία, δι’ αυτού συνεισφέροντας στην βελτίωση της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας και της διαφοροποίησης της προμήθειας φυσικού αερίου για την Ιταλία, και ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας αναγνωρίζει ότι το Έργο
ΔΕΙ θα φέρει σε πέρας την εθνική πολιτική της Ελλάδας για σύνδεση με το
Ευρωπαϊκό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φυσικού Αερίου και να καταστεί χώρα
διαμετακόμισης φυσικού αερίου στην Ευρώπη,
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει (ως σημείο NG3 της Απόφασης No. 1229/2003/ΕΚ.Παράρτημα Ι) το Έργο ΔΕΙ ως
ένα από τους πέντε άξονες προτεραιότητας για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας,
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ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ήδη την υποστήριξή τους στο Έργο ΔΕΙ για την εύρεση χρηματοδότησης από την ΕΕ (διαθέσιμης από το Πρόγραμμα Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας) για την εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας του
Έργου ΔΕ),
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ότι το άρθρο 22 της Οδηγίας 2003/ 55/EK θεσμοθετεί
ότι μεγάλες νέες υποδομές φυσικού αερίου, δηλαδή διασυνδέσεις μεταξύ
Κρατών Μελών, μπορούν, μετά από αίτηση, να εξαιρεθούν από τις διατάξεις
των Άρθρων 18, 19, 20 και 25 παράγραφοι (2), (3) και (4) της ίδιας Οδηγίας
υπό τους όρους που αναφέρονται εκεί,
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ την μεταξύ τους Συμφωνία της 24ης Μαΐου 1977 σε
σχέση με τον καθορισμό της Υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο κρατών,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι η Ελληνική Δημοκρατία και η Ιταλική Δημοκρατία
δεσμεύονται από τους κανόνες σχετικά με την τοποθέτηση των αγωγών φυσικού αερίου στην Υφαλοκρηπίδα τους και τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος από μόλυνση που προβλέπονται από την Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) της 10ης Δεκεμβρίου 1982 και από την μεταξύ τους Συμφωνία συνεργασίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο Ιόνιο και στα παράλιά του της 6ης
Μαρτίου 1979,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι το Έργο ΔΕΙ εμπίπτει στις διατάξεις της Σύμβασης
Espoo για την Αξιολόγηση της Επίπτωσης στο Περιβάλλον σε Διασυνοριακό
Πλαίσιο της 25ης Φεβρουαρίου 1991,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι το Έργο ΔΕΙ είναι ένα Έργο εντός του πλαισίου που
ορίζει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας της 17ης Δεκεμβρίου 1994,
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ το Πρωτόκολλο που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παραγωγικών Δραστηριοτήτων της Ιταλικής Δημοκρατίας της 24ης Ιουνίου 2005 σχετικά
με το Έργο ΔΕΙ.
Κατόπιν τούτου, τα Μέρη συμφωνούν τα εξής:
Άρθρο 1

Αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας

1.1 Η παρούσα συμφωνία έχει σκοπό την προώθηση της συνεργασίας
στο τομέα του φυσικού αερίου μεταξύ της Ελλάδος και της Ιταλίας μέσω της
ανάπτυξης του έργου διασύνδεσης μεταξύ του εθνικού συστήματος μεταφοράς της Ελλάδος και της Ιταλίας, στο εξής αναφερόμενο ως το «έργο ΔΕΙ»,
που περιλαμβάνει το τμήμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας (στο εξής αποκαλούμενο «Χερσαίο Τμήμα») που θα αναπτυχθεί αποκλειστικά από την
ΔΕΠΑ και το εκτός εδάφους τμήμα (στο εξής αποκαλούμενο «Υποθαλάσσιο
Τμήμα») που θα αναπτυχθεί από κοινού από τους Κυρίους του Έργου μέσω
ενός Ειδικού Φορέα (στο εξής αποκαλούμενου «ΕΦ»).
1.2 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οποιοδήποτε κομμάτι του Υποθαλάσσιου
Τμήματος ευρίσκεται στην Υφαλοκρηπίδα που ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία θα είναι υπό την δικαιοδοσία της Ελληνικής Δημοκρατίας και οποιοδήποτε κομμάτι του Υποθαλάσσιου Τμήματος ευρίσκεται στην Υφαλοκρηπίδα
που ανήκει στην Ιταλική Δημοκρατία θα είναι υπό την δικαιοδοσία της Ιταλικής
Δημοκρατίας.
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1.3 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι ο ΕΦ θα δρα αποκλειστικά ως μεταφορέας
φυσικού αερίου μέσω του Υποθαλάσσιου Τμήματος, νομικά διακριτός από
τους διαχειριστές του συστήματος διακίνησης του δικτύου μεταφοράς κάθε
Κράτους, και ο ΕΦ θα συνάπτει συμβόλαια (με βάση όλους τους υπάρχοντες
Ελληνικούς, Ιταλικούς ή Ευρωπαϊκής Ένωσης κανονισμούς, ειδικότερα με
βάση την Οδηγία 2003/55/ΕΚ) για χωρητικότητα μεταφοράς στο Υποθαλάσσιο Τμήμα στους Κυρίους του Έργου που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως
ναυλωτές (στο εξής αποκαλούμενοι «Ναυλωτές» και «Συμβόλαια Μεταφοράς
του ΕΦ» αντίστοιχα).
Άρθρο 2

Όροι της Συμφωνίας

2.1 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η βιωσιμότητα του Έργου ΔΕΙ θα εξαρτηθεί από την διαθεσιμότητα μακροπρόθεσμων Συμβολαίων Μεταφοράς του
ΕΦ καθώς και παρόμοιων Συμβολαίων μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ
των Κυρίων του Έργου (υπό την ιδιότητά τους ως ναυλωτών) και της ΔΕΠΑ
για τις ίδιες δυνατότητες μεταφοράς φυσικού αερίου και για την ίδια διάρκεια
(στο εξής αποκαλούμενα «Χερσαία Συμβόλαια Μεταφοράς»). Επομένως, για
την υποστήριξη της βιωσιμότητας του Έργου ΔΕΙ, και αναγνωρίζοντας ότι το
Έργο ΔΕΙ αποτελεί μία σημαντική νέα υποδομή, τα Μέρη, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, θα υποστηρίζουν την αίτηση
εξαίρεσης Πρόσβασης Τρίτων Μερών που θα υποβάλλεται από τον ΕΦ ή
τους Κυρίους του Έργου. Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα υποστηρίζει την εκπλήρωση από την ΔΕΠΑ των υποχρεώσεων
που περιέχονται στο Χερσαίο Συμβόλαιο Μεταφοράς, και οποιοδήποτε Συμβόλαιο Μεταφοράς του ΕΦ στο οποίο η ΔΕΠΑ είναι συμβαλλόμενο μέρος και
οποιοδήποτε συμβόλαιο σχετικό με την υλοποίηση του Έργου ΔΕΙ στο οποίο
η ΔΕΠΑ είναι συμβαλλόμενο μέρος.
2.2 Τα Μέρη θα αξιολογήσουν την δυνατότητα παροχής επιχορηγήσεων
κεφαλαίων στο έργο σύμφωνα με τους υπάρχοντες εθνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα υποστηρίξουν το Έργο ΔΕΙ ώστε να εξασφαλίσουν
συνεισφορές κεφαλαίων και χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας ή παρομοίων προγραμμάτων.
2.3 Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας αναλαμβάνει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη ροή του φυσικού αερίου που συνήφθησαν μέσω των Χερσαίων Συμβολαίων Μεταφοράς, με κάθε
επιφύλαξη του δικαιώματος της ίδιας, σύμφωνα με τους νόμους της και υπό
τους νόμους της, να λαμβάνει έκτακτα μέτρα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα
και την χρήση των πηγών ενέργειας, να παρέχει επαρκή και άμεση πληροφόρηση στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας για τα μέτρα που λαμβάνονται. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται τέτοια επείγοντα μέτρα, τα Μέρη
θα προσδιορίζουν, το συντομότερο δυνατόν, επιπλέον πρωτοβουλίες σε
σχέση με τις επιπτώσεις των έκτακτων μέτρων στο Υποθαλάσσιο Τμήμα και/ή
στο Ιταλικό σύστημα ενέργειας.
2.4 Η Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας θα ενεργοποιήσει τις διαδικασίες για την ένταξη του Έργου ΔΕΙ στις στρατηγικές υποδομές της Ιταλίας
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και θα υποστηρίξει και διευκολύνει την
υλοποίηση της επέκτασης και της βελτίωσης του εθνικού της συστήματος μεταφοράς όπως απαιτείται για την διασύνδεση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας.
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2.5 Τα Μέρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Espoo, θα συνεργασθούν για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης στο χερσαίο και
υποθαλάσσιο Τμήμα του Έργου ΔΕΙ. Προς τούτο, τα Μέρη θα συνάψουν ειδικές
συμφωνίες που θα καθορίζουν τις διαδικασίες συντονισμού της αξιολόγησης
της περιβαλλοντικής επίπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ
και της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή αυτών των οδηγιών.
2.6 Τα Μέρη θα εκδώσουν, σύμφωνα και υπό τους εθνικούς και περιφερειακούς τους νόμους, οποιαδήποτε απαιτούμενη εξουσιοδότηση και συγκατάθεση σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του Έργου ΔΕΙ ή άλλου
μέρους αυτού, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους. Η λειτουργία του έργου, ή
άλλου μέρους αυτού, δεν θα αρχίσει έως ότου εκδοθούν όλες οι απαραίτητες
εξουσιοδοτήσεις και συγκαταθέσεις σύμφωνα με τις εθνικές νόμιμες απαιτήσεις. Καμία εξουσιοδότηση ή συγκατάθεση που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο
δεν μπορεί να εκδοθεί, ανακληθεί, μεταβληθεί, τροποποιηθεί ή επανεκδοθεί
από το ένα Μέρος χωρίς να υπάρχει προηγουμένως διαβούλευση με το άλλο
Μέρος. Παρά το δικαίωμα κάθε Μέρους να καθορίζει, σύμφωνα με τους νόμους του τα μέτρα ασφαλείας για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος
του αγωγού που είναι στην δικαιοδοσία του, τα Μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τον υποθαλάσσιο αγωγό και ότι ο ίδιος αυτός αγωγός υπόκειται σε
ενιαίες προδιαγραφές ασφάλειας και κατασκευής.
Άρθρο 3

Συντονιστική Επιτροπή

3.1 Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Συντονιστική Επιτροπή που ορίζει το Πρωτόκολλο που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παραγωγικών Δραστηριοτήτων της Ιταλικής
Δημοκρατίας της 24ης Ιουνίου 2005 θα επιβλέπει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων σε κάθε χώρα ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποστήριξη
στο Έργο ΔΕΙ και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου, τα μέλη αυτής
της Επιτροπής θα έχουν διαβουλεύσεις και συναντήσεις σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
3.2 Η Επιτροπή θα παρουσιάζει στα Μέρη εκθέσεις προόδου σχετικά με
το Έργο ΔΕΙ σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Άρθρο 4

Τροπολογίες

4.1 Οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στην παρούσα Συμφωνία θα
γίνονται μέσω ξεχωριστών διμερών πρωτοκόλλων υπογεγραμμένων από τα
Μέρη και κάθε ένα από αυτά θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
Συμφωνίας. Θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6.1
της παρούσας Συμφωνίας.
Άρθρο 5

Διευθέτηση Διαφορών

5.1 Τα Μέρη συμφωνούν να επιλύουν με φιλικό τρόπο οποιαδήποτε πιθανή
διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας.
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5.2 Εάν μία διαφορά δεν επιλυθεί με τον ανωτέρω τρόπο, ένα Μέρος δύναται να υποβάλει, το θέμα σε μία έκτακτη διαιτησία, υποβάλλοντας στο άλλο
Μέρος έγγραφη προειδοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις για επίλυση διαφορών που περιέχονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 της Συνθήκης του
Χάρτη Ενέργειας, όπου τέτοιες διατάξεις θα εφαρμόζονται, κατά γράμμα, στην
παρούσα Συμφωνία.
Άρθρο 6

Ισχύς, διάρκεια και λήξη της Συμφωνίας

6.1 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της τελευταίας ανακοίνωσης με την οποία τα Μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο δια της διπλωματικής οδού, ότι ολοκληρώθηκαν οι αντίστοιχες εθνικές διαδικασίες που
απαιτούνται για να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία.
6.2 Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο έξι (6) ετών
από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ, εκτός εάν οποιοδήποτε από τα Μέρη
γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο την πρόθεση του να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία, έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της αρχικής ή οποιαδήποτε
άλλη περίοδο ισχύος. Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει
την ολοκλήρωση μη ολοκληρωθέντων έργων, προγραμμάτων ή συμβολαίων
που έχουν συναφθεί σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις

7.1 Η παρούσα Συμφωνία συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα στα Ελληνικά,
στα Ιταλικά, και στα Αγγλικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας μεταξύ
των δύο πρωτοτύπων, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερωθεί για το περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας. Σε μαρτυρία των ανωτέρω οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, πλήρως εξουσιοδοτημένοι
από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.
Συνετάχθη στο Λέτσε την 4η Νοεμβρίου 2005 σε δύο (2) πρωτότυπα
στην Αγγλική, Ελληνική και Ιταλική γλώσσα, όλα τα κείμενα είναι αυθεντικά.
Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας της παρούσας Συμφωνίας, το Αγγλικό
κείμενο θα υπερισχύσει.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(υπογραφή)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(υπογραφή)

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτής.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝη

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Αραβικής Δημοκρατίας
της Αιγύπτου
στους τομείς
Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3478
Φ.Ε.Κ. 151Α (19.07.2006)
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, στους τομείς Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου, που υπεγράφη στο Κάιρο στις 7 Μαΐου 2006 και του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο είναι στην αγγλική γλώσσα και έχει ως εξής:
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου
στους τομείς Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου.

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου (στο
εξής αναφερόμενα ως Μέρος ή Μέρη).
Μνημονεύοντας τη Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας
της Αιγύπτου στις 24 Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με την οικονομική και τεχνική
συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών,
Αναγνωρίζοντας ότι η Ελληνική Δημοκρατία και η Αραβική Δημοκρατία
της Αιγύπτου είναι μέλη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο
της θάλασσας (UNCLOS) της 10ης Δεκεμβρίου 1982,
Μνημονεύοντας τη συνεργασία τους μέσω της συμμετοχής τους στην
Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία,
Υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να
βασίζεται στο σεβασμό και την τήρηση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου,
Προτιθέμενα να διευρύνουν την συνεργασία τους στον τομέα της ενέργειας με στόχο την περαιτέρω συνεργασία τους στους τομείς του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου,
Αναγνωρίζοντας την υπ’ αριθμ. 1229/2003/ΕΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας.
Συμφώνησαν ως εξής:
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Άρθρο 1

Αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας είναι η δημιουργία
ενός πλαισίου για τη βάση της κοινής συνεργασίας μεταξύ των Μερών στον
τομέα του φυσικού αερίου, όπως επίσης, στον τομέα της έρευνας, εξόρυξης
και εκμετάλλευσης πετρελαίου και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε αυτά τα πεδία.
Άρθρο 2

Τα Μέρη θα εκτιμήσουν και θα αξιολογήσουν τη δυνατότητα πώλησης
και μεταφοράς, μέσω αγωγών, Αιγυπτιακού φυσικού αερίου στην Ελλάδα και
από εκεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα μελετήσουν τους σχετικούς
όρους.
Τα Μέρη θα διευρύνουν επίσης την συνεργασία που έχουν στον τομέα
εξαγωγής αιγυπτιακού φυσικού αερίου και στη μορφή συμπιεσμένου φυσικού
αερίου (CNG) και θα εφαρμόσουν τα ειδικότερα αναπτυξιακά σχέδια.
Άρθρο 3

Τα Μέρη θα συζητήσουν και θα αξιολογήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αγορά αιγυπτιακού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG),
σε ανταγωνιστική βάση.
Άρθρο 4

Τα Μέρη θα ανταλλάξουν σχετικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να
είναι χρήσιμες σε αυτά ή να τα βοηθήσουν να καταλήξουν σε αποφάσεις σχετικά με τους ανωτέρω αναφερόμενους στόχους.
Άρθρο 5

Τα Μέρη θα συστήσουν μια Μικτή Επιτροπή με σκοπό να εξετάσει τους
ανωτέρω, αναφερόμενους στα άρθρα 1, 2 και 3, στόχους και θα επιλέξουν
οποιαδήποτε δυνατότητα με την οποία επιτυγχάνονται τα ενδιαφέροντα αμφοτέρων των Μερών. Η Μικτή Επιτροπή θα συναντάται στην Αθήνα ή στο
Κάιρο, τόπος που θα αποφασίζεται δια της διπλωματικής οδού. Η πρώτη συνάντηση της Μικτής Επιτροπής θα λάβει χώρα εντός δύο (2) μηνών από την
ημέρα που το παρόν Μνημόνιο τεθεί σε ισχύ. Η Επιτροπή θα υποβάλει τα
συμπεράσματα της μελέτης της στις αρμόδιες να αποφασίσουν αρχές.
Άρθρο 6

Το Μνημόνιο δεν συνιστά για κανένα από τα Μέρη οποιαδήποτε υποχρέωση πώλησης, αγοράς ή μεταφοράς.
Άρθρο 7

Το Μνημόνιο έχει ισχύ δύο (2) έτη, από την ημερομηνία που θα τεθεί σε
ισχύ και μπορεί η ισχύς του να παύσει πριν τη διετία μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μέρους υπό την προϋπόθεση της κοινής έγγραφης συμφωνίας και
των δύο Μερών.
Υπεγράφη στο Κάιρο στις 7 Μαΐου 2006, σε δύο πρωτότυπα, το καθένα
στην Αγγλική.
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης
της Ελληνικής
Δημοκρατίας
Δημήτρης Σιούφας

Ο Υπουργός
της Αραβικής
Δημοκρατίας της Αιγύπτου
Σαχέμ Φάχμυ

Άρθρο δεύτερο

Η λήξη ισχύος του Μνημονίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 αυτού,
γίνεται με την τήρηση των συνταγματικών διατάξεων.
Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝη

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Υπουργείου Εμπορίου
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
σχετικά με τη συνεργασία
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3494
Φ.Ε.Κ. 214Α (12.10.2006)
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας σχετικά με τη συνεργασία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που υπογράφηκε στο Πεκίνο στις 19 Ιανουαρίου 2006, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
ΜΝηΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟηΣηΣ
ΜΕΤΑΞΥ
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Υπουργείου Εμπορίου
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
Σχετικά με τη Συνεργασία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο
Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, εφεξής αναφερόμενα στο
παρόν ως «τα δυο μέρη»,
Αναγνωρίζοντας:
(α) Την επιθυμία των δύο μερών να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τις
υφιστάμενες οικονομικές τους σχέσεις.
(β) Την βούληση των δύο μερών να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις οικονομικές (και εμπορικές) σχέσεις τους στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εφεξής αποκαλούμενες MME, στο πλαίσιο της ισχύουσας εθνικής
τους νομοθεσίας και σε πλήρη συμφωνία με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει.
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(γ) Τον κοινωνικό και οικονομικό ρόλο καθώς επίσης και τη σπουδαιότητα
των MME στην ανάπτυξη των οικονομιών των δύο χωρών. (δ) Την ανάγκη ενδυνάμωσης, υποστήριξης και ανάπτυξης της συνεργασίας των MME των δύο
μερών, στηριγμένης στο αμοιβαίο όφελος.
Συμφωνούν στα ακόλουθα:
Άρθρο 1

Γενικοί Όροι

Να προωθήσουν στο παραπάνω πλαίσιο, την ανάπτυξη της συνεργασίας των MME των δύο χωρών στους τομείς:
- της βιομηχανίας
- του εμπορίου
- των υπηρεσιών
- του τουρισμού
- της τεχνολογίας
- της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης
- των επενδύσεων
- καθώς και σε άλλους, που θα συμφωνηθούν μετά από αμοιβαία συμφωνία των δύο μερών.
Άρθρο 2

Στόχοι της Συνεργασίας

Τα δύο μέρη συμφωνούν στους ακόλουθους στόχους της συνεργασίας
τους:
1. Στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, και/ή
κυβερνητικών υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων των δύο χωρών.
2. Στην προώθηση τής συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ των
MME των δύο χωρών.
3. Στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων σχετικά με
την ίδρυση, ανάπτυξη και διεθνοποίηση των MME.
4. Στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ αρχών και/ή κυβερνητικών
υπηρεσιών και φορέων, μέσω της εκπαίδευσης, της ανταλλαγής εμπειριών
και άλλων μορφών προώθησής της.
5. Στον καθορισμό της μορφής συνεργασίας για την προώθηση της αμοιβαίας ανάπτυξης στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 τομείς αλλά και σε άλλα
ειδικά πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος που ενισχύουν αυτές τις πρωτοβουλίες
(όπως π.χ. ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων, διοικητική συνεργασία κατά
των απομιμήσεων, κλπ.).
6. Στην υποστήριξη ιδιαίτερων δραστηριοτήτων ή μορφών συνεργασίας
που θα συμφωνηθούν μεταξύ πανεπιστημίων, τεχνολογικών πάρκων και
MME.
Άρθρο 3

Εφαρμογή του Μνημονίου

1. Η εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης θα πρέπει να
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των δύο
μερών και την τήρηση των γενικά αναγνωρισμένων κανόνων και αρχών του
1823

διεθνούς δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις
που έχουν αναλάβει τα δύο μέρη, απορρέουσες από διεθνείς συμφωνίες στις
οποίες είναι μέρη. Ειδικότερα κατά την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου,
η Ελληνική Δημοκρατία θα πρέπει να σέβεται τις υποχρεώσεις της ως κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το κάθε ένα από τα δύο μέρη θα ορίσει ένα αρμόδιο τμήμα ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου και
θα ενημερώσει το άλλο μέρος για τον ορισμό του.
3. Η πραγμάτωση των στόχων του Μνημονίου ανατίθεται από τα δύο
μέρη ή από τα αρμόδια τμήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος
2, σε αρμόδιους φορείς, και κάθε μέρος θα ενημερώνει το άλλο αναφορικά
με τους ορισθέντες φορείς.
Άρθρο 4

Ομάδα Εργασίας για την επίβλεψη
της εφαρμογής του Μνημονίου

Τα δύο μέρη συγκροτούν Κοινή Ομάδα Εργασίας για την επίβλεψη της
εφαρμογής του Μνημονίου.
Η Κοινή Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από 3 εκπροσώπους των δύο
μερών, και θα διευθύνεται από κοινού από τους αρμόδιους Διευθυντές που
θα έχουν ορίσει τα δύο μέρη. Οι συναντήσεις της Κοινής Ομάδας Εργασίας
θα συγκαλούνται από τους ορισθέντες Διευθυντές των δύο μερών.
Η Κοινή Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εκ περιτροπής στην Αθήνα και
το Πεκίνο, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά.
Άρθρο 5

Καθήκοντα και υποχρεώσεις της Ομάδας Εργασίας

Τα δύο μέρη συμφωνούν ότι η Ομάδα Εργασίας αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
1. Να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης των διμερών σχέσεων στα
θέματα των MME και ειδικότερα:
α Να προτείνει αναλυτικό σχέδιο εργασίας, καθορίζοντας τους αρμόδιους
οικονομικούς οργανισμούς κατά τη διάρκεια της συνεργασίας.
β. Να μελετήσει το οικονομικό και νομικό καθεστώς των MME των δύο
χωρών και τα σχέδια ανάπτυξής τους, ώστε να διευκολυνθεί η παροχή ακριβών και λεπτομερών στοιχείων στις σχετικές επιχειρήσεις, καθώς και να καθορίσει τους τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο της συνεργασίας των MME.
γ. Να προτείνει τη διοργάνωση εργαστηρίων, επιχειρηματικών συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας και λοιπών εκδηλώσεων που διευκολύνουν και
ωφελούν την ανάπτυξη της συνεργασίας των MME των δύο χωρών.
δ. Να συντάσσει Εκθέσεις και Ανακοινώσεις προς τις Αρμόδιες Φορείς
σύμφωνα με το εν λόγω Μνημόνιο, σχετικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται καθώς και με τα αποτελέσματά τους.
2. Να υποβάλλει προτάσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου.
3. Να προτείνει τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο παρόν Μνημόνιο
για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του.
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4. Να προτείνει την παράταση της εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου
εν ευθέτω χρόνω.
Άρθρο 6

Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την ερμηνεία και/ή την εφαρμογή του
παρόντος Μνημονίου θα επιλύεται στο πλαίσιο της Κοινής Ομάδας Εργασίας.
Σε περιπτώσεις που αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, οι διαφορές θα επιλύονται
μέσω φιλικών διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Άρθρο 7

Διαδικασία Τροποποίησης και Συμπλήρωσης

Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί ανά πάσα
στιγμή με αμοιβαία γραπτή συγκατάθεση των Μερών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1. Οι τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις αυτές θα
τίθενται σε ισχύ με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8, παρ. 1 κατωτέρω και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Μνημονίου.
Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος και Διάρκεια του Μνημονίου

1. Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας ειδοποίησης δια της οποίας τα Μέρη θα ενημερωθούν αμοιβαία μέσω
της διπλωματικής οδού, αναφορικά με την πλήρωση των σχετικών εσωτερικών τους προϋποθέσεων για τη θέση σε ισχύ του παρόντος Μνημονίου.
2. Το παρόν Μνημόνιο θα παραμείνει σε Ισχύ για περίοδο πέντε (5) ετών
και θα ανανεωθεί αυτομάτως για περαιτέρω περίοδο πέντε (5) ετών, εκτός
εάν οιοδήποτε από τα δυο Μέρη ειδοποιήσει εγγράφως για την πρόθεσή του
να καταγγείλει το παρόν Μνημόνιο έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής
ή μεταγενέστερης περιόδου ισχύος του.
Έγινε εις διπλούν στο Πεκίνο, στις 19 Ιανουαρίου 2006, στην Ελληνική,
την Κινεζική και την Αγγλική.
Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε οποιαδήποτε διαφορά στην ερμηνεία του παρόντος Μνημονίου υπερισχύει το Αγγλικό Κείμενο.
Για το Υπουργείο
Εξωτερικών της
Ελληνικής Δημοκρατίας

ΕΥρΙΠΙΔηΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔηΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Για το Υπουργείο
Εμπορίου της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας

Yu GUANGZHOU
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 αυτού.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝη

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Φ. ΠΑΛΛη . ΠΕΤρΑΛΙΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2006

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Κύρωση της Συμφωνίας ανάμεσα
στην Κυβέρνηση
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και στην Κυβέρνηση
του Κράτους του Ισραήλ
για τη διμερή συνεργασία
του ιδιωτικού τομέα
στη βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕρΙΟΔΟΣ ΙΑ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΔΙΑρΚηΣ ΕΠΙΤρΟΠη ΠΑρΑΓΩΓηΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟρΙΟΥ
ΠρΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

Συνεδρίαση Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2007
…ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕρΑΝΤΖηΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης):
Κύριε Πρόεδρε, επί της ουσίας, χαίρομαι, διότι δεν υπήρξε η παραμικρή αντίρρηση. Αντιθέτως, οι συνάδελφοι στήριξαν τις Συμβάσεις
αυτές. Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, αλλά δεν θα σταθώ
ούτε σ' αυτές.
Επιτρέψτε μου, όμως, να πω ότι μερικές από τις απόψεις αυτές
που ακούστηκαν, όχι όλες, αποδεικνύουν ότι η εσωτερική πολιτική κατανάλωση υπερβαίνει, σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και την εσωτερική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και υπερτείνει και τον Κ.τ.Β..
Για να γίνω σαφέστερος, φαίνεται ότι μερικοί συνάδελφοι έχουν ξεχάσει ή θέλουν να αγνοούν ότι όταν ερωτάται ο Υπουργός στη Βουλή,
δεν απαντά και δεν έχει προσωπική αντίληψη ούτε μπορεί να κάνει
«αυτοψία» σε κάθε περίπτωση. Ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη του τις
υπηρεσιακές εισηγήσεις και βάσει αυτών απαντά. Άρα, οι κορώνες
του τύπου «να ανασκευάσει ο Υπουργός» κ.α., προδίδουν…
Άρα, τα όσα αφελή ισχυρίστηκαν κάποιοι ότι, δήθεν, πρέπει να
ανασκευάσετε τις απαντήσεις είναι, τουλάχιστον, εκτός κλίματος,
αφού ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη του τα στοιχεία, τα οποία τίθενται
υπηρεσιακώς υπόψη του. Οι ίδιοι πάλι συνάδελφοι αγνοούν, ότι άλλο
1827

ο πολιτικός χειριστής ενός θέματος ή μπορεί να είναι ακόμη και ένας
Γενικός Γραμματέας και άλλο ο πολιτικός υπεύθυνος. Πολιτικοί υπεύθυνοι είναι μόνο οι Υπουργοί και Υφυπουργοί, αλλά πολιτικοί χειριστές
μπορεί να είναι δεκάδες. Ούτε αυτή τη στοιχειώδη διαφορά φαίνεται
ότι κάποιοι την αντιλήφθησαν.
Αυτοί οι ίδιοι δεν αντιλήφθησαν ότι ο Κ.τ.Β, όταν αναφέρεται σε
Κύρωση της Συνθήκης, δεν παρέχει έδαφος για την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτά όλα, π.χ. τα περί προστίμων, τα περί ταινιοδρόμων, τα περί Contour, τα περί αλλεπάλληλων ηγεσιών της
Δ.Ε.Η., τα περί αγροφυλάκων - διότι και αυτά ακούστηκαν - έχουν την
όποια αξία, σημασία και χρησιμότητά τους, αλλά δεν εκφέρονται στην
παρούσα διαδικασία. Θεωρώ χρήσιμες ορισμένες παρατηρήσεις που
ακούστηκαν, κυρίως, σαν και αυτές του κ. Ανωμερίτη, όπως και του
κ. Σγουρίδη, οι οποίες, πράγματι, αφορούν τις Συμβάσεις και θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι αποτελούν μια γόνιμη αφορμή προβληματισμού για το παρόν στάδιο και την παρούσα διαδικασία. Όλα τα
υπόλοιπα, το τι κάναμε, αν βρήκαμε τον Υπουργό ή δε τον βρήκαμε,
αν βρήκαμε τον Γενικό Γραμματέα ή δεν τον βρήκαμε, διαφεύγουν.
Εδώ δεν είναι επερώτηση για τη Δ.Ε.Η.. Εδώ ενδιαφερόμαστε για την
καθιέρωση ενός συμβατικού πλαισίου, προκειμένου να διευκολύνει
την ανταλλαγή ενεργειακών ποσοτήτων και προβληματισμών μεταξύ
δύο χωρών. Αν σε αυτό έχετε αντίρρηση, βεβαίως, είστε καλοδεχούμενοι να τη συζητήσουμε. Αν σε αυτό δεν έχετε αντίρρηση, κρατήστε
την όρεξή σας, «έχετε στάδιο δόξης λαμπρό», θα κάνετε μια ερώτηση
- επερώτηση ή ό,τι άλλο εσείς επιλέξετε, με δική σας ευθύνη, και εκεί,
πράγματι, θα μπορέσετε να στρέψετε τα πυρά στη Κυβέρνηση.
Αρνούμαι να «ρίξω νερό στο μύλο» της καθημερινής σκοπιμότητας, αρνούμαι να συμμεριστώ την άκρατη αγωνία σας, διότι αγωνία
επιδεικνύει και αποδεικνύει η συνεχής σας παραπομπή σε εκλογές.
Σας λέω το εξής: Εάν είστε σύμφωνοι με τις Συμβάσεις, ψηφίστε τις.
Αν όχι, παρακαλώ να καταγραφεί η ατομική, αλλά και η κομματική
εναντίωση προς αυτές τις Συμβάσεις.
Ζητώ από την Επιτροπή να δεχθεί το σχέδιο νόμου περί κυρώσεως των δύο αυτών Συμβάσεων.
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«Κύρωση της Συμφωνίας ανάμεσα
στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
και στην Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ
για τη διμερή συνεργασία του ιδιωτικού τομέα
στη βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3539
Φ.Ε.Κ. 45Α (23.02.2007)
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
και στην Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ για τη διμερή συνεργασία του
ιδιωτικού τομέα στη βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη, που υπογράφηκε
στην Αθήνα, στις 14 Φεβρουαρίου 2006, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤηΝ ΚΥΒΕρΝηΣη
ΤηΣ ΕΛΛηΝΙΚηΣ ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΤηΝ ΚΥΒΕρΝηΣη ΤΟΥ ΚρΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣρΑηΛ
ΓΙΑ Τη ΔΙΜΕρη ΣΥΝΕρΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΤη ΒΙΟΜηΧΑΝΙΚη ΕρΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞη

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (αποκαλούμενη εφεξής «Ελληνική Δημοκρατία»), και η Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ αποκαλούμενο εφεξής «Κράτος του Ισραήλ»), αποκαλούμενες εφεξής «τα Μέρη»,
Επιθυμώντας να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την τεχνολογική, βιομηχανική, οικονομική και εμπορική συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ,
Αναγνωρίζοντας τη σημασία και το αμοιβαίο ενδιαφέρον των δύο χωρών
για την πρόοδο στους τομείς τεχνολογικής και βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης (αποκαλούμενη εφεξής ως Ε&Α) για την ανάπτυξη και τα οφέλη των
εθνικών οικονομιών περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της βελτίωσης του κοινωνικοοικονομικού βιοτικού επιπέδου,
Επιθυμώντας να αναπτύξουν, να ενδυναμώσουν και να επαυξήσουν την
τεχνολογική, βιομηχανική, εμπορική και οικονομική συνεργασία ανάμεσα στα
δύο Μέρη στη βάση της ισότητας και της αμοιβαίας ωφέλειας,
Επειδή τα Μέλη ήδη υλοποιούν έργα για την ενθάρρυνση της βιομηχανικής Ε&Α σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και έχουν επιδείξει ενδιαφέρον να
συνεργαστούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών με σκοπό το κοινό
όφελος,
Αναζητώντας να αναλάβουν μια βιώσιμη προσπάθεια να προωθήσουν,
να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την τεχνολογία που βασίζεται σε έργα
βιομηχανικής Ε&Α ανάμεσα σε επιχειρήσεις ή φορείς (αποκαλούμενων εφεξής ως Φορείς) των δύο χωρών (αποκαλούμενων εφεξής ως Έργα), σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες
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της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ και τις δια. τάξεις της
παρούσας Συμφωνίας.
Κατέληξαν στην ακόλουθη Συμφωνία (καλούμενη εφεξής ως «Συμφωνία»):
Άρθρο Ι
Στόχοι

Οι συνολικοί στόχοι της Συμφωνίας είναι η ενίσχυση των επιστημονικών,
βιομηχανικών, εμπορικών και τεχνολογικών και γενικότερα των συνολικών
οικονομικών σχέσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ μέσω της υποστήριξης έργων βιομηχανικής ΕΛΑ. Για τους σκότιους
αυτής της Συμφωνίας, ο όρος βιομηχανική Ε&Α σημαίνει, μεταξύ άλλων δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάπτυξη
νέων
προϊόντων
ή
διαδικασιών
που
να
μπορούν
εμπορευματοποιηθούν στην παγκόσμια αγορά και κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της Συμφωνίας είναι:
1. η προώθηση των δραστηριοτήτων των αντίστοιχων ιδιωτικών τομέων
προκειμένου να εντατικοποιηθεί η διμερής βιομηχανική Ε&Α συνεργασία, μεταξύ άλλων με την παρακίνηση επαφών, ανταλλαγή πληροφοριών, οργάνωση και συμμετοχή σε συναντήσεις τεχνολογίας, συνέδρια, συμπόσια,
workshops, σειρά μαθημάτων, εκθέσεις κ.α.
2. η διευκόλυνση στον προσδιορισμό ειδικών βιομηχανικών Ε&Α έργων,
κοινοπραξιών ή συνεργασιών μεταξύ φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Κράτους του Ισραήλ που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βιομηχανική
Ε&Α συνεργασία
3. Η ενθάρρυνση για την ανάπτυξη συμπράξεων στο πλαίσιο των πολυμερών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, για τα οποία
υπάρχει κοινό ενδιαφέρον και από τα δύο μέρη, όπως το Πρόγραμμα . Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης (ΕΤΑ) πις Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΥΡΗΚΑ και το COST,
4. ο συντονισμός και η επικέντρωση κατάλληλων κυβερνητικών πόρων
και προγραμμάτων για την οικονομική ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στήριξη
της βιομηχανικής, συνεργασίας και εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έρων Ε&Α, περιλαμβάνοντας την ίδρυση ενός πλαισίου για οικονομική υποστήριξη κοινής βιομηχανικής Ε&Α συνεργασίας ανάμεσα στα Μέρη
και κοινά βιομηχανικά E&A έργα, τα οποία εγκρίνονται από κοινού από τα δύο
μέρη, όλα σύμφωνα με νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες του κάθε κράτους-μέλους,
5. Τέτοιου είδους Ε&Α συνεργασίες θα αναληφθούν ανάμεσα σε Φορείς
από κάθε κράτος, βασισμένες στην καινοτομία και στις καινοτομικές τεχνολογίες, οδηγώντας στην εμπορευματοποίηση στην παγκόσμια αγορά, και
κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη,
6. στο μέλλον, όταν θα υπάρξουν διαθέσιμα κεφάλαια και με προϋπόθεση την αμοιβαία έγκριση των Μερών, τα Μέρη θα διερευνήσουν την επέκταση της πρωτοβουλίας που δημιουργήθηκε από την παρούσα Συμφωνία,
μέσω της ίδρυσης ενός Ελληνο-Ισραηλινού Ταμείου Βιομηχανικής Ε&Α που
να υποστηρίζει εγκεκριμένα από κοινού έργα βιομηχανικής Ε&Α συνεργασίας
ανάμεσα σε Φορείς των δύο χωρών που οδηγούν στην εμπορευματοποίηση
στην παγκόσμια αγορά.
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Άρθρο II

Συνεργαζόμενες Αρχές

1. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (εφεξής αποκαλούμενη
Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας
και το Γραφείο του Επικεφαλής Επιστήμονα (εφεξής αποκαλούμενου O.C.S.)
του Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και Εργασίας εκ μέρους του Κράτους
του Ισραήλ θα είναι οι Συνεργαζόμενες Αρχές για την υλοποίηση της παρούσης Συμφωνίας (εφεξής αποκαλούμενες «Συνεργαζόμενες Αρχές»).
2. Οι Συνεργαζόμενες Αρχές θα είναι υπεύθυνες για τα αντίστοιχα κόστη
στην προώθηση και διαχείριση των στόχων αυτής της Συμφωνίας όπως δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης σεμιναρίων και δημοσιεύσεις.
3. Τα Μέλη μέσω των Συνεργαζόμενων Αρχών μπορούν να καταλήξουν
σε μια διαφορετική συμφωνία υλοποίησης (αναφερόμενη εφεξής ως «συμφωνία υλοποίησης»), όσον αφορά τις διαδικασίες, δραστηριότητες και σχέδια
για τα πρακτικά μέτρα που πρέπει να αναληφθούν για την έναρξη, ενίσχυση
και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Μερών και την παρεχόμενη υποστήριξη στα έργα σύμφωνα με τους στόχους αυτής της Συμφωνίας.
Άρθρο ΙΙI

Ελληνο-Ισραηλινή Συντονιστική Επιτροπή

1. Για την παρακολούθηση, διευκόλυνση και ενίσχυση της συνεργασίας
ανάμεσα στα Μέρη στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, οι Συνεργαζόμενες Αρχές θα ορίσουν μια Ελληνο-Ισραηλινή Συντονιστική Επιτροπή (εφεξής
αποκαλούμενη Συντονιστική Επιτροπή). 2. Η Συντονιστική Επιτροπή θα
απαρτίζεται από ίσο αριθμό αντιπροσώπων από την Ελληνική Δημοκρατία
και το Κράτος του Ισραήλ. Η Συντονιστική Επιτροπή θα συναντάται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά, στις πρωτεύουσες του Κράτους του Ισραήλ και της Ελληνικής Δημοκρατίας εναλλακτικά και
σε αμοιβαία αποδεκτές ημερομηνίες και οι στόχοι της Συντονιστικής Επιτροπής θά είναι οι ακόλουθοι:
a. Τον προσδιορισμό των πιθανών πεδίων συνεργασίας ανάμεσα στα
Μέρη με βάση τις γενικές κατευθύνσεις των αντίστοιχων εθνικών πολιτικών
Επιστήμης και Τεχνολογίας και σε πληροφορίες παρεχόμενες από τα Μέρη
ή από τους Φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας και/ή του Κράτους του Ισραήλ.
b. Τnv παροχή συμβουλών στις Συνεργαζόμενες Αρχές σχετικά με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την υλοποίηση αυτής της Συμφωνίας.
c. Την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων τα οποία εγκρίθηκαν
και θα δεχθούν οικονομική υποστήριξη από τις Συνεργαζόμενες Αρχές.
d. Την ανταλλαγή εμπειριών που προέρχεται από τη διμερή συνεργασία
στους τομείς της έρευνας και επιστημονικής ανάπτυξης και τεχνολογίας και
την αναθεώρηση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς
μεταξύ των μερών.
Άρθρο ΙV

Τρόποι Συνεργασίας

1. Τα Μέρη μέσω των Συνεργαζόμενων Αρχών θα ενθαρρύνουν, θα διευκολύνουν και θα υποστηρίξουν χρηματοδοτικά ή και με άλλο τρόπο προγράμ1831

ματα συνεργασίας που εγκρίθηκαν από κάθε μια από τις Συνεργαζόμενες
Αρχές, σύμφωνα πάντα με την εθνική τους νομοθεσία, κανονισμούς, διαδικασίες, προϋπολογισμό και κατάλληλους μηχανισμούς στους τομείς της βιομηχανικής Ε&Α που έχουν αναληφθεί από Φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Κράτους του Ισραήλ.
2. Επιλέξιμα έργα θα είναι εκείνα που βασίζονται στη συνεργασία ανάμεσα σε ένα τουλάχιστον βιομηχανικό Φορέα από την Ελληνική Δημοκρατία
και ένα τουλάχιστον βιομηχανικό Φορέα από το Κράτους του Ισραήλ και από
την οποία η τεχνολογική γνώση αναπτύσσεται προς το αμοιβαίο όφελος των
καλούμενων εταίρων (εφεξής αποκαλούμενων ως Εταίροι). Οι Εταίροι μπορούν να συμπεριλάβουν στα έργα υπηρεσίες ή ερευνητικούς οργανισμούς
από τα δύο κράτη.
3. Η διευκόλυνση και η παρακίνηση των έργων συνεργασίας μπορεί να
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες μορφές και μεθόδους:
a. Οργάνωση συναντήσεων για Φορείς, οργανισμούς ή / και ιδρυμάτων
από την Ελληνική Δημοκρατία και το Κράτους του Ισραήλ ώστε να αποτιμήσουν από κοινού τις ευκαιρίες της συνεργασίας.
b. Πραγματοποίηση κάθε άλλου είδους δραστηριοτήτων για την προώθηση πιθανοτήτων συνεργασίας ανάμεσα σε Φορείς, οργανισμούς ή / και
ιδρύματα τόσο από την Ελληνική Δημοκρατία όσο και από το Κράτος του Ισραήλ.
4. Κάθε ένας από τους Εταίρους στο έργο θα υπόκειται στις διατάξεις
των ισχυόντων νόμων, κανονισμών, διαδικασιών και κατάλληλων μηχανισμών, σε σχέση με την υποβοήθηση και χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης παρεχόμενη από την κυβέρνηση του αντίστοιχου Εταίρου,
περιλαμβάνοντας το επίπεδο υποστήριξης και τους όρους και προϋποθέσεις
υπό τις οποίες αυτή η υποστήριξη μπορεί να παρασχεθεί.
Άρθρο V

Δίκαιη και Ίση Μεταχείριση

Υποκείμενο στις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες, κανονισμούς, διαδικασίες και κατάλληλους μηχανισμούς, κάθε Μέρος θα μεταχειρίζεται με ισότιμο
και δίκαιο τρόπο τους ιδιώτες, τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τους άλλους
Φορείς του άλλου Μέρους εμπλεκόμενα στην επίτευξη των δραστηριοτήτων
στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας.
Άρθρο VI

Αποκάλυψη Πληροφοριών

1. Κάθε Μέρος θα ειδοποιεί τα άλλο αμέσως για κάθε απαίτηση που προέρχεται από αυτή τη Συμφωνία και η οποία θα μπορούσε να ωθείται από νόμο
για αποκάλυψη πληροφοριών ή εγγράφων σχετικών με τη Συμφωνία, τα
οποία διαφορετικά θά μπορούσαν να υπόκεινται σε εμπιστευτικότητα. Το
Μέρος που υποχρεούται στην αποκάλυψη θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
καταβάλει τις καλύτερες προσπάθειες να εξασφαλίσει ότι το πρόσωπο που
δέχεται την αποκάλυψη της πληροφορίας σε αυτές τις περιπτώσεις προστατεύει την εμπιστευτικότητά της διαρκώς και θα τηρεί τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.
2. Κάθε Μέρος δεσμεύει τον εαυτό του να μη μεταδίδει χωρίς τη γραπτή
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έγκριση του άλλου Μέρους πληροφορίες σχετικά με αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από τα προγράμματα συνεργασίας για βιομηχανική Ε&Α καλυπτόμενα από αυτή τη Συμφωνία σε ένα τρίτο άτομο, οργανισμό, φορέα ή σε
κάποια άλλη χώρα.
Άρθρο VII

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

1. Οι Εταίροι σε έργα υποστηριζόμενα από την παρούσα Συμφωνία θα
τους απαιτηθεί να υποβάλλουν στα Μέρη αποδείξεις συμβατικών διευθετήσεων ανάμεσα σε αυτούς σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
και συγκεκριμένα:
a. Την κατοχή και τη χρήση της τεχνογνωσίας και των πνευματικών δικαιωμάτων κατεχόμενα από τους Εταίρους στο έργο, πριν από έργο.
b. Διευθετήσεις για την ιδιοκτησία και τη χρήση πληροφοριών και πνευματικών δικαιωμάτων που θα παραχθούν στην πορεία του έργου.
2. Εκτός από τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω παραγράφου 1, αυτό
θα είναι ευθύνη των Εταίρων στο έργο στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας να
διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους.
3. Επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες που δε σχετίζονται με
ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των συνεργασιών στο πλαίσιο της Συμφωνίας μπορούν να καταστούν
διαθέσιμα στο κοινό μέσω καθιερωμένων καναλιών.
Άρθρο VIII

Τελικές Διατάξεις

1. Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία της τελευταίας
διπλωματικής ειδοποίησης, με την οποία το κάθε Μέρος θα ενημερώσει το
άλλο για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών νομικών διαδικασιών
που απαιτούνται για να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία.
2. Η Συμφωνία θα παραμένει σε ισχύ έως ότου ένα από τα Μέρη την τερματίσει.
3. Κάθε Μέρος μπορεί να τερματίσει τη Συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση
προς το άλλο Μέρος, μέσω διπλωματικών καναλιών. Η Συμφωνία θα σταματήσει να είναι σε ισχύ έξι μήνες από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης.
4. Η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με αμοιβαία, γραπτή συναίνεση.
Κάθε τροποποίηση αυτής της Συμφωνίας θα ακολουεί την ίδια διαδικασία με
αυτή που τέθηκε σε ισχύ.
5. Οι τροποποιήσεις της Συμφωνίας δε θα επηρεάζουν την εγκυρότητα
των διακανονισμών και συμβολαίων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
6. Η παρούσά Συμφωνία δε θα επηρεάσει παρόντα ή μόλλοντα δικαιώματα, καθήκοντα ή υποχρεώσεις των Μερών στο πλαίσιο άλλων διεθνών
συμφωνιών και συνθηκών και ειδικότερα τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας που προέρχονται από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Συμφωνία αυτή υπογράφηκε από τους
κάτωθι υπογεγραμμένους, οι οποίοι είναι πλήρως εξουσιοδοτημένοι.
Πραγματοποιήθηκε εις διπλούν στην Αθήνα την 14η Φεβρουαρίου 2006,
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η οποία αντιστοιχεί στην 16η ημέρα. του SHVAT 5766 του Εβραϊκού ημερολογίου, στην Εβραϊκή, Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, όπου κάθε αντίγραφο
είναι ομοίως αυθεντικό με τα υπόλοιπα. Σε περίπτωση διαφοροποίησης στη
μετάφραση, το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύσει.
Για την κυβέρνηση
της Ελληνικής Δημοκρατίας
ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για την κυβέρνηση
του Κράτους του Ισραήλ

TZAHI HANEGBI
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου VIII παράγραφος 1 αυτής.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝη

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Συμβουλίου Υπουργών
της Δημοκρατίας της Αλβανίας
για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2006

Με την παρουσία του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κώστα Καραμανλή, ο
Δημήτρης Σιούφας υπουργός Ανάπτυξης και ο Genc Ruli Αλβανος
υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας, υπέγραψαν μια σημαντική
ενεργειακή συμφωνία, η οποία ανοίγει μια νέα εποχή και στις οικονομικές και στις ενεργειακές σχέσεις των δύο χωρών.
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕρΙΟΔΟΣ ΙΑ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΔΙΑρΚηΣ ΕΠΙΤρΟΠη ΠΑρΑΓΩΓηΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟρΙΟΥ
ΠρΑΚΤΙΚΟ
(Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

Συνεδρίαση Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2007
…ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕρΑΝΤΖηΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης):
Κύριε Πρόεδρε, επί της ουσίας, χαίρομαι, διότι δεν υπήρξε η παραμικρή αντίρρηση. Αντιθέτως, οι συνάδελφοι στήριξαν τις Συμβάσεις
αυτές. Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, αλλά δεν θα σταθώ
ούτε σ' αυτές.
Επιτρέψτε μου, όμως, να πω ότι μερικές από τις απόψεις αυτές
που ακούστηκαν, όχι όλες, αποδεικνύουν ότι η εσωτερική πολιτική κατανάλωση υπερβαίνει, σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και την εσωτερική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και υπερτείνει και τον Κ.τ.Β..
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Για να γίνω σαφέστερος, φαίνεται ότι μερικοί συνάδελφοι έχουν ξεχάσει ή θέλουν να αγνοούν ότι όταν ερωτάται ο Υπουργός στη Βουλή,
δεν απαντά και δεν έχει προσωπική αντίληψη ούτε μπορεί να κάνει
«αυτοψία» σε κάθε περίπτωση. Ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη του τις
υπηρεσιακές εισηγήσεις και βάσει αυτών απαντά. Άρα, οι κορώνες
του τύπου «να ανασκευάσει ο Υπουργός» κ.α., προδίδουν…
Άρα, τα όσα αφελή ισχυρίστηκαν κάποιοι ότι, δήθεν, πρέπει να
ανασκευάσετε τις απαντήσεις είναι, τουλάχιστον, εκτός κλίματος,
αφού ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη του τα στοιχεία, τα οποία τίθενται
υπηρεσιακώς υπόψη του. Οι ίδιοι πάλι συνάδελφοι αγνοούν, ότι άλλο
ο πολιτικός χειριστής ενός θέματος ή μπορεί να είναι ακόμη και ένας
Γενικός Γραμματέας και άλλο ο πολιτικός υπεύθυνος. Πολιτικοί υπεύθυνοι είναι μόνο οι Υπουργοί και Υφυπουργοί, αλλά πολιτικοί χειριστές
μπορεί να είναι δεκάδες. Ούτε αυτή τη στοιχειώδη διαφορά φαίνεται
ότι κάποιοι την αντιλήφθησαν.
Αυτοί οι ίδιοι δεν αντιλήφθησαν ότι ο Κ.τ.Β, όταν αναφέρεται σε
Κύρωση της Συνθήκης, δεν παρέχει έδαφος για την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτά όλα, π.χ. τα περί προστίμων, τα περί ταινιοδρόμων, τα περί Contour, τα περί αλλεπάλληλων ηγεσιών της
Δ.Ε.Η., τα περί αγροφυλάκων –διότι και αυτά ακούστηκαν- έχουν την
όποια αξία, σημασία και χρησιμότητά τους, αλλά δεν εκφέρονται στην
παρούσα διαδικασία. Θεωρώ χρήσιμες ορισμένες παρατηρήσεις που
ακούστηκαν, κυρίως, σαν και αυτές του κ. Ανωμερίτη, όπως και του
κ. Σγουρίδη, οι οποίες, πράγματι, αφορούν τις Συμβάσεις και θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι αποτελούν μια γόνιμη αφορμή προβληματισμού για το παρόν στάδιο και την παρούσα διαδικασία. Όλα τα
υπόλοιπα, το τι κάναμε, αν βρήκαμε τον Υπουργό ή δε τον βρήκαμε,
αν βρήκαμε τον Γενικό Γραμματέα ή δεν τον βρήκαμε, διαφεύγουν.
Εδώ δεν είναι επερώτηση για τη Δ.Ε.Η.. Εδώ ενδιαφερόμαστε για την
καθιέρωση ενός συμβατικού πλαισίου, προκειμένου να διευκολύνει
την ανταλλαγή ενεργειακών ποσοτήτων και προβληματισμών μεταξύ
δύο χωρών. Αν σε αυτό έχετε αντίρρηση, βεβαίως, είστε καλοδεχούμενοι να τη συζητήσουμε. Αν σε αυτό δεν έχετε αντίρρηση, κρατήστε
την όρεξή σας, «έχετε στάδιο δόξης λαμπρό», θα κάνετε μια ερώτηση
- επερώτηση ή ό,τι άλλο εσείς επιλέξετε, με δική σας ευθύνη, και εκεί,
πράγματι, θα μπορέσετε να στρέψετε τα πυρά στη Κυβέρνηση.
Αρνούμαι να «ρίξω νερό στο μύλο» της καθημερινής σκοπιμότητας, αρνούμαι να συμμεριστώ την άκρατη αγωνία σας, διότι αγωνία
επιδεικνύει και αποδεικνύει η συνεχής σας παραπομπή σε εκλογές.
Σας λέω το εξής: Εάν είστε σύμφωνοι με τις Συμβάσεις, ψηφίστε τις.
Αν όχι, παρακαλώ να καταγραφεί η ατομική, αλλά και η κομματική
εναντίωση προς αυτές τις Συμβάσεις.
Ζητώ από την Επιτροπή να δεχθεί το σχέδιο νόμου περί κυρώσεως των δύο αυτών Συμβάσεων.
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«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας
για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3541
Φ.Ε.Κ. 47Α (23.02.2007)
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου
Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στον ενεργειακό
τομέα, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2006, το κείμενο
της οποίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας
για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο Υπουργών
της Δημοκρατίας της Αλβανίας (στο εξής αναφερόμενα ως «Μέρος» ή
«Μέρη»)
Μνημονεύοντας το Σύμφωνο Φιλίας, Συνεργασίας, Καλής Γειτονίας και
Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας που υπεγράφη στις 21 Μαρτίου 1996,
Μνημονεύοντας την συνεργασία τους μέσω της συμμετοχής τους στην
Ενεργειακή Κοινότητα,
Μνημονεύοντας την συνεργασία τους μέσω της συμμετοχής τους στον
ΟΣΕΠ,
Υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να
βασίζεται στον σεβασμό και την τήρηση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου,
Προτιθέμεθα να διευρύνουν την συνεργασία τους στον τομέα της ενέργειας με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στο τομέα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού,
Αναγνωρίζοντας την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό
1229/2003/ΕΚ για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας,
Συμφώνησαν ως εξής:

Άρθρο 1

Το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για τη βάση της κοινής συνεργασίας μεταξύ των Μερών στο τομέα του
πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού.
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Άρθρο 2

Τα Μέρη θα εκτιμήσουν και θα αξιολογήσουν την δυνατότητα μεταφοράς
και πώλησης, μέσω αγωγών, φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Αλβανία
και αντιστρόφως και θα μελετήσουν τους σχετικούς όρους.
Άρθρο 3

Τα Μέρη θα ανταλλάξουν σχετικές πληροφορίες, που μπορεί να είναι
χρήσιμες σε αυτά ή μπορεί να τα βοηθήσει για να καταλήξουν στις αποφάσεις
τους σχετικώς με τους ανωτέρω αναφερόμενους στόχους.
Άρθρο 4

Τα Μέρη θα συστήσουν μία Μικτή Επιτροπή από εκπροσώπους και των
δύο Μερών ώστε να εξετάσει τους στόχους των Άρθρων 2 και 3. Η Μικτή Επιτροπή θα συναντάται στην Αθήνα ή στα Τίρανα. Ο τόπος και η ημερομηνία
των συναντήσεων της Μικτής Επιτροπής θα αποφασίζεται με αμοιβαία συμφωνία δια της διπλωματικής οδού. Η πρώτη συνάντηση της Μικτής Επιτροπής θα συγκληθεί δύο (2) μήνες μετά την ημέρα που η παρούσα Συμφωνία
τεθεί σε ισχύ. Η Μικτή Επιτροπή θα υποβάλει τα συμπεράσματα της μελέτης
της στις αρμόδιες αρχές για αποφάσεις.
Άρθρο 5

Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο δεκαπέντε (15)
ετών από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ. Η Συμφωνία θα εξακολουθεί να
ισχύει αυτομάτως για επιπλέον περίοδο πέντε (5) ετών, εκτός εάν οποιοδήποτε από τα Μέρη γνωστοποιήσει εγγράφως το άλλο, τουλάχιστον έξι (6)
μήνες πριν την εκπνοή της αρχικής ή οποιαδήποτε άλλης περ1όδου ισχύος
την πρόθεσή του να λήξει την παρούσα Συμφωνία.
Άρθρο 6

Η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με τη λήψη της τελευταίας γραπτής ανακοίνωσης με την οποία τα Μέρη θα ενημερώσουν το ένα το άλλο, δια της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών
διαδικασιών που απαιτούνται για να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία.

Υπεγράφη στην Αθήνα στις 13 Σεπτεμβρίου 2006, σε δύο πρωτότυπα,
έκαστο στην Ελληνική, στην Αλβανική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύσει.
Για την Κυβέρνηση της
Ελληνικής Δημοκρατίας
Δημήτρης Σιούφας
Υπουργός Ανάπτυξης
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Για το Συμβούλιο της
Δημοκρατίας της Αλβανίας

Γκεντς ρούλι
Υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου
και Ενέργειας

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

AΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝη

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣηΣ ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ
της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης
της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής
για την επιστημονική
και τεχνολογική συνεργασία
ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας υπέγραψε με τον
υπουργό Επιστήμης και Τεχνολογίας της Δημοκρατίας της Νοτίου
Αφρικής Mosibudi Mangena διακρατική Συμφωνία επιστημονικής και
τεχνολογικής συνεργασίας
Στη συνάντηση των δύο υπουργών και στην υπογραφή της Συμφωνίας παρευρίσκονταν ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας
καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς, ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στην
Ελλάδα Jannie Momberg καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των
δύο πλευρών.
Η Συμφωνία θα έχει πενταετή ισχύ, με αυτόματη ανανέωση για
πενταετείς περιόδους, και ορίζει, μεταξύ άλλων, συνεργασία των δύο
πλευρών σε θέματα ερευνητικών, αναπτυξιακών και επιστημονικών
έργων καθώς και τη διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων και ημερίδων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

O υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας τόνισε τα εξής:
«Υπογράψαμε σήμερα με τον ομόλογό μου υπουργό Επιστήμης
και Τεχνολογίας της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής κ. Mangena,
συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Η συμφωνία
έχει πενταετή ισχύ και αυτόματη ανανέωση για πενταετείς περιόδους.
Προβλέπει τη συνεργασία των δύο πλευρών σε θέματα ερευνητικών,
αναπτυξιακών και επιστημονικών έργων καθώς και τη διοργάνωση
επιστημονικών συναντήσεων, συμποσίων και ευρύτερα συνεργασιών
σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.
Η Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής είναι μια ισχυρή χώρα, όπου
μετά την πτώση του απαρτχάϊντ έχει επιδείξει εντυπωσιακά αποτελέ1840

σματα σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στην
έρευνα και την τεχνολογία. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι πάρα
πολύ καλές και στηρίζονται σε γερές βάσεις. Ο τέως πρόεδρος Μαντέλα, σύμβολο αγώνων, είχε και συνεχίζει να έχει στενές σχέσεις με
το ελληνικό στοιχείο στη Νότιο Αφρική. Επιπλέον, θέλω να υπογραμμίσω ότι οι σχέσεις αυτές ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο με την επίσκεψη στη Νότια Αφρική του τέως προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλου, αλλά και την ανταποδοτική
επίσκεψη στην Ελλάδα του προέδρου της Δημοκρατίας της Νοτίου
Αφρικής κ. Τάμπο Μπέκι.
Στο πλαίσιο του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος της Νοτίου
Αφρικής η ελληνική ομογένεια έχει μια έντονη δραστηριότητα σε
όλους τους οικονομικούς, πολιτιστικούς αλλά και πολιτικούς τομείς της
χώρας και θεωρώ ότι το σημερινό γεγονός της υπογραφής αυτής της
διακρατικής συμφωνίας βοηθά στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών. Σημειώνω ακόμα όσα έχουμε ήδη συμφωνήσει
με τον κύριο υπουργό για την ανταλλαγή επισκέψεων, αλλά και τις
συναντήσεις που έχει κάνει ο συνάδερφός μου Γιάννης Παπαθανασίου και ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητής
Γιάννης Τσουκαλάς μετά τις σημερινές επισκέψεις στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών που είναι η ναυαρχίδα του ερευνητικού χώρου στην
Ελλάδα. Θεμελιώνουμε με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας μια
νέα εποχή, όχι μόνο στις οικονομικές, πολιτιστικές και άλλες σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και σε καίριους τομείς της έρευνας και
τεχνολογίας.»

Ο υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Δημοκρατίας
της Νοτίου Αφρικής Mosibudi Mangena τόνισε τα εξής:
«Εξοχότατε κ. Σιούφα, εξοχότατε πρέσβη της Νοτίου Αφρικής, κυρίες και κύριοι Υπογράφουμε σήμερα αυτή τη συνθήκη για την έρευνα
και την τεχνολογία με την Ελλάδα με μεγάλη αδημονία καθώς πρόκειται για μια πολιτιστική, εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία,
ειδικότερα καθώς συνδέεται με την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Αίγυπτο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι γνώσεις από τους αρχαίους Έλληνες
συνέβαλαν σημαντικά προς την εξέλιξη του πολιτισμού. Η συνεισφορά των προγόνων σας στη νομική επιστήμη, στη φιλοσοφία, στην
αρχιτεκτονική, στη γλυπτική και στην εκπαίδευση είναι τεκμηριωμένη
πολύ καλά και εκτιμάται από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης
και της χώρας μου. Οι Έλληνες έχουν αφήσει μια πλούσια κληρονομιά
στον κόσμο, καθώς έθεσαν τις βάσεις για τη Δημοκρατία. Τα έργα του
Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και του Πυθαγόρα, η σκέψη αυτών των ανθρώπων, η φιλοσοφία τους επηρέασαν την πολιτική, την επιστήμη
και τα μαθηματικά.
Θεωρούμε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για να ενισχύσουμε περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα
της έρευνας και τεχνολογίας. Θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή είναι πού
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σημαντικό μέσο για την ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών. Από
το 1994 όταν η χώρα μου απέκτησε δημοκρατία, οι στόχοι της κυβέρνησης ήταν πάντα να συμμετέχει η Νότιος Αφρική μέσα στις δραστηριότητες της διεθνούς κοινότητας και να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
κομμάτι της. Αυτό σημαίνει να απολαμβάνει σχέσεις και στενούς δεσμούς με άλλες χώρες, ούτως ώστε να βοηθήσει τη δική μας δημοκρατία. Έτσι επιθυμούμε να συνεργαστούμε μαζί σας, δεδομένου του
πολύ σημαντικού ρόλου που παίζει η χώρα σας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Και ελπίζουμε ότι με αυτή τη συνεργασία στον τομέα έρευνας
και τεχνολογίας θα προωθηθεί περαιτέρω αυτή η σχέση, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις για να βελτιώσουμε το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αξιωματούχους και τους
πολιτικούς εκπροσώπους που εργάστηκαν ακούραστα για την υπογραφή αυτής της συνθήκης
Ειδικότερα θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον
υπουργό Ανάπτυξης της Ελλάδας, το γενικό γραμματέα Έρευνας και
Τεχνολογίας, την πρεσβεία μας στην Ελλάδα, την ελληνική πρεσβεία
στη Νότιο Αφρική, το υπουργείο Εξωτερικών της Νοτίου Αφρικής και
τους αξιωματούχους του υπουργείου μου που βοήθησαν ώστε να
είναι πετυχημένη η συνάντηση αυτή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το γενικό γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, που στο
Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας συνομίλησε μαζί μας σήμερα το
πρωί και μας εξήγησε πως είναι η δομή του ελληνικού συστήματος
έρευνας και ανάπτυξης και πως είναι οργανωμένο το περιβάλλον καινοτομίας και μπορέσαμε να καταλάβουμε ότι έχουμε κοινά σημεία οι
δύο χώρες. Ελπίζουμε οι επιστήμονες των δύο χωρών να συνεργαστούν και να διασφαλίσουν με τη συνεργασία αυτή σε ζητήματα που
αφορούν τη ζωή των πολιτών των δύο χωρών, όπως είναι η υγεία,
τεχνικές βελτίωσης της συγκομιδής, ανταλλαγή πληροφοριών για την
παραγωγή πληροφοριών και υπηρεσιών και όλα αυτά ελπίζουμε ότι
θα συμβάλουν στην ενίσχυση της φιλίας των δύο χωρών.»
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«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής
για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3578
Φ.Ε.Κ. 132Α (18.06.2007)
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την επιστημονική
και τεχνολογική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 30 Οκτωβρίου 2006, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
μεταξύ της ΚΥΒΕρΝηΣΕΩΣ της ΕΛΛηΝΙΚηΣ ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ
και της ΚΥΒΕρΝηΣΕΩΣ της ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ της ΝΟΤΙΟΥ ΑΦρΙΚηΣ
στην ΕΠΙΣΤηΜΟΝΙΚη ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚη ΣΥΝΕρΓΑΣΙΑ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής, εφεξής αποκαλούμενες ως «Τα Μέρη» και στον
ενικό ως το «Μέρος»
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στην
ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών και των δυο Κρατών και στη βελτίωση του
κοινωνικο-οικονομικου τους επιπέδου,
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ανάπτυξη των επιστημονικών και τεχνολογικών σχάσεων θα αποβεί αμοιβαία ωφέλιμη για τις δυο χώρες,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη σύσφιγξη της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ανάμεσα στις δυο χώρες, ιδιαίτερα στα πεδία της Επιστήμης και της
Τεχνολογίας, και
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ επιπλέον ότι η συνεργασία αυτή θα προωθήσει περαιτέρω
την ανάπτυξη των υπαρχόντων φιλικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα εξής:
ΑρΘρΟ 1
Στόχοι

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν τη συνεργασία στον τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, στη βάση της ισότητας
και των αμοιβαίων ωφελημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Συμφωνία και την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία σε κάθε χώρα.
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ΑρΘρΟ 2

Τρόποι συνεργασίας

Ειδικότερα, η Συνεργασία ανάμεσα στα Μέρη στα πεδία της Επιστήμης,
και της Τεχνολογίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις εξής μορφές:
a. Υλοποίηση κοινών ερευνητικών, αναπτυξιακών και επιδεικτικών έργων,
περιλαμβανομένης της ανταλλαγής των αποτελεσμάτων τους, καθώς και των
ανταλλαγών επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων,
b. Οργάνωση διμερών επιστημονικών και τεχνολογικών σεμιναρίων,
συμποσίων, ημερίδων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος,
c. Ανταλλαγή επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας και τεκμηρίωσης, καθώς και επιστημονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών,
d. Άλλες, από κοινού συμφωνηθείσες, μορφές συνεργασίας.
ΑρΘρΟ 3

Εφαρμογή της Συμφωνίας

1. Για την εφαρμογή και την προαγωγή της παρούσας Συμφωνίας θα συσταθεί Μικτή Επιτροπή απαρτιζομένη από εκπροσώπους των δύο Μερών.
Τα Μέρη θα κοινοποιήσουν αμοιβαία τα ονόματα των εκπροσώπων τους στη
Μικτή Επιτροπή.
2. Οι αρμοδιότητες της Μικτής Επιτροπής είναι οι εξής:
α) Καθορισμός των τομέων συνεργασίας,
β) Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας,
γ) Προώθηση και υποστήριξη της υλοποίησης κοινών επιστημονικών
προγραμμάτων και έργων,
δ) Αξιολόγηση της προόδου των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται
στην παρούσα Συμφωνία.
3. Η Μικτή Επιτροπή θα συνέρχεται διαδοχικά στην Ελλάδα και στη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής, σε κοινά αποδεκτές ημερομηνίες. Η Μικτή Επιτροπή θα συμφωνεί και θα υπογράφει Πρωτόκολλα τα οποία θα
περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του παρελθόντος και
το σχεδιασμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων και προοπτικών. Τα Πρωτόκολλα θα περιλαμβάνουν επίσης τον κατάλογο των επιλεγέντων προς χρηματοδότηση από τα Μέρη έργων συνεργασίας μετά από αξιολόγηση.
4. Η Μικτή Επιτροπή μπορεί να επεξεργαστεί έναν ιδιαίτερο κανονισμό
λειτουργίας.
ΑρΘρΟ 4

Εκτελεστικά Προγράμματα

1. Με στόχο τη διευκόλυνση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, η Μικτή Επιτροπή μπορεί να υιοθετήσει ένα Εκτελεστικό Πρόγραμμα
Εργασιών, το οποίο θα ενσωματωθεί σε ένα από τα Πρωτόκολλα που αναφέρονται στο Άρθρο 3 (3).
2. Το Εκτελεστικό Πρόγραμμα Εργασιών θα περιλαμβάνει:
α) τα πεδία συνεργασίας
β) τα εξειδικευμένα έργα
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γ) τους υπευθύνους φορείς για την εκτέλεση και υλοποίηση των κοινών
έργων, εφεξής αποκαλούμενους ως «συνεργαζόμενους φορείς», και ειδικότερα: κυβερνητικούς οργανισμούς, επιστημονικούς φορείς, ερευνητικούς και
αναπτυξιακούς φορείς, επιστημονικές ενώσεις και άλλες οργανωτικές μονάδες, περιλαμβανομένων των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων
δ) τις μεθόδους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των κοινών επιστημονικών και αναπτυξιακών έργων,
ε) τους χρηματοδοτικούς πόρους και τους όρους χρηματοδότησης,
καθώς και στ) τους κανόνες και τις διαδικασίες που θα καθορίζουν την εκτέλεση των κοινών έργων,
ΑρΘρΟ 5

Copyright

Τα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα, καθώς και όποια άλλη
πληροφορία προκύψει από τις δραστηριότητες συνεργασίας που καλύπτει η
παρούσα Συμφωνία, θα ανακοινώνονται, θα δημοσιεύονται ή θα αξιοποιούνται
εμπορικά με τη σύμφωνη γνώμη όλων των συνεργαζόμενων εταίρων και σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
ΑρΘρΟ 6

Εκπροσώπηση

Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής ορίζει τη Διεύθυνση
Τεχνών, Πολιτισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ορίζει τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης ως τις αντίστοιχες υπεύθυνες Αρχές, αρμόδιες για
την προώθηση και το συντονισμό της υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας.
ΑρΘρΟ 7

Εξοπλισμός και Συσκευές

Οι προθεσμίες και η παράδοση του εξοπλισμού που αποκτήθηκε για τα
κοινά έργα και για πιλοτικές φυτικές μελέτες που συμφωνήθηκαν πριν την
παρούσα Συμφωνία θα οριστούν, σε γραπτή μορφή, ανάμεσα στους συνεργαζόμενους εταίρους, επιχειρήσεις και φορείς, σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα
σε κάθε χωριστή περίπτωση.
ΑρΘρΟ 8

Τρίτα Μέρη

1. Κανένα από τα Μέρη δεν θα διαχέει την πληροφόρηση που θα αποκτάται από το ίδιο ή το προσωπικό του, στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, σε οποιοδήποτε τρίτο Μέρος χωρίς την ειδική συναίνεση του άλλου
Μέρους.
2. Επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί εμπειρογνώμονες και φορείς τρίτων
χωρών ή διεθνών οργανισμών μπορούν να κληθούν, με συναίνεση αμφοτέρων των συνεργαζόμενων εταίρων, να συμμετάσχουν στα επιστημονικά έργα
και προγράμματα που εκτελούνται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας.
Το κόστος αυτής της συμμετοχής επιβαρύνει συνήθως την Τρίτη χώρα, εκτός
εάν τα Μέρη συμφωνήσουν γραπτώς διαφορετικά.
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ΑρΘρΟ 9

Οικονομικά - Ιατρικά θέματα

1. Το κόστος των ανταλλαγών επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων ανάμεσα στις δύο χώρες θα καλυφθεί από το αποστέλλον Μέρος, ενώ άλλες δαπάνες θα καλυφθούν σύμφωνα με τους όρους που θα συμφωνηθούν
γραπτώς από τη Μικτή Επιτροπή ή ανάμεσα στα Μέρη.
2. Όλοι οι επισκέπτες επίσημοι και εμπειρογνώμονες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ιατρική ασφάλεια κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην άλλη
χώρα. Το Αποστέλλον Μέρος ή συνεργαζόμενος εταίρος θα αναλαμβάνει να
αποζημιώνει τους επισήμους ή εμπειρογνώμονες με το αντίστοιχο ποσό με
το οποίο κοστίζει η ασφάλεια.
ΑρΘρΟ 10

ρύθμιση διαφορών

Κάθε είδους διαφορές ανάμεσα στα Μέρη που αφορούν στην ερμηνεία
ή την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα ρυθμίζονται φιλικά μέσω διαβουλεύσεων ή διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής ή ανάμεσα στα Μέρη.
ΑρΘρΟ 11
Υλοποίηση

Σεβόμενο τις δραστηριότητες συνεργασίας που εγκαθιδρύονται με την
παρούσα Συμφωνία, κάθε Μέρος θα λάβει, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στη χώρα του, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την υλοποίησή τους.
ΑρΘρΟ 12
Τροποποίηση

1. Η παρούσα Συμφωνία θα μπορεί να τροποποιηθεί με την κοινή συμφωνία των Μερών μέσω της ανταλλαγής ανακοινώσεων μέσω της διπλωματικής οδού.
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 14 (1).
ΑρΘρΟ 13
Άλλα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει ούτε ζημιώνει την εγκυρότητα ή την
εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης που προκύπτει από άλλες διεθνείς
συνθήκες ή συμφωνίες τις οποίες έχουν συνάψει τα Συμβαλλόμενα Μέρη,
περιλαμβανομένων αυτών που πηγάζουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας ως
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑρΘρΟ 14
Θέση σε ισχύ, Διάρκεια και Λήξη

1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ όταν τα Συμβαλλόμενα Μέρη
ανταλλάξουν τις γραπτές ρηματικές διακοινώσεις μέσω της διπλωματικής
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οδού και αλληλογνωστοποιήσουν την κύρωση της Συμφωνίας με βάση τις
ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες σε κάθε χώρα. Ως ημερομηνία έναρξης της
ισχύος της παρούσας Συμφωνίας θα θεωρηθεί η ημερομηνία της τελευταίας
διακοίνωσης.
2. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε
ετών, μετά την οποία θα ανανεώνεται αυτομάτως για διαδοχικές πενταετείς
περιόδους, εκτός εάν κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανακοινώσει στο
άλλο γραπτώς, μέσω της διπλωματικής οδού, την πρόθεσή του να καταγγείλει
την παρούσα Συμφωνία, τουλάχιστον δώδεκα μήνες πριν την ημερομηνία
λήξης της.
3. Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει τα έργα ή προγράμματα που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας και δεν
ολοκληρώθηκαν κατά τη λήξη της.

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ οι υπογράφοντες, οι οποίοι έχουν πλήρη εξουσιοδότηση από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις, υπέγραψαν και σφράγισαν την παρούσα Συμφωνία σε δύο πρωτότυπα κείμενα στην Ελληνική και Αγγλική
γλώσσα, εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας, το αγγλικό
κείμενο υπερισχύει.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΔηΜηΤρΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2006

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

MOSIBUDI MANGENA
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο δεύτερο

Τα Πρωτόκολλα που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου
3 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.
Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση
των προϋποθέσεων του άρθρου 14 παράγραφος 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝη

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ. ΑΒρΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ
των Συμβαλλόμενων Κρατών Μερών
στη Συνθήκη για την Ίδρυση
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος
και
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος
για την προστασία και ανταλλαγή
διαβαθμισμένων πληροφοριών
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3582
Φ.Ε.Κ. 141Α (28.06.2007)
Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών Μερών στη Συνθήκη
για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την προστασία και ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, που υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 19 Αυγούστου
2002, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
Φ092.22/2774
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚρΑΤΩΝ ΜΕρΩΝ
ΣΤη ΣΥΝΘηΚη ΠΑ ΤηΝ ΙΔρΥΣη
ΤΟΥ ΕΥρΩΠΑΪΚΟΥ ΟρΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤηΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΤΟΥ ΕΥρΩΠΑΪΚΟΥ ΟρΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤηΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤηΝ ΠρΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓη
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛηρΟΦΟρΙΩΝ

Τα Κράτη Μέρη στη Συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, εφεξής αναφερόμενοι ως «τα Μέρη»,
- ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συνθήκη για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαστήματος (στο εξής αναφερόμενη ως «η Συνθήκη για τον
ESA»), που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 1980, και ιδιαίτερα το Άρθρο
III και το Άρθρο ΧΙ.5.(ιγ) της Συνθήκης,
- ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Κεφάλαιο V των κανόνων περί Πληροφοριών, Δεδομένων και Πνευματικής Ιδιοκτησίας ESA/C/CLV/Rules 5 (final) που
υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο στις 19 Δεκεμβρίου 2001,
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- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι δραστηριότητες που έχουν στόχο την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών στον τομέα της διαστημικής
έρευνας και τεχνολογίας καθώς και οι διαστημικές εφαρμογές αυτών, απαιτούν ενδεχομένως την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών και συναφών υλικών, μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών,
- ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την αναγκαιότητα να διασφαλίζεται ένα κατάλληλο
επίπεδο προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ του Οργανισμού και των Κρατών Μελών του, και ως εκ τούτου, την ανάγκη να θεσπιστεί ένα κατάλληλο νομοθέτημα, όπως αναφέρεται στο Ψήφισμα του
Συμβουλίου του ESA για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλεια
των Πληροφοριών, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο βάσει του ψηφίσματος ESA/C/CLI/Res.8 (final), συμφώνησαν τα εξής:
Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ως διαβαθμισμένες πληροφορίες νοούνται οι πάσης φύσεως πληροφορίες, έγγραφα ή υλικά, των
οποίων η μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση θα μπορούσε να βλάψει τα
συμφέροντα ενός ή περισσότερων εκ των Μερών και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τέτοιες βάσει της διαβάθμισης ασφάλειας.

Άρθρο 2
Τα Μέρη οφείλουν:
1. να προστατεύουν και να διασφαλίζουν, βάσει συμφωνημένων αρχών
ασφάλειας και ελαχίστων προτύπων:
(α) τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που είναι χαρακτηρισμένες ως τέτοιες, οι οποίες προέρχονται από τον ESA ή οι οποίες υποβάλλονται στον
ESA από κάποιο Κράτος Μέλος,
(β) τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που είναι χαρακτηρισμένες ως τέτοιες, οι οποίες προέρχονται από κάποιο Κράτος Μέλος και υποβάλλονται σε
κάποιο άλλο Κράτος Μέλος, προς υποστήριξη προγράμματος, έργου ή σύμβασης του ESA,
2. να διατηρούν τη διαβάθμιση ασφάλειας των πληροφοριών, όπως ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο (1) και να την διαφυλάσσουν αναλόγως,
3. να χρησιμοποιούν τις διαβαθμισμένες πληροφορίες, όπως ορίζεται
στην παραπάνω παράγραφο (1), μόνο για τους σκοπούς διατυπώνονται στη
Συνθήκη για τον ESA και τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα που προσιδιάζουν
στη Συνθήκη αυτή.
4. να μην γνωστοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες, όπως ορίζεται στην
παραπάνω παράγραφο (1) σε Κράτη τα οποία δεν είναι Μέλη του ESA ή σε
φορείς υπό τη δικαιοδοσία αυτών ή σε οποιονδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του μέρους από το οποίο προέρχονται οι πληροφορίες.
Άρθρο 3

Τα Μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τα πρότυπα ασφάλειας του ESA προκειμένου να διασφαλίζουν ένα κοινό επίπεδο προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών.
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Άρθρο 4

1. Τα Κράτη Μέρη θα διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα της εθνικότητας
τους τα οποία, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ζητούν
πρόσβαση, ή των οποίων τα καθήκοντα ή η λειτουργία είναι δυνατό να περιλαμβάνουν πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες που προβλέπονται
ή ανταλλάσσονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας, είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένα με τη σχετική άδεια, πριν τους παρασχεθεί η πρόσβαση στις εν
λόγω πληροφορίες και υλικά.
2. Τα Μέρη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες που ανταλλάσσονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα
περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα που χρειάζεται να τις γνωρίζουν προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντα ή τις αποστολές τους.
3. Θα υιοθετηθούν διαδικασίες εξουσιοδότησης αδειών ασφάλειας προκειμένου να προσδιορισθεί εάν σε ένα πρόσωπο μπορεί, λαμβάνοντας
υπόψη την αφοσίωση και αξιοπιστία του, να επιτραπεί η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.
4. Κατόπιν αιτήματος, κάθε Κράτος Μέρος οφείλει να συνεργάζεται με τα
υπόλοιπα Κράτη Μέρη, κατά τη διεξαγωγή των αντίστοιχων διαδικασιών εξουσιοδότησης αδειών ασφάλειας.
Άρθρο 5

Ο Γενικός Διευθυντής του ESA θα εξασφαλίζει ότι οι σχετικές διατάξεις
της παρούσας Συμφωνίας εφαρμόζονται στο αρχηγείο, τις εγκαταστάσεις και
τους λοιπούς χώρους του Οργανισμού.
Άρθρο 6

Τα Μέρη θα διερευνούν όλες τις περιπτώσεις όπου καθίσταται γνωστό ή
πιθανολογείται ότι έχουν διαρρεύσει ή χαθεί διαβαθμισμένες πληροφορίες
που έχουν διατεθεί ή δημιουργηθεί βάσει της παρούσας Συμφωνίας.
2. Κάθε Μέρος θα ενημερώνει γρήγορα και αναλυτικά τα άλλα Μέρη, όταν
χρειάζεται, για οποιεσδήποτε λεπτομέρειες σχετίζονται με την υπόθεση και
για τα ενδεχόμενα αποτελέσματα των ερευνών, καθώς και για οποιαδήποτε
επανορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης του
φαινομένου.
Άρθρο 7

Σε περιπτώσεις όπου κάποιος εκπρόσωπος Κράτους Μέλους ή ο Γενικός
Διευθυντής του ESA ή κάποιο μέλος του προσωπικού ή κάποιος εμπειρογνώμονας του ESA διωχθεί ποινικά ή εναχθεί αναφορικά με τη μη εξουσιοδοτημένη διάδοση διαβαθμισμένων πληροφοριών, τότε το Κράτος Μέλος, το
Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής αντίστοιχα οφείλουν, κατ’ εφαρμογή των
Άρθρων XIV.2 και XXU και 2 και XXIV του Παραρτήματος 1 της Συνθήκης για
τον ESA, να παραιτηθούν της ασυλίας.
Άρθρο 8

Η παρούσα Συμφωνία κατά κανένα τρόπο δεν εμποδίζει τα Μέρη από
τη σύναψη άλλων Συμφωνιών που σχετίζονται με την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από αυτά και δεν άπτονται του
αντικειμένου της παρούσας Συμφωνίας.
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Άρθρο 9

1. Κάθε Μέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας.
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα τίθεται σε
ισχύ τριάντα ημέρες αφότου η Γαλλική Κυβέρνηση λάβει ειδοποίηση για την
αποδοχή της από όλα τα Μέρη. Η Γαλλική Κυβέρνηση οφείλει να ειδοποιήσει
όλα τα Μέρη για την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της τροποποίησης αυτής.
Άρθρο 10

1. Η παρούσα Συμφωνία θα είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Μέρη
της Συνθήκης για τον ESA και θα υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατίθενται στη
Γαλλική Κυβέρνηση.
2. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τριάντα ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης από δύο υπογράφοντα Κράτη των εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης αυτών. Για κάθε άλλο υπογράφον Κράτος, θα
τίθεται σε ισχύ τριάντα ημέρες από την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης,
αποδοχής ή έγκρισης αυτού.
Άρθρο 11

1. Η προσχώρηση στην παρούσα Συμφωνία από οποιοδήποτε νέο Κράτος Μέρος της Συνθήκης για τον ESA θα γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο XXII
της Συνθήκης. Η Συμφωνία θα τίθεται σε ισχύ αναφορικά με κάθε υπό προσχώρηση Κράτος, τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης αυτού.
2. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στη Γαλλική Κυβέρνηση.
Άρθρο 12

1. Η παρούσα Συμφωνία δύναται να καταγγελθεί από οποιοδήποτε Κράτος Μέρος με έγγραφη ειδοποίηση προς το θεματοφύλακα, ο οποίος θα ενημερώσει όλα τα υπόλοιπα Μέρη για την ειδοποίηση αυτή. Η καταγγελία θα
τίθεται σε ισχύ ένα έτος μετά την παραλαβή της ειδοποίησης από το θεματοφύλακα.
2. Το Κράτος Μέρος που καταγγέλλει την παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει δεσμευμένο από την υποχρέωση του να προστατεύει και να προασπίζει
τις διαβαθμισμένες πληροφορίες στις οποίες του είχε παρασχεθεί πρόσβαση
βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Το ίδιο ισχύει και για το Κράτος Μέρος στην
παρούσα Συμφωνία το οποίο καταγγέλλει τη Συνθήκη για τον ESA, σύμφωνα
με το Άρθρο XXIV αυτής, ή στην περίπτωση διάλυσης του - Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σύμφωνα με το Άρθρο XXV της Συνθήκης,
Άρθρο 13

Η Γαλλική Κυβέρνηση θα ενημερώνει τον ESA και όλα τα υπογράφοντα
και προσχωρούντα Κράτη για την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης,
αποδοχής, έγκρισης, προσχώρησης ή καταγγελίας.
Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA)
/υπογραφή/
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Για την Αυστριακή Δημοκρατία
/υπογραφή/
Για το Βασίλειο του Βελγίου
/υπογραφή/
Για το Βασίλειο της Δανίας
/υπογραφή/
Για τη Φινλανδία
/υπογραφή/

Για τη Γαλλική Δημοκρατία
/υπογραφή/

Για τη Δημοκρατία της Γερμανίας
/υπογραφή/
Πα την Ιρλανδία
/υπογραφή/

Για την Ιταλική Δημοκρατία
/υπογραφή/

Πα το Βασίλειο της Ολλανδίας
/υπογραφή/

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
/υπογραφή/
Για την Πορτογαλία
/υπογραφή/
Για την Ισπανία
/υπογραφή/

Για Το Βασίλειο της Σουηδίας
/υπογραφή/

Για την Ελβετική Συνσμοσπονδία
/υπογραφή/

Για το Ηνωμένο Βασίλειο
/υπογραφή/
Το ανωτέρω κείμενο είναι το αυθεντικό πρωτότυπο που εγκρίθηκε από το
Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στις 13 Ιουνίου 2002.
/υπογραφή/
Α. Rodota
Γενικός Διευθυντής
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Άρθρο δεύτερο

Ως Εθνική Αρχή Ασφάλειας ορίζεται το ΥΠΕΘΑ/ Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών
(Δ.Δ.Σ.Π.), Γραφείο Ασφάλειας δυνάμει του π.δ. 325/2003 (ΦΕΚ 279 Α΄
1.12.2003).
Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 παρ. 2 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑρΟΛΟΣ Γρ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝη

Ε. ΜΕΪΜΑρΑΚηΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Β. ΠΟΛΥΔΩρΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ. Γ. ΛΙΑΠηΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝηΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
που παρέδωσε έτοιμα

προς κατάθεση στη Βουλή,
η πολιτική ηγεσία

του Υπουργείου Ανάπτυξης
στις 19.9.2007
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Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας,
της Δημοκρατίας της Τουρκίας
και της Ιταλικής Δημοκρατίας
σχετικώς με την ανάπτυξη
του διαδρόμου μεταφοράς
Φυσικού Αερίου
Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία
Η συμφωνία αυτή κυρώθηκε με το Ν. 3637/2008, ΦΕΚ
14 Α /07.02.2008

ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007

Υπεγράφη σήμερα στη Ρώμη η τριμερής Διακρατική Συμφωνία
για την κατασκευή του Ευρωπαϊκού Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό
αέριο από τις χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής στην Ιταλία
και την Ευρώπη. Τη Διακρατική Συμφωνία υπέγραψαν ο υπουργός
Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης
της Ιταλικής Δημοκρατίας Πιερλουΐτζι Μπερσάνι και ο υπουργός
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δημοκρατίας της Τουρκίας Μεχμέτ
Χιλμί Γκιουλέρ. Στην τελετή υπογραφής παρευρέθησαν ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, υπηρεσιακοί παράγοντες, ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)
Μιχάλης Καραμανής, ο πρόεδρος του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Νικόλαος Μαυρομάτης, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Γιώργος Στεργίου και ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου
(ΔΕΠΑ) Ασημάκης Παπαγεωργίου.
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Σχέδιο Νόμου:
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας,
της Δημοκρατίας της Τουρκίας
και της Ιταλικής Δημοκρατίας
σχετικώς με την ανάπτυξη
του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου
Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία»
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στις 26 Ιουλίου 2007, στη Ρώμη, υπογράφηκε η παρούσα, προς κύρωση
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικώς με την ανάπτυξη του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου
Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία.
Οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας (αναφερόμενες ως Μέρη στη Συμφωνία)
επιβεβαιώνουν, με την παρούσα Συμφωνία, ότι προτίθενται να ενισχύσουν
περαιτέρω τη συνεργασία τους στον ενεργειακό τομέα, μέσω της ανάπτυξης
του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία.
Η εν λόγω Συμφωνία υπογράφηκε σε συνέχεια της Συμφωνίας μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, της 23ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικώς με την υλοποίηση της διασύνδεσης των συστημάτων φυσικού αερίου Τουρκίας - Ελλάδος για τη μεταφορά και την
προμήθεια φυσικού αερίου από τη Δημοκρατία της Τουρκίας στην Ελληνική
Δημοκρατία, και της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Ιταλικής Δημοκρατίας, της 4ης Νοεμβρίου 2005, για την ανάπτυξη του έργου
διασύνδεσης Ελλάδος - Ιταλίας.
Η ανάπτυξη του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου Τουρκία - Ελλάδα
- Ιταλία, καθώς και οι απαραίτητες αναβαθμίσεις στο τουρκικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, θα επιτρέψουν τη μεταφορά φυσικού αερίου από τις
περιοχές της Κασπίας, της Κεντρικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Βορειοανατολικής Αφρικής στις αγορές των Μερών. Επιπλέον, το έργο αυτό:
θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς φυσικού
αερίου των Μερών,
θα βελτιώσει, όχι μόνο τη διαφοροποίηση των πηγών προέλευσης φυσικού αερίου, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια των Μερών και άλλων ευρωπαϊκών αγορών,
θα αυξήσει τη ρευστότητα των αγορών αερίου των Μερών,
θα διευκολύνει το εμπόριο φυσικού αερίου μεταξύ των χωρών παραγωγής και των χωρών κατανάλωσης,
θα ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εν λόγω Συμφωνία περιλαμβάνει επτά (7) άρθρα, τα οποία έχουν ως
ακολούθως:
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Στο άρθρο 1 περιγράφεται το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας, δηλαδή, η προώθηση της ανάπτυξης του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου
Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας με τα επιμέρους τμήματά του (το τουρκικό τμήμα,
το ελληνικό τμήμα και τον Αγωγό «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»).
Στο άρθρο 2 περιγράφονται οι όροι της Συμφωνίας, και ειδικότερα:
Η αναγνώριση από τα Μέρη της ανάγκης αποτελεσματικού συντονισμού
και εναρμόνισης του χρονοδιαγράμματος επενδύσεων για όλα τα τμήματα του έργου.
Η υποχρέωση ανάληψης των κατάλληλων δράσεων και λήψης των απαραίτητων νομικών και διοικητικών μέτρων από το κάθε ένα από τα Μέρη,
για την υλοποίηση και λειτουργία του τμήματος του έργου που βρίσκεται
επί του δικού του εδάφους.
Η ανάγκη σύναψης μακροχρόνιων συμβάσεων μεταφοράς μέσω του
κάθε ενός από τα τμήματα του έργου, μεταξύ των αντίστοιχων Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς και των ναυλωτών του φυσικού αερίου,
όπως επίσης και οι αρχές καθορισμού των τιμολογίων μεταφοράς.
Η συμφωνία διευκόλυνσης και στήριξης της έγκαιρης σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς.
Η υποχρέωση λήψης κατάλληλων μέτρων για τη διαμετακόμιση μέσω
των τμημάτων του έργου αερίου άλλων εταιρειών προς την Ευρώπη. Η
δέσμευση της τεχνικής ικανότητας του υπάρχοντος έργου διασύνδεσης
Τουρκίας - Ελλάδας για την εξυπηρέτηση της διαμετακόμισης του αγωγού
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ» και την ικανοποίηση των αναγκών της ελληνικής αγοράς.
Η δέσμευση της ιταλικής κυβέρνησης να εκχωρήσει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς οποιαδήποτε εταιρεία από τα Μέρη, για να εισάγει φυσικό αέριο στην Ιταλία και να το πωλήσει εντός της ιταλικής αγοράς.
Η σύναψη συμβολαίων πώλησης φυσικού αερίου μεταξύ της BOTAŞ (ή
άλλων τουρκικών εταιρειών που θα οριστούν από την τουρκική κυβέρνηση) και των ναυλωτών για συγκεκριμένο ποσοστό επί του αερίου που
θα διαμετακομίζεται από έκαστο ναυλωτή, και ο τρόπος υπολογισμού της
τιμολόγησης των ποσοτήτων αυτών. Για το έργο αυτό τα συμβόλαια πώλησης φυσικού αερίου μεταξύ της BOTAŞ (ή άλλων τουρκικών εταιρειών
που θα οριστούν από την τουρκική κυβέρνηση) και των ναυλωτών της
ικανότητας υπό καθεστώς εξαίρεσης από πρόσβαση τρίτων του αγωγού
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ», θα συναφθούν για επιπλέον ποσότητες 15% των ποσοτήτων αερίου που θα διαμετακομίζεται από κάθε ναυλωτή, με τις προϋποθέσεις τιμολόγησης που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο.
Επιπλέον, περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης των λεπτομερειών των συμβολαίων πώλησης μεταξύ της BOTAŞ και των ναυλωτών της υπό εξαίρεση από πρόσβαση τρίτων ικανότητας του αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».
Η υποχρέωση εκχώρησης από τα Μέρη στους αντίστοιχους Διαχειριστές
Συστήματος Μεταφοράς των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου να υλοποιήσουν και λειτουργήσουν το δικό τους τμήμα του έργου.
Η διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής φυσικού αερίου που έχει συμφωνηθεί στα συμβόλαια μεταφοράς και η λήψη έκτακτων μέτρων σε ό,τι
αφορά τη ροή, και η παροχή επαρκούς και άμεσης πληροφόρησης για
τα μέτρα που θα ληφθούν στα άλλα Μέρη.
Στο άρθρο 3 ορίζεται Επιτροπή Συντονισμού των δραστηριοτήτων των
Μερών.
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Στο άρθρο 4 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται τροποποιήσεις
ή προσθήκες στη Συμφωνία.
Στο άρθρο 5 ορίζεται ο τρόπος διευθέτησης διαφορών των Μερών στο
πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας.
Στο άρθρο 6 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος, η διάρκεια και ο τρόπος
λήξης της Συμφωνίας.
Στο άρθρο 7 περιέχονται τελικές διατάξεις, όσον αφορά τη γλώσσα αλληλογραφίας των Μερών και τη γλώσσα υπογραφής της Συμφωνίας, που
είναι η αγγλική.
Αθήνα, ....................... 2007
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας,
της Δημοκρατίας της Τουρκίας
και της Ιταλικής Δημοκρατίας
σχετικώς με την ανάπτυξη
του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου
Τουρκία - Ελλάδα- Ιταλία»
Άρθρο Πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής
Δημοκρατίας σχετικώς με την ανάπτυξη του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού
αερίου Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία, που υπογράφηκε στη Ρώμη, στις 26 Ιουλίου
2007, και το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΤηΣ ΕΛΛηΝΙΚηΣ ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ,
ΤηΣ ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ ΤηΣ ΤΟΥρΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΤηΣ ΙΤΑΛΙΚηΣ ΔηΜΟΚρΑΤΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤηΝ ΑΝΑΠΤΥΞη
ΤΟΥ ΔΙΑΔρΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟρΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕρΙΟΥ
ΤΟΥρΚΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι, η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας και η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας (εφεξής μεμονωμένα το ‘Μέρος’ και συνολικά τα ‘Μέρη’) δια τη
παρούσης αναγνωρίζουν ότι:

Η υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των Μερών στον τομέα της ενέργειας
θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της ανάπτυξης του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία (εφεξής το έργο ITGI).

Σε εφαρμογή της «Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικώς με την Υλοποίηση του Αγωγού Διασύνδεσης Φυσικού Αερίου Τουρκίας - Ελλάδας και τον Εφοδιασμό με Φυσικό
Αέριο της Ελληνικής Δημοκρατίας από τη Δημοκρατία της Τουρκίας», της 23ης
Φεβρουαρίου 2003, η κατασκευή του Αγωγού Διασύνδεσης Τουρκία - Ελλάδα
(εφεξής το έργο ITG) έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η παράδοση του αγωγού
αναμένεται εντός του 2007. Το τμήμα του έργου ITG επί ελληνικού εδάφους
κατασκευάστηκε από το «Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου ΔΕΣΦΑ ΑΕ» (εφεξής ΔΕΣΦΑ), ενώ το τμήμα του έργου ITG επί τουρκικού εδάφους κατασκευάστηκε από την τουρκική κρατική εταιρεία «BOTAS
Εταιρεία Αγωγών Πετρελαίου» (εφεξής BOTAS).
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Σε εφαρμογή της «Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Ιταλικής Δημοκρατίας για την Κατασκευή του Έργου του Αγωγού Διασύνδεσης
Ελλάδα - Ιταλία (εφεξής το έργο IGI), της 4ης Νοεμβρίου 2005, η ελληνική
εταιρεία ΔΕΠΑ ΑΕ (εφεξής ΔΕΠΑ) και η ιταλική εταιρεία EDISON SpA (εφεξής
EDISON), αναπτύσσουν το έργο IGI που θα συνδέσει το ελληνικό και το ιταλικό δίκτυο φυσικού αερίου.

Το έργο IGI θα περιλαμβάνει το χερσαίο τμήμα, επί του ελληνικού εδάφους, που θα κατασκευαστεί από τον ΔΕΣΦΑ, και το θαλάσσιο τμήμα, μεταξύ
των ελληνικών και των ιταλικών ακτών (εφεξής αγωγός POSEIDON), που θα
κατασκευαστεί από την EDISON και την ΔΕΠΑ, μέσω της Εταιρείας Ειδικού
Σκοπού που θα ιδρυθεί με την επωνυμία «Poseidon Pipeline Company» (εφεξής POSEIDON Co.), οι οποίες θα λειτουργούν και ως ναυλωτές των εξαιρούμενων ποσοτήτων του αγωγού POSEIDON.

Τα έργα ITG και IGI, όπως επίσης και οι αναγκαίες αναβαθμίσεις στο
τουρκικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, θα επιτρέψουν τη μεταφορά φυσικού αερίου, που προέρχεται από τις περιοχές της Κασπίας, της Κεντρικής
Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Βορειοανατολικής Αφρικής, στις αγορές
των Μερών.
Η BOTAS, ο ΔΕΣΦΑ και η POSEIDON Co. θα λειτουργούν ως Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς (εφεξής και από κοινού οι ΔΣΜ) αντιστοίχως
για το Τουρκικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, το Ελληνικό Εθνικό
Σύστημα Φυσικού Αερίου και τον αγωγό POSEIDON.

Ένα Πρωτόκολλο Προθέσεων υπεγράφη μεταξύ του Ιταλού υπουργού
Οικονομικής Ανάπτυξης και του Έλληνα υπουργού Ανάπτυξης στην Αθήνα,
στις 31 Ιανουαρίου 2007, με σκοπό τη χορήγηση εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις για πρόσβαση τρίτων στην POSEIDON Co., για 25 χρόνια και για δυναμικότητα 8 δισ.κυβ.μ./έτος.
Η υλοποίηση του έργου ITGI θα:
•

•

•
•

•

επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη των Δικτύων Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου των Μερών,
βελτιώσει, όχι μόνο τη διαφοροποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων,
αλλά και την ασφάλεια εφοδιασμού των Μερών και άλλων ευρωπαϊκών
αγορών,
αυξήσει την ρευστότητα των αγορών φυσικού αερίου των Μερών,
διευκολύνει το εμπόριο φυσικού αερίου μεταξύ των χωρών παραγωγών
και των χωρών καταναλωτών,
ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Ο διάδρομος αυτός μνημονεύεται ως έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, τα Μέρη συμφωνούν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1

Αντικείμενο της Συμφωνίας

Η Συμφωνία αυτή σκοπεύει στην προώθηση της κατασκευής του έργου
ITGI, με τα διακριτά μέρη του (δηλαδή, το τουρκικό, το ελληνικό και τον αγωγό
POSEIDON).
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Άρθρο 2

Όροι της Συμφωνίας

2.1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η βιωσιμότητα του έργου ITGI θα απαιτήσει
τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων Μερών στο
έργο και την εναρμόνιση του χρονοδιαγράμματος επενδύσεων για όλα
τη τμήματα του έργου ITGI.

2.2. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, η Δημοκρατία της Τουρκίας θα προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προσπάθειες και νομικά και διοικητικά
μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, εντός του πλαισίου
των αρμοδιοτήτων της και της εθνικής της νομοθεσίας, για την υλοποίηση και λειτουργία από την BOTAS του τμήματος του έργου ITGI που
βρίσκεται επί του τουρκικού εδάφους, μέχρι τα σύνορα Ελλάδος - Τουρκίας.

2.3. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, η Ελληνική Δημοκρατία θα προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες, προσπάθειες και νομικά και διοικητικά μέτρα,
ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, εντός του πλαισίου των
αρμοδιοτήτων της και της εθνικής της νομοθεσίας, για την υλοποίηση
και λειτουργία από τον ΔΕΣΦΑ του τμήματος του έργου ITGI που βρίσκεται επί του ελληνικού εδάφους, από τα σύνορα Ελλάδος - Τουρκίας
μέχρι το Ιόνιο Πέλαγος / Αδριατική Θάλασσα.

2.4. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, η Ελληνική Δημοκρατία και η Ιταλική Δημοκρατία θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προσπάθειες και
νομικά και διοικητικά μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους και της εθνικής τους
νομοθεσίας, για την υλοποίηση και λειτουργία από την εταιρεία Poseidon Co. του αγωγού POSEIDON, μέχρι τη σύνδεση με το ιταλικό δίκτυο
μεταφοράς.

2.5. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, η Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας θα
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προσπάθειες και νομικά και
διοικητικά μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, εντός του
πλαισίου των αρμοδιοτήτων της και της εθνικής της νομοθεσίας, για την
επέκταση και βελτίωση του ιταλικού συστήματος μεταφοράς, όπως
απαιτείται για το έργο ITGI.

2.6. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η βιωσιμότητα του έργου ITGI θα εξαρτηθεί
από την ύπαρξη μακροχρόνιων συμβάσεων μεταφοράς αερίου μέσω
του τουρκικού τμήματος, του ελληνικού τμήματος, και του αγωγού POSEIDON, μεταξύ των αντίστοιχων ΔΣΜ και των ναυλωτών φυσικού αερίου. Επιπρόσθετα, αυτά τα συμβόλαια θα προβλέπουν τιμολόγια
μεταφοράς τα οποία θα προσδιοριστούν με βάση αρχές αντιπροσώπευσης του κόστους, με ικανοποιητικά επίπεδα απόδοσης της πραγματοποιηθείσας επένδυσης.
2.7. Τα Μέρη συμφωνούν να διευκολύνουν και να στηρίξουν την έγκαιρη
εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων μεταφοράς και να διασφαλίσουν την εκπλήρωση οιωνδήποτε υποχρεώσεων των ΔΣΜ που θα προκύψουν
από αυτά.

2.8. Τα Μέρη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της
διαμετακόμισης, μέσω του τουρκικού τμήματος, του ελληνικού τμήματος
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και του αγωγού POSEIDON, φυσικού αερίου άλλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και εταιρειών από τα Μέρη, προς την Ευρώπη. Ως εκ
τούτου, τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, η μέγιστη τεχνική δυναμικότητα του
υπάρχοντος έργου ITG (δηλαδή 11,6 δισ.κυβ.μ./έτος) θα εξυπηρετεί τη
διαμετακόμιση προς τον αγωγό POSEIDON, όπως επίσης και τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου. Για τον ίδιο σκοπό, η ιταλική κυβέρνηση δεσμεύεται να εκχωρήσει τις απαραίτητες
εξουσιοδοτήσεις προς οποιαδήποτε εταιρεία από τα Μέρη, προκειμένου
να εισάγει φυσικό αέριο στην Ιταλία και να το πωλήσει εντός της ιταλικής
αγοράς, υπό τις ίδιες συνθήκες και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις
ευρωπαϊκές εταιρείες, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

2.9. Τα Μέρη συμφωνούν ότι, σύμφωνα με την υπάρχουσα εσωτερική τουρκική ενεργειακή πολιτική, θα συναφθούν συμβάσεις πώλησης φυσικού
αερίου μεταξύ της BOTAŞ (ή άλλων τουρκικών εταιρειών που θα οριστούν από την τουρκική κυβέρνηση) και των ναυλωτών, για συγκεκριμένο ποσοστό επί του αερίου που θα διαμετακομίζεται από έκαστο
ναυλωτή, με τιμή, στο σημείο παράδοσης στην Τουρκία, υπολογιζόμενη
αφαιρώντας το κόστος μεταφοράς μεταξύ του σημείου παράδοσης στην
Τουρκία και των σημείων παράδοσης των τελικών αγορών προορισμού
στην Ιταλία ή/και την Ελλάδα, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας
εφοδιασμού φυσικού αερίου και της ρευστότητας της αγοράς αερίου,
επιτυγχάνοντας τιμές αντιπροσωπευτικές του κόστους στην τουρκική
αγορά φυσικού αερίου.

Όσον αφορά στο έργο ITGI, τα Μέρη συμφωνούν ότι οι συμβάσεις πώλησης φυσικού αερίου, μεταξύ της BOTAŞ (ή άλλων τουρκικών εταιρειών που θα οριστούν από την τουρκική κυβέρνηση) και των
ναυλωτών της δυναμικότητας υπό καθεστώς εξαίρεσης από πρόσβαση
τρίτων του αγωγού POSEIDON, θα συναφθούν για επιπλέον ποσότητες 15% των ποσοτήτων αερίου που θα διαμετακομίζεται από κάθε ναυλωτή, με τις προϋποθέσεις τιμολόγησης που περιγράφονται
παραπάνω. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν θα επηρεάσουν τις παραμέτρους
και την οικονομική βιωσιμότητα του έργου ITGI.
Οι τεχνικοί, εμπορικοί και διοικητικοί όροι και προϋποθέσεις των συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου, μεταξύ των ναυλωτών της υπό
εξαίρεση από πρόσβαση τρίτων ικανότητας του αγωγού POSEIDON
και του παραγωγού (των παραγωγών), που θα καλύπτουν τις συμβάσεις πώλησης φυσικού αερίου μεταξύ των ναυλωτών και της BOTAŞ,
θα κοινοποιούνται στην τουρκική κυβέρνηση.

Οι λεπτομέρειες αυτών των συμβάσεων πώλησης θα ρυθμιστούν κατά
τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της BOTAŞ και των ναυλωτών της υπό
εξαίρεση από πρόσβαση τρίτων δυναμικότητας του αγωγού POSEIDON.

2.10. Τα Μέρη δεσμεύονται να εκχωρήσουν στους αντίστοιχους ΔΣΜ, σε συμφωνία με την σχετική εθνική νομοθεσία, τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να υλοποιήσουν και λειτουργήσουν το δικό τους
τμήμα του έργου ITGI.
2.11. Τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσουν την
απρόσκοπτη ροή φυσικού αερίου που έχει συμφωνηθεί στις συμβάσεις
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μεταφοράς, και θα λάβουν έκτακτα μέτρα σε ό,τι αφορά τη ροή, παρέχοντας επαρκή και άμεση πληροφόρηση για τα μέτρα που θα ληφθούν
στα άλλα Μέρη.
Άρθρο 3

Συντονιστική Επιτροπή

3.1. Τα Μέρη συμφωνούν να συστήσουν μία Συντονιστική Επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους:
• του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δημοκρατίας της Τουρκίας
και του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλικής Δημοκρατίας,
• των αντίστοιχων ΔΣΜ.
Κάθε Μέρος θα έχει το δικαίωμα να καλεί τους αντίστοιχους ρυθμιστές
ενέργειας να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες της Συντονιστικής Επιτροπής.
Η Συντονιστική Επιτροπή θα παρακολουθεί την εξέλιξη και θα διευκολύνει το συντονισμό των ενεργειών στο εσωτερικό κάθε χώρας, με
σκοπό την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης για το έργο ITGI, κατά
την κατασκευή του.
3.2. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει υπό την εξαμηνιαία προεδρία των Μερών
και θα παρουσιάζει, προς τα Μέρη, εκθέσεις προόδου του έργου ITGI,
σε τακτική βάση.
Άρθρο 4

Τροποποιήσεις

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες στην παρούσα Συμφωνία
θα γίνονται μέσω μεμονωμένων τριμερών πρωτοκόλλων που θα υπογράφονται από τα Μέρη, κάθε ένα από τα οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της Συμφωνίας και θα τίθεται σε ισχύ σε συμφωνία με τις διατάξεις του
Άρθρου 6.1 της παρούσας Συμφωνίας.
Άρθρο 5

Επίλυση Διαφορών

5.1. Τα Μέρη συμφωνούν να επιλύσουν με φιλικό τρόπο κάθε πιθανή διαφορά, σχετικώς με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας.

5.2. Εάν μία διαφορά δεν λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο
5.1, τότε, κάθε ένα από τα Μέρη μπορεί να θέσει το ζήτημα σε προσοχή
των αρμόδιων υπουργών όλων των Μερών, με γραπτή ειδοποίηση, και
να αναζητήσει πολιτική επίλυση.
Άρθρο 6

Έναρξη Ισχύος, Διάρκεια και Καταγγελία της Συμφωνίας

6.1. Η Συμφωνία αυτή τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της τελευταίας ειδο1864

ποίησης, με την οποία κάθε Μέρος ενημερώνει τα άλλα, μέσω της διπλωματικής οδού, ότι οι αντίστοιχες εθνικές απαιτήσεις για την θέση σε
ισχύ της Συμφωνίας έχουν ικανοποιηθεί.

6.2. Η Συμφωνία αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο 25 (είκοσι πέντε)
ετών από την ημερομηνία θέσης της σε ισχύ, και θα ανανεώνεται αυτόματα για περιόδους 5 (πέντε) ετών, εκτός αν οποιοδήποτε από τα Μέρη
ενημερώσει γραπτώς τα υπόλοιπα για την πρόθεσή του να καταγγείλει
την παρούσα Συμφωνία, έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της αρχικής ή
οποιασδήποτε μεταγενέστερης περιόδου ισχύος.
Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις

Για αλληλογραφία, σχετικώς με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα.
Σε μαρτυρία των ανωτέρω, οι κάτωθι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι αυτό από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.
Για την Κυβέρνηση
της
Ελληνικής Δημοκρατίας
Δημήτρης Σιούφας

Για την Κυβέρνηση
της Δημοκρατίας
της Τουρκίας

Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ

Για την Κυβέρνηση
της
Ιταλικής Δημοκρατίας

Πιερλουΐτζι Μπερσάνι

Υπογράφηκε στη Ρώμη στις 26 Ιουλίου 2007, σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα στην Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Άρθρου 6 αυτής.
Αθήνα, ....................... 2007
ΟΙ ΥΠΟΥρΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝη

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
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Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης
της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
στον τομέα του Φυσικού Αερίου
και του Πετρελαίου
Η συμφωνία αυτή κυρώθηκε με το Ν. 3638/2008, ΦΕΚ
15Α /07.02.2008

ΕΝηΜΕρΩΤΙΚΟ ΣηΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, συνοδευόμενος
από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου, τον πρέσβη της Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν Θεμιστοκλή
Δημίδη και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν. Ο κ.
Σιούφας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του
Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγεφ και τον υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης του Αζερμπαϊτζάν Χεϊντάρ Μπαμπάγιεφ, με τον οποίο
υπέγραψε Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν
στους τομείς του φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Περισσότερα στη σελίδα 916.
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Σχέδιο Νόμου:
«Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
στον τομέα του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου»
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 2 Αυγούστου 2007, στο Μπακού, υπογράφηκε μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του
Αζερμπαϊτζάν το παρόν, προς κύρωση Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα
του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου, με το οποίο σκοπείται:
α. Η διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας
και ειδικότερα η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα του
φυσικού αερίου και του πετρελαίου.
β. Η συμβολή στον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει έξι (6) άρθρα, τα οποία
έχουν ως ακολούθως:
Στο άρθρο 1 περιγράφεται το αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, δηλαδή η δημιουργία ενός πλαισίου για την συνεργασία μεταξύ
των Μερών στον τομέα της προμήθειας και διαμετακόμισης φυσικού αερίου,
καθώς και στον τομέα έρευνας, εξόρυξης και εκμετάλλευσης πετρελαίου,
όπως επίσης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε αυτούς τους τομείς.
Στο άρθρο 2 τα δύο Μέρη συμφωνούν ότι η συνεργασία στον τομέα της
ενέργειας, στους τομείς του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, αποτελεί
προτεραιότητα. Τα Μέρη θα εκτιμήσουν, θα αξιολογήσουν την δυνατότητα και
θα μελετήσουν τους σχετικούς όρους πώλησης και διαμετακόμισης, μέσω
αγωγών, φυσικού αερίου προερχόμενου από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, το οποίο προορίζεται για την εσωτερική αγορά, καθώς και
για τη διαμετακόμιση, μέσω του Αγωγού Ποσειδώνα, στην Ιταλία και σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες.
Στο άρθρο 3 προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
Μερών, για την επίτευξη των στόχων του Μνημονίου Συνεργασίας.
Στο άρθρο 4 ορίζεται Μικτή Υπο-Επιτροπή, στο πλαίσιο της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής για τη Συνεργασία στον Οικονομικό, Βιομηχανικό και
Τεχνολογικό Τομέα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας
του Αζερμπαϊτζάν, για την εξέταση των στόχων των άρθρων 1 και 2 του Μνημονίου Συνεργασίας και την επιλογή δυνατοτήτων επίτευξης των ενδιαφερόντων αμφοτέρων των Μερών. Η Μικτή Υπο-Επιτροπή θα συνεδριάζει στην
Αθήνα ή στο Μπακού.
Στο άρθρο 5 διευκρινίζεται ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν αποτελεί
υποχρέωση πώλησης, μεταφοράς ή αγοράς για κανένα από τα Μέρη.
Στο άρθρο 6 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος, η διάρκεια και ο τρόπος
λήξης του Μνημονίου Συνεργασίας. Επιπλέον, αναφέρονται οι γλώσσες υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας και η γλώσσα που θα υπερισχύσει σε
περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας.
Αθήνα, ....................... 2007
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«Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
στον τομέα του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου»
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο Πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στον τομέα
του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου, που υπογράφηκε στο Μπακού, στις
2 Αυγούστου 2007, και το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική
και την αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
Μνημόνιο Συνεργασίας
μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας
και
της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
στον τομέα του Φυσικού Αερίου και του Πετρελαίου

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (στο εξής αναφερόμενα ως «Μέρος» ή «Μέρη»):
Υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να
βασίζεται στον σεβασμό και την τήρηση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου,
Προτιθέμενα να διευρύνουν την συνεργασία τους στον τομέα της ενέργειας με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στο τομέα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου,
Εκφράζοντας την προθυμία τους να συνεισφέρουν στον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Σημειώνοντας την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό
1229/2003/ΕΚ για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας,
Σημειώνοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (No CAB D
(2007)/629/ 22.05.07) σχετικά με τη χορήγηση εξαίρεσης από τις προϋποθέσεις για την Πρόσβαση Τρίτων (στο εξής αναφερόμενη ως «ΤΡΑ») για τη νέα
υποθαλάσσια υποδομή διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ της Ελλάδας και
της Ιταλίας (στο εξής αναφερόμενη ως «Αγωγός Ποσειδώνας»),
Σεβόμενοι τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας που απορρέουν
από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
Υπενθυμίζοντας τη Συμφωνία μεταξύ της Kυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία, που υπεγράφη στο
Μπακού στις 26 Ιουλίου 1994.
Συμφώνησαν ως εξής:
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Άρθρο 1

Το αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας είναι η δημιουργία
ενός πλαισίου για τη βάση της κοινής συνεργασίας μεταξύ των Μερών στο
τομέα της προμήθειας και διαμετακόμισης φυσικού αερίου, καθώς και στον
τομέα έρευνας, εξόρυξης και εκμετάλλευσης στον τομέα του πετρελαίου και
της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε αυτούς τους τομείς.
Άρθρο 2

Η Συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, στους τομείς του φυσικού αερίου
και του πετρελαίου, αποτελεί προτεραιότητα και για τα δύο Μέρη.
Τα Μέρη θα εκτιμήσουν, θα αξιολογήσουν την δυνατότητα και θα μελετήσουν τους σχετικούς όρους πώλησης και διαμετακόμισης, μέσω αγωγών,
φυσικού αερίου προερχόμενο από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, το οποίο προορίζεται για την εσωτερική αγορά, καθώς και για τη διαμετακόμιση, μέσω του Αγωγού Ποσειδώνα, στην Ιταλία και σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες.
Άρθρο 3

Τα Μέρη θα ανταλλάξουν σχετικές πληροφορίες, που μπορεί να είναι
χρήσιμες σε αυτά ή μπορεί να τα βοηθήσει για να καταλήξουν στις αποφάσεις
τους σχετικά με τους ανωτέρω αναφερόμενους στόχους.
Άρθρο 4

Τα Μέρη θα συστήσουν μία Μικτή Υπο-Επιτροπή, στο πλαίσιο της Μικτής
Διϋπουργικής Επιτροπής για τη Συνεργασία στον Οικονομικό, Βιομηχανικό
και Τεχνολογικό Τομέα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, ώστε να εξετάσει τους ανωτέρω αναφερόμενους στόχους των άρθρων 1 και 2 και να επιλέξουν οποιαδήποτε δυνατότητα με την
οποία επιτυγχάνονται τα ενδιαφέροντα αμφοτέρων των Μερών. Η Μικτή ΥποΕπιτροπή θα συναντάται στην Αθήνα ή στο Μπακού, τόπος που θα αποφασίζεται δια της διπλωματικής οδού. Η πρώτη συνάντηση της Μικτής
Υπο-Επιτροπής θα συγκληθεί δύο (2) μήνες μετά την ημέρα που το παρόν
Μνημόνιο τεθεί σε ισχύ.
Άρθρο 5

Το Μνημόνιο δεν αποτελεί για κανένα από τα Μέρη υποχρέωση πώλησης, αγοράς ή μεταφοράς.
Άρθρο 6

Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ με τη λήψη της τελευταίας γραπτής
ανακοίνωσης, με την οποία τα Μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο, δια της
διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των απαραίτητων νομικών διαδικασιών.
Το παρόν Μνημόνιο θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε (5) ετών.
Η Συμφωνία θα εξακολουθεί να ισχύει αυτομάτως για περίοδο δύο (2) επιπλέον ετών, εκτός εάν οποιοδήποτε από τα Μέρη γνωστοποιήσει εγγράφως
στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την εκ1869

πνοή της αρχικής ή οποιαδήποτε άλλης περιόδου ισχύος, την πρόθεσή του
να λήξει την παρούσα Συμφωνία.
Υπεγράφη στο Μπακού στις 2 Αυγούστου 2007, σε δύο πρωτότυπα, έκαστο στην Αζερική, Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα εξίσου αυθεντικά.
Σε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει.
Για την Κυβέρνηση
της Ελληνικής Δημοκρατίας

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας
του Αζερμπαϊτζάν

Δημήτρης Σιούφας
Υπουργός Ανάπτυξης

Heydar Babayev
Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης

Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και του Μνημονίου Συνεργασίας που κυρώνεται
από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Άρθρου 6 αυτού.
ΟΙ ΥΠΟΥρΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦηΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
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Αθήνα, ....................... 2007
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝη

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Η οδηγία αυτή έγινε Νόμος του Κράτους το 2008. Ν. 3661/2008,
ΦΕΚ 89/19.05.2008.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων»
Άρθρο 1
Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αφενός μεταφέρεται στο ελληνικό
δίκαιο η Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων»
(ΕΕ L1) και, αφετέρου, θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Kτίριο»: Στεγασμένη κατασκευή με τοίχους, για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών. O
όρος κτίριο μπορεί να αφορά το κτίριο στο σύνολό του ή τμήματα αυτού, τα
οποία έχουν μελετηθεί ή έχουν τροποποιηθεί για να χρησιμοποιούνται αυτοτελώς.
β) «Ενεργειακή απόδοση κτιρίου»: Η ποσότητα ενέργειας που πράγματι
καταναλώνεται ή εκτιμάται ότι ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που συνδέονται με την συνήθη χρήση του κτιρίου, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, τη θέρμανση, την ψύξη, τον εξαερισμό και το φωτισμό του
χώρου, καθώς και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Η ποσότητα αυτή
εκφράζεται με μια συνολική τιμή, για τον υπολογισμό της οποίας λαμβάνονται
υπόψιν, ο σχεδιασμός και η θέση του κτιρίου σε σχέση με κλιματολογικούς
παράγοντες και η επίδραση γειτονικών κατασκευών, η μόνωση και τα λοιπά
χαρακτηριστικά του κτιρίου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων
αυτού, η παραγωγή ενέργειας του ιδίου του κτιρίου, καθώς και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή ζήτηση, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι κλιματικές συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου.
γ) «Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου»: Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα ενέργειας που καθορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση β’.
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δ) «Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων»: Η διαδικασία εκτίμησης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής
απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 7.
ε) «Ενεργειακός επιθεωρητής»: Φυσικό πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων.
στ) «Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου»: Το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από επιθεωρητές του άρθρου 10, στο οποίο αποτυπώνεται η
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, που υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.
ζ) «ΣΗΘ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας)»: Η ταυτόχρονη
μετατροπή καυσίμων υλών σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα,
υπό ορισμένα ποιοτικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης.
η) «Σύστημα κλιματισμού»: Ο συνδυασμός όλων των απαιτούμενων
στοιχείων εξοπλισμού του κτιρίου, με τον οποίο επιτυγχάνεται ο έλεγχος και
η ρύθμιση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της καθαρότητας του αέρα,
καθώς και ο εξαερισμός του κτιρίου.
θ) «Λέβητας»: Ο συνδυασμός σώματος λέβητα και μονάδας καυστήρα
που μεταδίδει στο νερό θερμότητα η οποία παράγεται από καύση.
ι) «Ωφέλιμη ονομαστική ισχύς (εκφραζόμενη σε kW)»: Η μέγιστη θερμική
ισχύς, την οποία αναφέρει και εγγυάται ο κατασκευαστής του εξοπλισμού, ως
παρεχόμενη κατά τη συνεχή λειτουργία του, με ταυτόχρονη τήρηση της ωφέλιμης απόδοσης που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή.
ια) «Αντλία θερμότητας»: Η συσκευή ή εγκατάσταση που απάγει θερμότητα σε χαμηλή θερμοκρασία από τον αέρα, το νερό ή το έδαφος και την
προσδίδει στο εσωτερικό του κτιρίου.
ιβ) «Ουσιώδης ανακαίνιση κτιρίου»: Η ανακαίνιση της οποίας το συνολικό
κόστος που αναφέρεται στα δομικά στοιχεία του κτιρίου ή και στις ενεργειακές
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του, όπως οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, παροχής θερμού νερού, κλιματισμού, εξαερισμού και φωτισμού, υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου, αντικειμενικής, εφόσον
υπάρχει, ή αγοραίας, μη περιλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου ή όταν
άνω του 25% του κελύφους του κτιρίου υφίσταται ανακαίνιση.
Άρθρο 3

1.

Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία
εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, εγκρίνεται Κανονισμός ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (στο
εφεξής «Κανονισμός»).

Με τον Κανονισμό καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση
των νέων και των υφισταμένων μεγάλων κτιρίων στα οποία γίνεται ουσιώδης
ανακαίνιση σύμφωνα με το άρθρο 6, η μελέτη ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής, τα αρμόδια για την εκπόνησή της
πρόσωπα, η διαδικασία διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων,
των λεβήτων και των συστημάτων κλιματισμού, ο τύπος και το περιεχόμενο
του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης που προβλέπεται στο άρθρο 7,
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το ύψος της δαπάνης έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και
ο τρόπος υπολογισμού της, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική
λεπτομέρεια.
2.

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων λαμβάνονται
υπόψιν τουλάχιστον οι ακόλουθοι παράγοντες:

α) τα θερμικά χαρακτηριστικά των στοιχείων του κτιρίου, περιλαμβανομένης και της αεροστεγανότητας,
β) η εγκατάσταση θέρμανσης και τροφοδοσίας θερμού νερού, περιλαμβανομένων και των χαρακτηριστικών των μονώσεών τους,
γ) η εγκατάσταση κλιματισμού,

δ) ο εξαερισμός και ο φυσικός αερισμός,

ε) η ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού κτιρίων άλλων χρήσεων,
πλην της κατοικίας,
στ) η θέση και ο προσανατολισμός των κτιρίων, περιλαμβανομένων και
των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών,
ζ) τα παθητικά ηλιακά συστήματα και η ηλιακή προστασία,

3.

η) οι επικρατούσες εσωτερικές κλιματικές συνθήκες, περιλαμβανομένων
και των επιδιωκομένων.
Κατά τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων συνεκτιμάται, κατά περίπτωση, η επίδραση των ακόλουθων παραγόντων:

α) των ενεργητικών ηλιακών συστημάτων και άλλων συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτροπαραγωγής, που βασίζονται σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας,
β) της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται μέσω ΣΗΘ,

γ) των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου (τηλεθέρμανση, τηλεψύξη),
4.

δ) του φυσικού φωτισμού.

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης τα κτίρια κατατάσσονται
στις ακόλουθες κατηγορίες, όπως:

α) κατοικίες διαφόρων τύπων, όπως μονοκατοικίες, διαμερίσματα και
συγκροτήματα αυτών,
β) γραφεία,

γ) εκπαιδευτικά κτίρια,
δ) νοσοκομεία,

ε) ξενοδοχεία και εστιατόρια,

στ) αθλητικές εγκαταστάσεις,

ζ) κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου,

η) κάθε άλλη κατηγορία κτιρίων που καταναλώνουν ενέργεια.
Άρθρο 4

1.

Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αναθεωρούνται κάθε πενταετία και αναπροσαρμόζονται κατά περίπτωση για
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να αντικατοπτρίζουν την τεχνική πρόοδο στον τομέα των κτιριακών κατασκευών.

Κατά την πρώτη πενταετία από την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού,
ο έλεγχος για την εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων του Κανονισμού αυτού, για κτίρια κατοικιών συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω
των 1.000 τ.μ., καθώς και για τα κτίρια των λοιπών κατηγοριών της παραγράφου 4 του άρθρου 3, διεξάγεται εναλλακτικά είτε με τον τρόπο υπολογισμού που καθορίζεται στον Κανονισμό, είτε με βάση κάθε επιμέρους
απαίτηση αυτού. Για κτίρια κατοικιών με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια
μέχρι και 1.000 τ.μ., ο έλεγχος κατά το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να
διεξάγεται για διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού. Μετά την πάροδο της πενταετίας και τριετίας, αντιστοίχως,
εφαρμόζεται, ανεξαιρέτως, για όλα τα κτίρια κάθε οποιασδήποτε κατηγορίας ο τρόπος υπολογισμού του άρθρου 3.
Άρθρο 5

Εναλλακτικά ενεργειακά συστήματα σε νέα κτίρια

Κατά την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κάθε κατηγορίας
νέων κτιρίων, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 1.000 τ.μ. μπορεί να
λαμβάνονται υπόψιν, η εγκατάσταση και η χρήση εναλλακτικών ενεργειακών
συστημάτων, όπως αποκεντρωμένων συστημάτων παροχής ενέργειας που
βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστημάτων συμπαραγωγής ή
και τριπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ή και ψύξης, συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου και γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, εφόσον η εγκατάσταση και η χρήση των
συστημάτων αυτών κρίνεται τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά σκόπιμη.
Άρθρο 6

Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης
υφισταμένων κτιρίων

Κατά την ουσιώδη ανακαίνιση υφισταμένων κτιρίων, συνολικής ωφέλιμης
επιφάνειας άνω των 1.000 τ.μ., εφαρμόζονται, για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσής τους, οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, στο βαθμό που αυτό καθίσταται εφικτό από τεχνική, λειτουργική και
οικονομική άποψη.
Άρθρο 7

1.

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Με την περάτωση της κατασκευής κτιρίου, καθώς και κατά την πώληση
ή την μίσθωση ή την παραχώρηση της χρήσης αυτού με οποιαδήποτε
έννομη σχέση, ο κατασκευαστής υποχρεούται να διαθέτει στον κύριο και
αυτός στον αγοραστή ή τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο της χρήσης,
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από τους επιθεωρητές του άρθρου 10, κατά τα οριζόμενα στον
Κανονισμό. Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίου απαγορεύεται η έναρξη
της χρήσης αυτού αν προηγουμένως δεν κατατεθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, από τον κύριο, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδο-

1874

2.

3.

4.

σης κτιρίου. Σε περίπτωση πώλησης κτιρίου απαγορεύεται η σύνταξη
του σχετικού συμβολαίου και η καταχώρισή του, κατά τα οριζόμενα στο
νόμο, αν δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Σε περίπτωση εκμίσθωσης κτιρίου ή παραχώρησης της χρήσης του
με οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση, ο κύριος υποχρεούται να διαθέτει
στον μισθωτή ή στον παραχωρησιούχο της χρήσης πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, διαφορετικά, υπόκειται στις κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’). Η εφαρμογή
των προηγούμενων εδαφίων δεν μπορεί να αποκλειστεί με συμφωνία
των συμβαλλόμενων μερών.

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ισχύει, κατά ανώτατο
όριο, για δέκα (10) έτη. Αν στο κτίριο γίνει ουσιώδης ανακαίνιση ή προσθήκη που επηρεάζει, όπως η ανακαίνιση, την ενεργειακή απόδοσή του,
η ισχύς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου λήγει, πριν
παρέλθει το διάστημα των δέκα ετών, από την ολοκλήρωση της ανακαίνισης ή της προσθήκης.

Η ενεργειακή πιστοποίηση οριζόντιων ιδιοκτησιών, κατά την έννοια του
άρθρου 1 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ Α’) και ιδιοκτησιών, κατά την έννοια
του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (ΦΕΚ Α’), βασίζεται σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου, εφόσον πρόκειται για συγκροτήματα με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης. Η δαπάνη έκδοσης του πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου βαρύνει, κατά περίπτωση, τον κύριο ή
τους συγκυρίους ολόκληρου του κτιρίου, κατά το ποσοστό συγκυριότητας
εκάστου.

Σε κτίρια με συνολικό ωφέλιμο εμβαδό άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες υπηρεσίες και
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά,
τοποθετείται, σε περίοπτη θέση, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
κτιρίου, του οποίου η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη. Στα
κτίρια αυτά μπορεί να αναρτάται σε περίοπτη θέση πίνακας όπου αναγράφονται οι συνιστώμενες και οι πράγματι επικρατούσες εσωτερικές
θερμοκρασίες, καθώς και κάθε κλιματικός παράγων που επηρεάζει τις
θερμοκρασίες αυτές.
Άρθρο 8

1.

Επιθεώρηση λεβήτων

Για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, διενεργείται, από επιθεωρητές του άρθρου 10, επιθεώρηση στους λέβητες κτιρίων, που θερμαίνονται με
συμβατικά υγρά ή στερεά καύσιμα, ως εξής: α) κάθε πέντε (5) έτη στους
λέβητες με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ από είκοσι (20) έως και εκατό (100)
kW, β) κάθε δύο (2) έτη, στους λέβητες με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ ανώτερη των εκατό (100) kW και, αν αυτοί θερμαίνονται με αέριο καύσιμο,
κάθε τέσσερα (4) έτη.
Για την επιθεώρηση συντάσσεται σχετική έκθεση στην οποία αξιολογείται
η αποτελεσματικότητα του λέβητα και διατυπώνονται οδηγίες και συστάσεις για τη ρύθμιση, συντήρηση, επισκευή ή αντικατάστασή του, εφόσον
συντρέχει περίπτωση.
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Εγκαταστάσεις θέρμανσης με λέβητες παλαιότερους των δέκα πέντε (15)
ετών και ωφέλιμη ονομαστική ισχύ ανώτερη των είκοσι (20) kW, επιθεωρούνται, στο σύνολό τους, από επιθεωρητές του άρθρου 10 μία μόνο
φορά εντός … Για την επιθεώρηση συντάσσεται σχετική έκθεση στην
οποία αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του λέβητα και των διαστάσεών
του σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου και διατυπώνονται
συστάσεις για τυχόν επιβαλλόμενη αντικατάσταση του λέβητα, τροποποιήσεις του συστήματος θέρμανσης και εναλλακτικές λύσεις.

Οι εκθέσεις των προηγούμενων παραγράφων κοινοποιούνται υποχρεωτικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εντός μηνός από την ημερομηνία
σύνταξής τους στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Άρθρο 9

1.

2.

Επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού

Για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα διενεργείται από τους επιθεωρητές της
παραγράφου 2 του άρθρου 10 κάθε πέντε έτη επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιρίων, με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ ανώτερη των
12 kW.

Για την επιθεώρηση συντάσσεται σχετική έκθεση στην οποία αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα και οι διαστάσεις της εγκατάστασης κλιματισμού σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου και διατυπώνονται
κατάλληλες συστάσεις για βελτίωση ή αντικατάσταση της εγκατάστασης
του κλιματισμού που ενδέχεται να επιβάλλονται ανά περίπτωση.

Οι εκθέσεις της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιούνται υποχρεωτικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εντός μηνός από την ημερομηνία
σύνταξής τους στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Άρθρο 10

1.
2.

3.

Επιθεωρητές κτιρίων και Επιθεωρητές λεβήτων
και εγκαταστάσεων κλιματισμού

Την ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου αναλαμβάνουν, αποκλειστικά, φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επιθεωρητών
Κτιρίων (Μ.Ε.Κ.).

Την επιθεώρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων αναλαμβάνουν, αποκλειστικά, φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επιθεωρητών Λεβήτων και Εγκαταστάσεων
Κλιματισμού (Μ.Ε.Λ.Ε.Κ.). Στο Μ.Ε.Λ.Ε.Κ. εγγράφονται όσοι κατέχουν
πτυχίο του τμήματος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων ή
Ηλεκτρολόγων Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής
και διαθέτουν αποδεδειγμένα πενταετή (5) τουλάχιστον εμπειρία.

Το Μ.Ε.Κ. και το Μ.Ε.Λ.Ε.Κ. τηρούνται και ενημερώνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στα Μητρώα αυτά υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Υπηρε-

1876

4.

σία του προηγούμενου εδαφίου. Επί των αιτήσεων εγγραφής αποφαίνεται, με αιτιολογημένη απόφασή της η Επιτροπής της επόμενης παραγράφου. Η εγγραφή σε ένα εκ των Μητρώων συνιστά, για το ίδιο
πρόσωπο, κώλυμα εγγραφής του στο άλλο Μητρώο.

Συνιστάται, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, πενταμελής Επιτροπή η οποία
αποτελείται από:
α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο,
β) Τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου
Ανάπτυξης,
γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε).
δ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και
ε) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους
οικείους φορείς.

Τα υπό στοιχεία δ’ και ε’ μέλη προτείνονται από τους οικείους φορείς
εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκ μέρους τους παραλαβή σχετικής
πρόσκλησης του Υπουργού Ανάπτυξης. Αν εντός της προθεσμίας αυτής δεν
προταθούν, τα μέλη αυτά ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής που εκδίδονται επί αιτήσεων εγγραφής στο
Μ.Ε.Κ. και στο Μ.Ε.ΛΕ.Κ. υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία
ασκείται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός προθεσμίας δέκα πέντε
(15) ημερών από την επίδοση των σχετικών αποφάσεων.
5.

6.

7.

Οι Επιθεωρητές των κτιρίων και οι Επιθεωρητές των λεβήτων και των
εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και, κατά την εκτέλεση του έργου τους, έχουν τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα των
Επιθεωρητών κτιρίων και των Επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων
κλιματισμού κτιρίων, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση
του έργου τους, οι ειδικότερες αρχές και υποχρεώσεις τους, η αστική και
ποινική ευθύνη τους, η αμοιβή τους και ο τρόπος καθορισμού της, η πιστοποίησή τους, η οργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων και η κάλυψη των σχετικών δαπανών, οι
ασυμβίβαστες με το έργο τους ιδιότητες, τα κωλύματα εγγραφής στα αντίστοιχα μητρώα, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εγγραφής στα
μητρώα αυτά, η διάρκεια ισχύος της εγγραφής αυτής, η ανανέωσή της,
η διαγραφή και οι λόγοι αυτής, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
Από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης τηρείται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, Βιβλίο Επιθεωρήσεων Κτιρίων (εφεξής Βιβλίο), στο οποίο καταχωρίζονται, σε ξεχωριστές μερίδες: α) τα
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πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, β) οι εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων κτιρίων και γ) οι εκθέσεις επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης που
εκδίδεται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
καθορίζονται η διαδικασία των καταχωρίσεων στις μερίδες του Βιβλίου,
η ενημέρωση, η διαγραφή και η τροποποίηση των καταχωρίσεων αυτών,
η διαχείριση και η αξιοποίηση των στοιχείων του Βιβλίου, τα πρόσωπα
που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό, οι όροι και οι προϋποθέσεις
άσκησης του δικαιώματος αυτού, η συνεργασία της ανωτέρω Διεύθυνσης
με τις αρμόδιες πολεοδομικές και άλλες υπηρεσίες ή αρχές, σε θέματα
εφαρμογής του παρόντος νόμου και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 11

1.

2.

Θέματα οικοδομικών αδειών

Από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού του άρθρου 3, κάθε οικοδομική
άδεια ανέγερσης νέου ή ανακαίνισης υφιστάμενου κτιρίου, χορηγείται
σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, μόνο μετά την υποβολή
στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, της οριζόμενης στην παράγραφο
1 του άρθρου 3 μελέτης για την ενεργειακή απόδοση κτιρίου. Από τη μελέτη αυτή πρέπει να προκύπτει η εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.
Όπου στο π.δ. της 8/13.7.1993 (ΦΕΚ 795 Δ’) αναφέρεται: «μελέτη θερμομόνωσης» νοείται εφεξής: «μελέτη ενεργειακής απόδοσης».
Άρθρο 12

1.
2.

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Μέχρι την έναρξη ισχύος του Κανονισμού του άρθρου 3 εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. της 1.6/4.7.1979 (ΦΕΚ 362 Δ') και της
κ.υ.α. 21475/4707/30.7.1998 (ΦΕΚ 880 Β').

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου
οι ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων:
α) Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο, ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του
παρόντος νόμου θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα
ή την εμφάνισή τους.
β) Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
γ) Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση το σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτίρια αγροτικών χρήσεων, πλην κατοικιών, με χαμηλές
ενεργειακές απαιτήσεις και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από
τομέα ο οποίος καλύπτεται από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την
ενεργειακή απόδοση κτιρίων.
δ) Κτίρια κατοικιών τα οποία προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει
τους τέσσερις (4) μήνες κάθε έτος.
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ε) Αυτοτελή κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των πενήντα
(50) τ.μ.
Άρθρο 13

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή
ειδική διάταξη, που ρυθμίζει θέματα αυτού ή είναι αντίθετη προς στις διατάξεις
του.
Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

•
•
•
•

Οι Υπουργοί

Αθήνα, …………..2007

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Οικονομίας και Οικονομικών
Ανάπτυξης
Δικαιοσύνης
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Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου για την προώθηση
της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού
και θερμότητας
Η οδηγία αυτή έγινε Νόμος του Κράτους το 2009. Ν. 3734/2009,
ΦΕΚ 8 Α /28.01.2009.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«για την προώθηση της συμπαραγωγής»
Άρθρο 1
Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιδιώκεται η συμπλήρωση του νομικού πλαισίου για την προώθηση της συμπαραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη
την ανάγκη προσαρμογής του εθνικού δικαίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της
ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 52/50). Επίσης λαμβάνεται υπόψη
η συμβολή της συμπαραγωγής στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,
στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στην εκπλήρωση διεθνών
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών για την κλιματική αλλαγή που κυρώθηκε με τον ν. 2205/1994 (ΦΕΚ Α’
60) και από το Πρωτόκολλο του Κυότο που προσαρτάται στη Συνθήκη αυτή,
το οποίο έχει κυρωθεί με τον ν. 3017/2002 (ΦΕΚ Α’ 117)
Άρθρο 2

1.

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και κάθε άλλης σχετικής διάταξης
νόμου οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

«Συμπαραγωγή» είναι η ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμικής
ενέργειας και ηλεκτρικής και/ή μηχανικής ενέργειας από την ίδια αρχική ενέργεια.
«Χρήσιμη θερμική ενέργεια» είναι η θερμική ενέργεια που παράγεται
στο πλαίσιο διεργασίας συμπαραγωγής, προκειμένου να ικανοποιήσει μια οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση για θέρμανση ή ψύξη.

«Οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση» είναι η ζήτηση που δεν υπερβαίνει τις ανάγκες θέρμανσης ή ψύξης και η οποία διαφορετικά θα ικανοποιείτο, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, από διεργασίες παραγωγής
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χρήσιμων μορφών ενέργειας διαφορετικές από τη συμπαραγωγή.

«ηλεκτρική και/ή μηχανική ενέργεια από συμπαραγωγή» είναι η ηλεκτρική και/ή μηχανική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διεργασίας συνδεόμενης µε την παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας και υπολογίζεται
σύμφωνα µε τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Άρθρο 4 του παρόντος
νόμου. Στη συνέχεια του παρόντος νόμου, όπου αναφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή νοείται ότι περιλαμβάνεται και η μηχανική ενέργεια
που ενδεχομένως παράγεται από τη συμπαραγωγή.

«Εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια» είναι η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά ο κάτοχος άδειας παραγωγής από το Σύστημα ή το Δίκτυο όποτε η διεργασία συμπαραγωγής διακόπτεται, όπως σε περιόδους συντήρησης ή θέσης
εκτός λειτουργίας.
«Συμπληρωματική ηλεκτρική ενέργεια» είναι η ηλεκτρική ενέργεια που
απορροφά ο κάτοχος άδειας παραγωγής από το Σύστημα ή το Δίκτυο σε περιπτώσεις που η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια είναι μεγαλύτερη από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στη διεργασία συμπαραγωγής.

«Ολικός βαθμός απόδοσης» είναι ο λόγος της ετήσιας ποσότητας της
παραγόμενης ηλεκτρικής και/ή μηχανικής ενέργειας και της παραγόμενης
χρήσιμης θερμικής ενέργειας προς το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων
που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διεργασίας συμπαραγωγής.
«Μονάδα συμπαραγωγής» είναι η μονάδα η δυνάμενη να λειτουργεί
κατά τον τρόπο της συμπαραγωγής.

«Αποδοτικότητα συμπαραγωγής» είναι το ποσοστό εξοικονόμησης
πρωτογενούς ενέργειας που επιτυγχάνεται με τη συμπαραγωγή σε σύγκριση
με τη χωριστή παραγωγή χρήσιμης θερμικής και ηλεκτρικής και/ή μηχανικής
ενέργειας.

«Συμπαραγωγή μικρής κλίμακας» είναι μονάδες συμπαραγωγής με
εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη του 1 ΜWe.

«Συμπαραγωγή πολύ μικρής κλίμακας» είναι η μονάδα συμπαραγωγής µε μέγιστη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη από 50 kWe.

«Συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας (Σ.η.Θ.Υ.Α.)» είναι η συμπαραγωγή που εξασφαλίζει σε ετήσια βάση εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας τουλάχιστον κατά 10% σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο
Άρθρο 4. Η παραγωγή από μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής
κλίμακας που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, ανεξαρτήτως ποσοστού, χαρακτηρίζεται ως συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.

«Τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για χωριστή παραγωγή»
είναι ο βαθμός απόδοσης της χωριστής παραγωγής θερμικής ενέργειας και
ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία αποσκοπεί να υποκαταστήσει η διεργασία
συμπαραγωγής.

«Λόγος ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια» είναι ο λόγος της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή προς τη χρήσιμη θερμική ενέργεια, µε χρήση
των λειτουργικών δεδομένων συμπαραγωγής της συγκεκριμένης μονάδας.

«Παραγωγή από συμπαραγωγή» είναι το άθροισμα της ηλεκτρικής και
μηχανικής ενέργειας και της χρήσιμης θερμικής ενέργειας που παράγονται
από τη συμπαραγωγή.
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«Εγγύηση Προέλευσης από Σ.η.Θ.Υ.Α.» είναι η πιστοποίηση από τον
Φορέα Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης, ότι η ηλεκτρική ενέργεια, στην
οποία αφορά, έχει παραχθεί από συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.

«Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης Σ.η.Θ.Υ.Α.» είναι όλοι οι κανόνες
που θεσπίζονται και οι διαδικασίες που ορίζονται με τον παρόντα νόμο, με τα
ειδικότερα νομοθετικά κείμενα που κατ’ εξουσιοδότησή του εκδίδονται και με
τη Νομοθεσία τη σχετική με τη διαπίστευση και πιστοποίηση για την έκδοση
των Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.
«Αυτόνομος σταθμός συμπαραγωγής» είναι ο σταθμός συμπαραγωγής που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή και δεν είναι συνδεδεμένος με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
2.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129) καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 2 ν.
2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286), όπως ισχύει.
Άρθρο 3

Τεχνολογίες συμπαραγωγής

Στις τεχνολογίες συμπαραγωγής σε σχέση με τις οποίες εφαρμόζεται ο
νόμος αυτός περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:
α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας
β) Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης
γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης
δ) Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας
ε) Παλινδρομική μηχανή εσωτερικής καύσης
στ) Μικροστρόβιλος
ζ) Μηχανή Stirling
η) Κυψέλη καυσίμου
θ) Ατμομηχανή
ι) Οργανικός κύκλος Rankine
ια) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος τεχνολογίας ή συνδυασμός τύπων τεχνολογιών που εμπίπτει στον ορισμό της συμπαραγωγής.
Άρθρο 4

1.

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από συμπαραγωγή

Η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή υπολογίζεται με την ακόλουθη
μέθοδο:

α) Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή προσδιορίζονται με βάση
την αναμενόμενη ή πραγματική λειτουργία της μονάδας κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης. Για τις μονάδες συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας ο υπολογισμός μπορεί να βασίζεται σε πιστοποιημένες τιμές.

β) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από συμπαραγωγή θεωρείται
ίση με την ολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας με-
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τρούμενη στους ακροδέκτες των κύριων γεννητριών:

(i) σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου β), δ), ε), στ), ζ) και η) από τους
αναφερόμενους στο Άρθρο 3, με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης τουλάχιστον ίσο με 75%,

(ii) σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 3, με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης τουλάχιστον ίσο με
80%.
γ) Σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου β), δ), ε), στ), ζ) και η) από τους
αναφερόμενους στο Άρθρο 3 με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης μικρότερο
του 75%, και σε μονάδες συμπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 3 με ολικό ετήσιο βαθμό απόδοσης μικρότερο
του 80%, η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή υπολογίζεται με την
ακόλουθη σχέση:
όπου

ECHP
HCHP

ECHP = HCHP . C

είναι η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή,

είναι η χρήσιμη θερμική ενέργεια από συμπαραγωγή (η θερμική ενέργεια που προέρχεται από χωριστούς λέβητες ή από
παροχέτευση ατμού από τον ατμολέβητα πριν από τον ατμοστρόβιλο δεν είναι χρήσιμη θερμική ενέργεια από συμπαραγωγή),
C
είναι ο λόγος ηλεκτρικής προς την χρήσιμη θερμική ενέργεια
από συμπαραγωγή.
δ) Ο υπολογισμός της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή πρέπει να
βασίζεται στον πραγματικό λόγο ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια. Εάν
ο πραγματικός λόγος ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια μιας μονάδας
συμπαραγωγής δεν είναι γνωστός, μπορούν να χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα για στατιστικούς λόγους, οι ακόλουθες πρότυπες τιμές για τις μονάδες τύπου α), β), γ), δ) και ε) από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 3,
με την προϋπόθεση ότι η υπολογιζόμενη με τον τρόπο αυτόν ηλεκτρική
ενέργεια από συμπαραγωγή είναι μικρότερη από ή ίση με την ολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας:
Τύπος μονάδας
Συνδυασμένος κύκλος
αεριοστροβίλου με ανάκτηση
θερμότητας

Πρότυπος λόγος ηλεκτρικής
προς θερμική ενέργεια
(C)
0,95

Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης

0,45

Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας

0,55

Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσηςαπομάστευσης
Παλινδρομική μηχανή
εσωτερικής καύσης

0,45

0,75
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ε)

Εάν ένα μέρος του ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται στη διεργασία συμπαραγωγής ανακτάται σε χημικά προϊόντα
και ανακυκλώνεται, το μέρος αυτό αφαιρείται από την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου καυσίμου πριν από τον υπολογισμό του ολικού βαθμού
απόδοσης που χρησιμοποιείται στα εδάφια (β) και (γ).

στ) Το ενεργειακό περιεχόμενο ενός καυσίμου υπολογίζεται με βάση την κατώτερη θερμογόνο ικανότητά του. Όλοι οι βαθμοί απόδοσης του παρόντος Νόμου υπολογίζονται με βάση την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα
των καυσίμων.
Άρθρο 5

1.

2.

Υπολογισμός αποδοτικότητας συμπαραγωγής

Για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας συμπαραγωγής λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής:
α) η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από συμπαραγωγή,
β) η χρήσιμη θερμική ενέργεια που προέρχεται από συμπαραγωγή,
γ) ο λόγος εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας.

Η αποδοτικότητα της διεργασίας συμπαραγωγής υπολογίζεται ως ακολούθως.
α) Για τις μονάδες συμπαραγωγής ορίζονται οι ακόλουθοι ενεργειακοί
βαθμοί απόδοσης.

Ec

Ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης:

ηe =

Θερμικός βαθμός απόδοσης:

ηh =

Ολικός βαθμός απόδοσης:

η = ηe + ηh

όπου

Εc

Ηc
Fc

Fc

Hc

Fc

ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από τη μονάδα συμπαραγωγής,
χρήσιμη θερμική ενέργεια που προέρχεται από τη μονάδα
συμπαραγωγής,
ενέργεια καυσίμου που καταναλώθηκε από τη μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή των Εc και Ηc.

β) Η αποδοτικότητα της συμπαραγωγής εκφράζεται από τον λόγο εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, ο οποίος ορίζεται από τη σχέση:

όπου

PESR
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PESR =

F E + FH - Fc
F E + FH

είναι ο λόγος εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας,

FΕ

FH

είναι η ενέργεια του καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας Εc ,
είναι η ενέργεια του καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή της
θερμικής ενέργειας Ηc .

γ) Ο λόγος εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, χρησιμοποιώντας τις

τιμές αναφοράς όπως ορίζονται στη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου,
υπολογίζεται με τη σχέση:

PESR = 1 -

όπου

ηer

ηhr

4.

1

η er
η hr
η er + η hr

είναι η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
είναι η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή
παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας, εάν μια μονάδα συμπαραγωγής
παράγει και μηχανική ενέργεια, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
της μονάδας προσαυξάνεται κατά μια πρόσθετη ποσότητα που αντιστοιχεί σε ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμη της μηχανικής ενέργειας.

Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται:
α) οι τιμές αναφοράς των βαθμών απόδοσης για χωριστή παραγωγή
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας,
β) οι λεπτομέρειες της μεθόδου υπολογισμού της αποδοτικότητας διεργασίας συμπαραγωγής.
Άρθρο 6

1.

2.

Μέτρα για την προώθηση της συμπαραγωγής
υψηλής αποδοτικότητας

Όπου στις διατάξεις του Ν. 3468/2006 αναφέρεται η ηλεκτρική ενέργεια
που παράγεται από σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Σ.Η.Θ.Υ.Α., ως τέτοια νοείται η ενέργεια η οποία παράγεται με συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας και υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του
παρόντος νόμου.

Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι Αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 και στην παράγραφο 10 του άρθρου 8 του Ν. 3468/06 βάσει των
διατάξεων του παρόντος νόμου.
Άρθρο 7

1.

Εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας
από συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας

Η προέλευση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από νομίμως λειτουρ1885

2.

γούσες εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας μπορεί
να αποδεικνύεται προς τρίτους με την έκδοση Εγγύησης Προέλευσης.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με τις εγγυήσεις προέλευσης για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από συμπαραγωγή υψηλής
αποδοτικότητας χωρίς χρήση Α.Π.Ε. (έκδοση, φορείς έκδοσης και ελέγχου, περιεχόμενο, διαδικασία έκδοσης, μηχανισμός διασφάλισης).
Άρθρο 8

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Εγκαταστάσεις ΣηΘ
που δεν χαρακτηρίζονται Υψηλής Αποδοτικότητας

Για τους σταθμούς ΣΗΘ από ΑΠΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.
3468/2006 που διέπουν σταθμούς ΣΗΘΥΑ από ΑΠΕ.
Οι σταθμοί ΣΗΘ από συμβατικά καύσιμα, ως ορίζονται στον παρόντα
Νόμο, εφοδιάζονται με άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας.
Εξαιρούνται από τον εφοδιασμό οι σταθμοί ΣΗΘ από συμβατικά καύσιμα
ισχύος μέχρι και 20 kW.
Για την διαδικασία έκδοσης των αδειών παραγωγής των σταθμών ΣΗΘ
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006 για
τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη
της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται
ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΣΗΘ. Για
την διαδικασία έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των
σταθμών ΣΗΘ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8
του Ν. 3468/2006 για τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση
των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας της παραγράφου 2. Το Μητρώο αδειών παραγωγής για τις εγκαταστάσεις ΣΗΘ, ως ορίζεται στον
παρόντα Νόμο, τηρείται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Οι Επιτροπές των άρθρων 19 και 20 του Ν. 3468/2006, για εγκαταστάσεις από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ είναι αρμόδιες και για τις εγκαταστάσεις ΣΗΘ.
Άρθρο 9

1.

2.
3.

Έγκριση Τύπου Μονάδας Συμπαραγωγής

Σε τυποποιημένες μονάδες συμπαραγωγής συμπαγούς τύπου μικρής
κλίμακας χορηγείται Έγκριση Τύπου Μονάδας Συμπαραγωγής. Η Έγκριση Τύπου Μονάδας Συμπαραγωγής χορηγείται από πιστοποιημένο
φορέα κατόπιν αίτησης του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα της υπό έγκριση μονάδας σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που
προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.
Μονάδες συμπαραγωγής στις οποίες έχει χορηγηθεί Έγκριση Τύπου Μονάδας Συμπαραγωγής απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης
άδειας παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζεται η διαδικασία για τη λήψη Έγκρισης Τύπου Μονάδας Συμπαραγωγής, εξειδικεύονται τα επιμέρους στοιχεία που υποβάλλουν οι
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κατασκευαστές ή εισαγωγείς για τη λήψη Έγκρισης Τύπου Μονάδας Συμπαραγωγής και ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα που αφορά στην Έγκριση
Τύπου Μονάδας Συμπαραγωγής.
Άρθρο 10

1.
2.

3.

4.

Εθνικό δυναμικό συμπαραγωγής

Τρεις μήνες μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Ανάπτυξης εγκρίνει, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, έκθεση σχετικά με το εθνικό δυναμικό συμπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής
μικρής και πολύ μικρής κλίμακας.
Η έκθεση εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής βασίζεται σε τεκμηριωμένα
επιστημονικά δεδομένα και καταρτίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Με την έκθεση εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής προσδιορίζεται όλο το δυναμικό για ζήτηση χρήσιμης
θερμότητας, το οποίο είναι κατάλληλο για την εφαρμογή συμπαραγωγής,
καθώς και η διαθεσιμότητα καυσίμων και άλλων ενεργειακών πόρων που
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στη συμπαραγωγή. Στην έκθεση εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής περιλαμβάνεται χωριστή ανάλυση των
ενδεχομένων φραγμών στην αξιοποίηση του εθνικού δυναμικού για συμπαραγωγή, οι οποίοι αφορούν στις τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, στο κόστος και στην πρόσβαση στα καύσιμα, σε θέματα
συστήματος και δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, στις ισχύουσες διοικητικές
διαδικασίες και στην έλλειψη ενσωμάτωσης του εξωτερικού κόστους στις
ενεργειακές τιμές.
Κατά την ανάλυση του εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής λαμβάνονται
υπόψη:
α) ο τύπος των καυσίμων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό συμπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων πτυχών σχετικά με τις δυνατότητες αύξησης της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εγχώρια αγορά θερμικής
ενέργειας μέσω συμπαραγωγής,
β) ο τύπος των τεχνολογιών συμπαραγωγής που αναφέρονται στο
άρθρο 3 και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση του
εθνικού δυναμικού,
γ) ο τύπος των τεχνολογιών της χωριστής παραγωγής θερμικής και
ηλεκτρικής ενέργειας και, όπου είναι σκόπιμο, μηχανικής ενέργειας, τον
οποίο ενδέχεται να υποκαταστήσει η συμπαραγωγή,
δ)
η διάκριση του δυναμικού συμπαραγωγής σε εκσυγχρονισμό υφισταμένων μονάδων και κατασκευή νέων μονάδων.
Η ανάλυση του εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής περιλαμβάνει κατάλληλους μηχανισμούς για την εκτίμηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας –από άποψη εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας- σε
περίπτωση αύξησης του μεριδίου της συμπαραγωγής στην εθνική ενεργειακή σύνθεση. Κατά την ανάλυση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι εθνικές δεσμεύσεις
που ανελήφθησαν, οι οποίες συνδέονται με τις κλιματικές μεταβολές και
τις οποίες δέχθηκε η Κοινότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο
στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές.
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5.
6.

7.

8.

Στην ανάλυση του εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής προσδιορίζονται
οι δυνατότητες σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια 2010, 2015 και 2020 και
περιλαμβάνονται, όπου είναι εφικτό, οι δέουσες εκτιμήσεις κόστους για
καθένα από τα προαναφερόμενα χρονικά πλαίσια.
Η έκθεση εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής δημοσιοποιείται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Η πρόοδος σχετικά με την αύξηση του μεριδίου της συμπαραγωγής αξιολογείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κάθε
τέσσερα έτη δημοσιοποιείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης με κάθε πρόσφορο τρόπο έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την αύξηση του μεριδίου
της συμπαραγωγής, η οποία αποστέλλεται στην Επιτροπή μετά από σχετικό αίτημα.
Στις εκθέσεις που εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση και διακριτή αναφορά στη συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.
Άρθρο 11

1.

2.

3.
4.

5.

Υποχρέωση παροχής και διάδοσης στοιχείων συμπαραγωγής

Οι κάτοχοι των μονάδων συμπαραγωγής υποχρεούνται να υποβάλλουν
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους.
Τα προαναφερόμενα θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων του ενεργειακού
τομέα. Τα στατιστικά στοιχεία που καταρτίζονται με βάση το πρωτογενές
στατιστικό υλικό δημοσιοποιούνται και παρέχονται σε τρίτους κατά τρόπο
ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας εκείνων που παρείχαν τις πληροφορίες ή εκείνων στους οποίους αφορά το
πρωτογενές στατιστικό υλικό.
Με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των αναγκαίων στοιχείων, το περιεχόμενό τους , η περιοδικότητα
υποβολής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.
Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους ο Υπουργός Ανάπτυξης υποβάλλει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στατιστικά δεδομένα του προηγούμενου
ημερολογιακού έτους για την παραγωγή ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας και της χρήσιμης θερμικής ενέργειας από συμπαραγωγή σε εθνικό
επίπεδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου.
Επίσης, το Υπουργείο Ανάπτυξης υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ετήσια στατιστικά στοιχεία για την ισχύ και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μονάδες συμπαραγωγής. Μπορεί ακόμη να υποβάλλει στατιστικά στοιχεία για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας που
επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της συμπαραγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 12

1.

2.

Τροποποιούμενες διατάξεις

Στο τέλος της περίπτωσης 10 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 προστίθενται οι λέξεις «ή συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας.»
Στο άρθρο 4 του ν.3468/2006 προστίθεται εδάφιο η, ως εξής:
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3.

4.

5.

«η) Από σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kWe.»
Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3468/2006 εφαρμόζονται και για τους
σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου ε´ του άρθρου 23α του
νόμου 2773/1999, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά όσον αφορά στις εκτιμήσεις σχετικά με το δυναμικό παραγωγής,
στις καταστάσεις αυτές προσδιορίζεται η μέγιστη δυνατότητα συνολικής
διείσδυσης της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και/ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέονται με το Δίκτυο εκάστου Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, ώστε να διασφαλίζεται η
αξιόπιστη λειτουργία του.»
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ο αρμόδιος Διαχειριστής αυτών υποχρεούται να απορροφά, κατά προτεραιότητα την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμό Α.Π.Ε. Παραγωγού ή Αυτοπαραγωγού, καθώς και
από τις μονάδες Α.Π.Ε. Υβριδικού Σταθμού και, ακολούθως, την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. καθώς και το
πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει Αυτοπαραγωγός από
σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α, εφόσον η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. έχει συνυπολογισθεί στη συνολική διείσδυση της εγκατεστημένης ισχύος σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και/ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παραγράφου 3 του άρθρου 23α του νόμου
2773/1999, όπως ισχύει.»
Άρθρο 13

1.

2.

3.

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 και της Απόφασης για τον
Κανονισμό Αδειών Παραγωγής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 6 του παρόντος νόμου, αιτήσεις για άδεια παραγωγής μονάδων
συμπαραγωγής, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η σχετική γνωμοδότηση
της ΡΑΕ, αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια του Άρθρου 9 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΥΑ
Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/17951/8.12.2000).
Μετά την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στην
παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, κάτοχοι αδειών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες συμπαραγωγής, προκειμένου να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α. υποβάλλουν αίτημα τροποποίησης και στοιχεία σύμφωνα με τον Κανονισμό
Αδειών Παραγωγής που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του Ν.
3468/2006 όπως αυτός συμπληρώνεται και τροποποιείται με τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.
Αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας εγκατάστασης και εν συνεχεία
και λειτουργίας που υποβάλλονται πριν την έκδοση των αποφάσεων του
Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 και της Απόφασης για τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 εξετάζονται σύμφωνα με
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4.

τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής
άδειας παραγωγής, εξαιρουμένων των διατάξεων που αφορούν στις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όταν δεν βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου. Σε περίπτωση υποβολής
αιτήματος για τροποποίηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, απαιτείται η σχετική τροποποίηση της άδειας παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου.
Άδειες λειτουργίας που χορηγήθηκαν και συμβάσεις αγοραπωλησίας που
συνήφθησαν μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου διατηρούνται σε ισχύ
μέχρι τη λήξη τους. Εν προκειμένω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3468/2006.
Άρθρο 14

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή
ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.
Άρθρο 15

1.
2.
3.

Κυρώσεις

Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλεται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης πρόστιμο, το ύψος του οποίου είναι
ανάλογο της βαρύτητας και συχνότητας της παράβασης και κυμαίνεται
από 5.000 έως και 50.000 ευρώ.
Τα είδη των παραβάσεων, η εξειδίκευση των επιβαλλομένων κυρώσεων
κατά είδος παράβασης, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, η υποβολή και εξέταση των ενστάσεων και όλα τα συναφή θέματα ρυθμίζονται
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται
τα όρια των επιβαλλομένων προστίμων.
Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί
μέρους διατάξεις του.
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Ρύθμιση ζητημάτων που συνδέονται
με το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας
Το σχέδιο αυτό έγινε Νόμος του Κράτους και οι ρυθμίσεις του περιελήφθησαν στο Ν. 3734/2009, ΦΕΚ 8Α/28.01.2009.
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ι.

Το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας βρίσκεται στον άνω ρου του
ποταμού Αχελώου με προβλεπόμενη ισχύ 161.6. MW (δύο μονάδες των
80 MW η κάθε μία και μία μικρή μονάδα 1.6 ΜW) και συνολική ετήσια
παραγόμενη ενέργεια 362 Gwh.
Η κατασκευή του έργου άρχισε το 1986 και περατώθηκε κατά το βασικό
και μέγιστο τμήμα του τον Απρίλιο 2001. Προκειμένου να λειτουργήσει
όμως υπολείπεται σειρά εργασιών που αφορούν την αποκατάσταση των
κατακλυζομένων οδικών επικοινωνιών (η σχετική σύμβαση MEH-OΔ 2
υπεγράφη στις 26.5.2003), την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής, την
πλήρωση του ταμιευτήρα καθώς και την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού.
Ενώ έως σήμερα έχει επενδυθεί στο έργο αυτό ποσό περίπου τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) ευρώ σε σημερινές τιμές, οι επιπτώσεις από τη μη λειτουργία του, τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για την Εθνική
Οικονομία είναι τεράστιες, καθόσον η χώρα μας στερείται των πολλαπλών οφελών, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως :
 αύξηση παραγωγής «καθαρής» ηλεκτρικής ενέργειας κατά 362
GWh –αξίας 25.000.000 €- ετησίως (μηδενικές εκπομπές ρύπων),
 αποφυγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της τάξεως των
400.000 τόνων ετησίως,
 συνεισφορά στην ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια αιχμής (κατά τους θερινούς
κυρίως μήνες),
 συνεισφορά στην ενίσχυση της ευστάθειας και την αύξηση της εφεδρείας στο Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα,
 καθοριστική συμβολή στην αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών κατάντη του Φράγματος,
 σημαντική συμβολή στην ανάκτηση του χαμένου χρόνου για την
ικανοποίηση της Οδηγίας 2001/77ΕΚ (Πράσινη Βίβλος) που αφορά
στην προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έτσι ώστε το 2010 η χώρα μας να πλησιάσει τον
στόχο του 20,1%,
 συμβολή στην περιορισμό της κατανάλωσης αφενός των πολύτιμων εγχώριων αποθεμάτων στερεών καυσίμων και αφετέρου των
εισαγομένων καυσίμων,
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Το 2002 ψηφίστηκε από τη Βουλή ο Ν. 3066. Με τον νόμο αυτόν κηρύχθηκαν οι υπολειπόμενες αναγκαίες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και ρυθμίστηκαν τα ζητήματα που αφορούσαν την τηρητέα διαδικασία, την καταβλητέα
αποζημίωση και εν γένει την αποκατάσταση των θιγομένων. Ο νόμος αυτός
πραγματώθηκε εν μέρει, με συνέπεια να παρίσταται ανάγκη επικαιροποίησής
του, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις που μεσολάβησαν.
ΙΙ.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζεται το νομικό καθεστώς
που είχε διαμορφωθεί με τον Ν. 3066/2002, καθιερώνονται ευνοϊκότερες
ρυθμίσεις για τους θιγόμενους και τίθενται οι βάσεις για την ταχύτερη ολοκλήρωση και λειτουργία του Έργου. Λαμβάνεται πρόνοια για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των απολύτως υπολειπομένων αναγκαίων για
την ολοκλήρωση του έργου εκτάσεων με την ταυτόχρονη πρόβλεψη της
σχετικής αποζημίωσης σύμφωνα με όσα επιβάλλουν οι διατάξεις του
Συντάγματος (άρθρο 17 παρ 2) και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 1 του Α΄ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
στη Σύμβαση). Παραλλήλως, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες εκ της
απαλλοτριώσεως του συνόλου του οικισμού του Δ.Δ. Μεσοχώρας, προβλέπεται και η καταβολή σειράς συμπληρωματικών οικονομικών παροχών προς τον σκοπό της πλήρους και ουσιαστικής αποκατάστασης των
θιγομένων και θεραπείας των προβλημάτων που δημιουργούνται από
την ιδιαιτερότητα αυτής της απαλλοτρίωσης. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται όχι μόνο μία απλή αποζημίωση, αλλά μία πραγματική και σε
βάθος αποκατάσταση της ζημίας των θιγομένων.

Ειδικότερα, επί των κατ΄ ιδίαν άρθρων σημειώνονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1

Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων ταμιευτήρα
ΥηΕ Μεσοχώρας

Με τις σχετικές διατάξεις κηρύσσεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση των
εναπομενουσών εκτάσεων στην περιοχή του έργου, στο μέτρο που αυτές
είναι κατάλληλες και απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωσή του. Οι σχετικές εκτάσεις προσδιορίζονται με ακρίβεια στο κείμενο της διάταξης, προκειμένου να δεσμευθούν στο μέτρο που τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο,
όπως επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση
κηρύσσεται για λόγους υψίστης δημόσιας ωφέλειας, η οποία συνδέεται με
την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκέστερη ρευματοδότηση της Χώρας.
Άρθρο 1Α

Αναγκαστική απαλλοτρίωση χώρων μετεγκατάστασης

Με το άρθρο αυτό κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του
Δήμου Πυνδαίων και με δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε. των αναγκαίων εκτάσεων για
τη μετεγκατάσταση των θιγομένων από το Έργο οικισμών.
Άρθρο 2

Κτηματολογικά στοιχεία

Διευκρινίζεται το ζήτημα της αρμοδιότητας θεώρησης των κτηματολογικών στοιχείων. Η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται στον Διευθυντή Ανάπτυξης
Υδροηλεκτρικών Έργων της ΔΕΗ Α.Ε..
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Άρθρο 3

Διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού ρυθμίζονται
με ειδικό τρόπο τα ζητήματα της διαδικασίας της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,
όπως είναι ο καθορισμός τιμής μονάδας και ο προσδιορισμός των δικαιούχων.
Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι η επιβληθείσα αναγκαστική απαλλοτρίωση του άρθρου 1 αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση οικειοθελούς μεταβίβασης των περί ου ο λόγος εδαφοτεμαχίων και των παραρτημάτων τους
έναντι ιδιαιτέρως ελκυστικού τιμήματος που προσδιορίζεται στο κείμενο του εν
λόγω άρθρου. Ο τύπος της σχετικής σύμβασης καθώς και ο χρόνος καταβολής
του τιμήματος ρυθμίζονται στις τελευταίες δύο παραγράφους του άρθρου.
Άρθρο 4

Πρόσθετη αποζημίωση

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επεκτείνονται, εκ λόγων ισότιμης μεταχείρισης, οι αναφερόμενες στο προηγούμενο άρθρο τιμές αποζημίωσης και
σε εκείνους που απώλεσαν την ιδιοκτησία τους λόγω της συντέλεσης των
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων που κηρύχθηκαν βάσει των κ.υ.α.
1092518/5317/0010/19.7.1993 (ΦΕΚ Δ΄ 933) και 1092519/5318/0010/
19.7.1993 (ΦΕΚ Δ΄ 1000).
Άρθρο 5

Δυνατότητα μετεγκατάστασης

Προβλέπεται η δυνατότητα μετεγκατάστασης των θιγόμενων ιδιοκτητών
σε κατάλληλο προς τούτο χώρο. Η εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών
(πολεοδομική, τοπογραφική, υδραυλική, γεωτεχνική και περιβαλλοντικών επιπτώσεων) καθώς και η κατασκευή των έργων υποδομής θα γίνει με επιμέλεια
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε.
Παραλλήλως λαμβάνεται πρόνοια για την πλήρη αποκατάσταση - αποζημίωση των ιδιοκτητών, των οποίων ναι μεν οι κατοικίες δεν απαλλοτριώνονται, πλην όμως μπορεί να συμβεί να θιγούν λόγω γεωλογικών φαινομένων
που θα οφείλονται στη λειτουργία του ταμιευτήρα.
Άρθρο 6

Δυνατότητα απόκτησης οικοπέδου
στις περιοχές μετεγκατάστασης

Καθιερώνεται για τους θιγόμενους που έχουν στην ιδιοκτησία τους κατοικία που απαλλοτριώνεται, η δυνατότητα απόκτησης οικοπέδου στον χώρο
μετεγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβληθεί η αξία του
με κατάθεση σε συγκεκριμένο κοινό (του Δήμου Πυνδαίων και της ΔΕΗ Α.Ε.)
Τραπεζικό Λογαριασμό, ο οποίος θα είναι δεσμευμένος για το Δήμο Πυνδαίων, με τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο την καθοριζόμενη για τα θιγόμενα οικόπεδα που μεταβιβάζονται οικειοθελώς σύμφωνα με το άρθρο 3. Η ίδια
δυνατότητα αναγνωρίζεται και προκειμένου για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων
που απαλλοτριώθηκαν με τις προαναφερθείσες κ.υ.α. 1092518/5317/0010/
19.7.1993 (ΦΕΚ Δ΄ 933) και 1092519/ 5318/0010/19.7.1993 (ΦΕΚ Δ΄ 1000).
Η καταβληθησόμενη αξία δεν θα ξεπερνά την αποζημίωση που θα έχουν
λάβει οι θιγόμενοι από την απαλλοτρίωση ή την οικειοθελή μεταβίβαση των οι1893

κοπέδων τους. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας το δικαίωμα απόκτησης αρτίου οικοπέδου, λογίζεται κατά το μέρος του ποσοστού συνιδιοκτησίας.
Άρθρο 7

Επίδομα ενοικίου

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η προκαλούμενη στους θιγόμενους ιδιοκτήτες δαπάνη λόγω της απώλειας της κατοικίας τους, προβλέπεται η υποχρέωση της ΔΕΗ Α.Ε. να προβεί στην καταβολή επιδόματος ενοικίου αμέσως
μετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Με τον τρόπο αυτόν
οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες δεν μένουν έκθετοι, αλλά μπορούν να αντιμετωπίσουν
αμέσως και ικανοποιητικά τις στεγαστικές ανάγκες τους, έως ότου λάβουν την
αποζημίωσή τους.
Προβλέπεται επίσης, για όσους εκ των θιγομένων πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αποκτήσουν οικόπεδο στις περιοχές
μετεγκατάστασης και είναι αποκλειστικά κτηνοτρόφοι ή/και καλλιεργητές ή
υπέργηροι που δεν μπορούν να μετακινηθούν, να κατασκευασθούν προσωρινές εγκαταστάσεις για τη διαμονή τους έως την οριστική μετεγκατάστασή
τους στις παραπάνω περιοχές.
Άρθρο 8

Εφάπαξ επίδομα κοινωνικής αποκατάστασης

Καθιερώνεται η υποχρέωση καταβολής από τη ΔΕΗ εφάπαξ πρόσθετης
παροχής προς τον σκοπό της κοινωνικής αποκατάστασης των θιγομένων
ιδιοκτητών που ανήκουν στις ευπαθείς κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εκδηλώνεται η φροντίδα της Πολιτείας για την κοινωνική προστασία των προσώπων αυτών.
Άρθρο 9

Έμφραξη σήραγγας εκτροπής

Διευκρινίζεται ότι πριν από την έμφραξη θα προηγηθεί η συντέλεση της
απαλλοτρίωσης καθώς και η αποκατάσταση των κατακλυζόμενων οδικών επικοινωνιών.
Άρθρο 10

Μη υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου

Προβλέπεται ότι οι θιγέντες και αποζημιωθέντες στο πλαίσιο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την κ.υ.α. Β 428/231/25.4.88
(ΦΕΚ Δ΄ 353) δεν περιλαμβάνονται στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων του
νόμου αυτού, δεδομένου ότι αντίστοιχες παροχές έχουν ήδη καταβληθεί στα
εν λόγω πρόσωπα.
Άρθρο 11

Τελικές διατάξεις

Ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος και εφαρμογής του νόμου, η κατάργηση των
προϊσχυουσών διατάξεων καθώς και των προσυμφώνων που είχαν καταρτιστεί υπό το κράτος της ισχύος τους.
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«Ρύθμιση ζητημάτων που συνδέονται
με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας»
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 1

1.

Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων ταμιευτήρα
ΥηΕ Μεσοχώρας

Κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), στον προϋπολογισμό
της οποίας προβλέπεται ειδικά η κάλυψη της σχετικής δαπάνης αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
Ακινήτων (ΚΑΑΑ, ν.2882/2001) και ιδίως του άρθρου 3 παρ. 7 και 11
παρ.6 αυτού, για τις εξής περιοχές με τα συστατικά και τα παραρτήματά
τους που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πυνδαίων
(πρώην κοινότητας Μεσοχώρας) του Νομού Τρικάλων:
α) περιοχή συνολικού εμβαδού 1.432.137 τ.μ. όπως αυτή φαίνεται στο από
8.2.2005 κτηματολογικό διάγραμμα πινακίδες 1 έως 13 και περιγράφεται
στον από 8.2.2005 αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συνέταξε
ο κτηματογράφος μηχανικός του Δημοσίου κ. Αν. Τάσιος και θεωρήθηκαν
από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων κ. Νικ. Λέγκα, και τα οποία δημοσιεύονται σε σμίκρυνση στο παράρτημα Α.
β) περιοχή συνολικού εμβαδού περίπου 540.000 τ.μ. όπως αυτή φαίνεται
στο υπ’αριθ 1401-ΣΜΕΛ-016-027 / 26.2.2007 / 1η αναθεώρηση
31.7.2007 τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΑΥΕ) της ΔΕΗ Α.Ε. που δημοσιεύεται σε
σμίκρυνση στο Παράρτημα Α.
2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται για λόγους μεγάλης σημασίας
δημόσιας ωφέλειας, οι οποίοι συνίστανται στην αντιμετώπιση των αναγκών του υδροηλεκτρικού έργου Μεσοχώρας και συγκεκριμένα για την
εξασφάλιση των υπόλοιπων εκτάσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία
του έργου. Οι αρχικά συντελεσθείσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις (και
ιδίως με την κ.υ.α. 1092518/5317/0010/19.7.1993 (ΦΕΚ Δ.933/ 12.8.93)
παραμένουν ισχυρές και θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του
υπόψη έργου.
Άρθρο 1Α

1.

Αναγκαστική απαλλοτρίωση χώρων
μετεγκατάστασης

Κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Δήμου Πυνδαίων και
με δαπάνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε., στον προϋπολογισμό της οποίας προβλέπεται ειδικά η κάλυψη της σχετικής δαπάνης αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ,
ν.2882/2001) και ιδίως του άρθρου 3 παρ.7 και 11 παρ.6 αυτού, για τις
εξής περιοχές με τα συστατικά και τα παραρτήματά τους που βρίσκονται
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στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πυνδαίων (πρώην κοινότητας Μεσοχώρας) του Νομού Τρικάλων:
α) περιοχή «Σπίτια» εμβαδού περίπου 160.000 τ.μ. και
β) περιοχή «Βαρκό» και «Άνω Βαρκό» εμβαδού περίπου 146.000 τ.μ.,
όπως αυτές φαίνονται στο υπ’ αριθ. 1401-ΣΜΕΛ-016-030/9-8-2007 διάγραμμα που συνέταξε η Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων
(ΔΑΥΕ) της ΔΕΗ Α.Ε., βάσει των σχετικών στοιχείων για τα οποία μερίμνησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο δημοσιεύεται σε σμίκρυνση στο
παράρτημα Α.
2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται επίσης για λόγους μεγάλης
σημασίας δημόσιας ωφέλειας, οι οποίοι συνίστανται στην εξασφάλιση
των αναγκών μετεγκατάστασης των θιγομένων από την αναγκαστική
απαλλοτρίωση του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και από τις αρχικά
συντελεσθείσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν με τις
κ.υ.α 1092518/5317/0010/ 19.7.1993 και 1092519/5318/0010/19.7.1993.
3. Από τη διαδικασία κήρυξης και συντέλεσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εξαιρούνται οι εκτάσεις που θα προκύψουν από τα κτηματολογικά
διαγράμματα ότι είναι είτε δημοτικές ή κοινοτικές είτε δημόσιες. Όσες δε
εκ των παραπάνω εκτάσεων είναι δημόσιες παραχωρούνται δια του παρόντος νόμου από το Ελληνικό Δημόσιο στον Δήμο Πυνδαίων, μη απαιτουμένης οποιασδήποτε μεταγραφής.
Άρθρο 2

Κτηματολογικά στοιχεία

Τα κτηματολογικά στοιχεία (πίνακες και διαγράμματα) των προηγούμενων άρθρων θεωρούνται από τον Δ/ντή της ΔΑΥΕ της ΔΕΗ Α.Ε.
Άρθρο 3

1.

Διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Οι απαλλοτριώσεις των άρθρων 1 και 1Α κηρύσσονται λόγω του επείγοντος και της ιδιαίτερης σημασίας που έχει το έργο για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, ως ακολούθως:

(α) Για τις περιοχές των παραγράφων (β) του άρθρου 1 παρ.1 και (α) και (β)
του άρθρου 1Α παράγραφος 1, σε προθεσμία τριών μηνών από την
έναρξη ισχύος του νόμου συντάσσεται από την ΔΕΗ Α.Ε. κατάσταση εικαζόμενων ιδιοκτητών, με βάση την οποία γίνεται η πρόσκληση των ενδιαφερομένων για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης, καθώς
και απλά διαγράμματα οριζοντιογραφίας που θα απεικονίζουν το συνολικό εμβαδόν και κατ’ εκτίμηση το είδος και το επικείμενα των αντίστοιχων
απαλλοτριουμένων εκτάσεων, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε συγκεκριμένες επί μέρους ιδιοκτησίες. Για τη σύνταξη των διαγραμμάτων επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία
που μπορεί να προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο (όπως και όχι περιοριστικά, με φωτογραμμετρικές μεθόδους κ.λπ.).
(β) Οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας εκδικάζονται ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κατάθεσή τους με βάση: (i) την ήδη
συνταχθείσα κτηματογράφηση της παραγράφου 1 (α) του άρθρου 1, (ii)
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την κατάσταση εικαζόμενων ιδιοκτητών και τα απλά διαγράμματα οριζοντιογραφίας της παραγράφου 1(α) του παρόντος άρθρου, (iii) τη βεβαίωση
του αρμόδιου μεταγραφοφύλακα ότι υποβλήθηκε σε αυτόν προς καταχώριση ατελώς στην οικεία μερίδα αντίγραφο της πράξης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μαζί με τα συναφή κτηματολογικά στοιχεία σε
όποια μορφή αυτά είναι διαθέσιμα και (iv) την εκτιμώμενη αξία τους,
όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται και αποστέλλονται από τη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας του ακινήτου, για την οποία
αξία και απαλλοτρίωση ουδείς φόρος καταβάλλεται.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται συμπληρωματικώς οι διατάξεις του ΚΑΑΑ,
πλην αυτών των άρθρων 16 και 26 παρ.3. Η τελευταία ωστόσο διάταξη
(26 παρ.3), εφαρμόζεται εφόσον υπάρχουν επαρκή κτηματολογικά στοιχεία. Οι όποιες διορθώσεις υποβληθέντων κτηματολογικών στοιχείων γίνονται δικαστικά από το αρμόδιο Δικαστήριο.
Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη τα
συντεταγμένα κτηματολογικά στοιχεία (διαγράμματα-πίνακες) κτηματογράφησης του Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και αφορά την περιοχή της παραγράφου 1 (α) του άρθρου 1.
Η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων των υπολοίπων περιοχών,
των παραγράφων 1 (β) του άρθρου 1 και 1 (α) και (β) του άρθρου 1Α,
τελεί υπό την προϋπόθεση σύνταξης κτηματολογικών στοιχείων από τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων ή τον αναπληρωτή του, έναντι εύλογης αμοιβής η οποία επιβαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε. Η κτηματογράφηση
ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών από την έναρξη
ισχύος του νόμου. Η υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. Ως αναπληρωτές του παραπάνω κτηματογράφου ορίζονται
κατά προτεραιότητα οι : α΄ αναπληρωτής ο κος Θεόδωρος Μπέκας και
β΄ αναπληρώτρια η κα Βασιλική Ταμπακιώτη Τοπογράφοι Μηχ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων.
Η αναγκαστική απαλλοτρίωση του άρθρου 1, αίρεται αυτοδικαίως, για
όσα εδαφοτεμάχια μεταβιβαστούν μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους οικειοθελώς, σύμφωνα με τις ακόλουθες τιμές (προσφερόμενες
υψηλές τιμές):
Για θιγόμενα οικόπεδα εντός οικισμού 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Για θιγόμενα εδάφη όλων των κατηγοριών (δηλαδή ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως ποτιστικά, ξερικά, χέρσοι αγροί, δάση κ.λπ.) 3.000
ευρώ ανά στρέμμα.
Για θιγόμενα συστατικά και παραρτήματα αγρών (βοηθητικά κτίσματα,
αποθήκες, στάβλοι, συρματοπλέγματα, μανδρότοιχοι, δένδρα κ.λπ.) με
τις οριστικές τιμές που θα καθοριστούν τελεσίδικα από το αρμόδιο Δικαστήριο για την εν λόγω αναγκαστική απαλλοτρίωση.
Για θιγόμενες κατοικίες 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επί της συνολικής επιφάνειάς τους, ανεξάρτητα από την παλαιότητα ή την κατάστασή τους.
Στην περίπτωση θιγόμενης κατοικίας εμβαδού μικρότερου των 60 m2, η
αποζημίωση θα υπολογίζεται για εμβαδόν 60 m2.
Ως κατοικία νοείται αυτοτελές κτίσμα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συ1897
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στάσεις οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση δε εξ αδιαιρέτου
ιδιοκτησίας, η αποζημίωση καταβάλλεται κατά το μέρος του ποσοστού
συνιδιοκτησίας.
Για θιγόμενα κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη
τα δύο τελευταία έτη 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επί της συνολικής επιφάνειας που αποδεικνύεται από τη σχετική άδεια καθώς και τη
χρήση.
Οι θιγόμενοι από την απαλλοτρίωση του άρθρου 1 που επιθυμούν την
οικειοθελή μεταβίβαση θα πρέπει να το δηλώσουν με αμετάκλητο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το προσύμφωνο θα συνταχθεί με έξοδα
της ΔΕΗ Α.Ε. και θα προβλέπει δικαίωμα αυτοσύμβασης για τη ΔΕΗ Α.Ε.
Το τίμημα ή αντάλλαγμα της μεταβίβασης θα καταβάλλεται στους θιγομένους μετά τη δικαστική αναγνώρισή τους ως δικαιούχων, εφαρμοζομένων των διατάξεων που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4

Πρόσθετη αποζημίωση

Οι προσφερόμενες τιμές αποζημίωσης που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο ισχύουν και για τους θιγομένους από τις συντελεσθείσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των κ.υ.α. 1092518/5317/ 0010/19.7.1993 (ΦΕΚ
Δ.933/12.8.93) και 1092519/5318/0010/ 19.7.1993 (ΦΕΚ Δ.1000/24.8.93), οι
οποίοι αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι. Τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται πρόσθετη αποζημίωση που ισούται με τη διαφορά μεταξύ των ανωτέρω τιμών
(παρ.1δ περ.i, ii, iv και v του άρθρου 3) και των ήδη καταβληθεισών αποζημιώσεων. Η αποζημίωση θα καταβληθεί αμέσως μετά την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής του υδροηλεκτρικού έργου Μεσοχώρας.
Άρθρο 5
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Όροι και προϋποθέσεις μετεγκατάστασης

Η εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών (πολεοδομική, τοπογραφική,
υδραυλική, γεωτεχνική, γεωλογικής καταλληλότητας και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων) για την πολεοδόμηση των χώρων μετεγκατάστασης των
θιγομένων κατοίκων Μεσοχώρας -Αρματολικού και λοιπών θιγομένων
Κοινοτήτων από τον Ταμιευτήρα του Έργου, θα πραγματοποιηθεί με συντονισμό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε.
Η κατανομή των οικοπέδων, που θα προκύψουν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6, θα γίνει κατά τρόπο χωροταξικά δόκιμο με εντοπισμό αυτών συγκεντρωμένων και όχι διάσπαρτων, αρχής γενομένης από
την περιοχή που θα υποδειχθεί, βάσει των αποτελεσμάτων των απαραίτητων μελετών, από τον Δήμο Πυνδαίων.
Η κατασκευή των έργων υποδομής του συγκεκριμένου χώρου, που θα
υποδειχθεί από το Δήμο Πυνδαίων, και στον οποίο θα περιληφθούν τα
προς κατανομή οικόπεδα, θα πραγματοποιηθεί με δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε.

Οι απαλλοτριούμενες εκτάσεις πέραν της ανώτατης στάθμης πλημμύρας
θα διαμορφωθούν από τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά τρόπο ώστε να αποτελούν
χώρο αναψυχής. Ο χώρος αυτός παραχωρείται στον πρωτοβάθμιο ορ-

1898

3.

4.
5.

γανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στον οποίον υπάγονται οι πρώην κοινότητες, στις οποίες ανήκε η περιοχή. Το είδος της χρήσης θα τελεί υπό
την έγκριση της ΔΕΗ Α.Ε. και τα τυχόν έσοδα που προκύπτουν από
αυτήν θα διατίθενται για τις ανάγκες των περιοχών των πρώην κοινοτήτων, στις οποίες υπάγονταν οι εν λόγω εκτάσεις.
Εφόσον κατά τη φάση λειτουργίας του έργου προκύψουν προβλήματα
σε κατοικίες που βρίσκονται στο μη απαλλοτριούμενο τμήμα των υφιστάμενων οικισμών, οφειλόμενα αποδεδειγμένα σε γεωλογικά φαινόμενα
από τη λειτουργία του ταμιευτήρα, η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να τις αποκαταστήσει πλήρως εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό ή στην αντίθετη περίπτωση να αποζημιώσει τους θιγόμενους ιδιοκτήτες. Διαζευκτικά οι
θιγόμενοι μπορούν αναλογικά να ασκήσουν τα δικαιώματα που προβλέπονται για εκείνους των οποίων οι ιδιοκτησίες απαλλοτριώνονται.
Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου λαμβάνεται μέριμνα για τη
μεγιστοποίηση των οικονομικών ωφελειών των κατοίκων, σύμφωνα με
όσα ορίζει το άρθρο τέταρτο του Ν. 2779/1999 (ΦΕΚ Α΄ 296), αναλόγως
εφαρμοζόμενο.
Οι κάτοικοι των απαλλοτριούμενων εκτάσεων υποχρεούνται να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την εκτέλεση των εργασιών καταμέτρησης από
τον διενεργούντα την κτηματογράφηση βάσει του άρθρου 3.
Άρθρο 6

1.

Δυνατότητα απόκτησης οικοπέδου
στις περιοχές μετεγκατάστασης

Οι θιγόμενοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους κατοικία που απαλλοτριώνεται ή οικειοθελώς παραχωρείται στη ΔΕΗ ΑΕ, θα έχουν την δυνατότητα
να αποκτήσουν οικόπεδο στους χώρους μετεγκατάστασης, καταβάλλοντας στον υπέρ ου η αναφερόμενη στο άρθρο 1Α απαλλοτρίωση Δήμο
Πυνδαίων και σε συγκεκριμένο κοινό (με τη ΔΕΗ ΑΕ) Τραπεζικό Λογαριασμό, την αξία του, υπολογιζομένη ως το γινόμενο των τετραγωνικών
μέτρων του εμβαδού του επί την τιμή που αναφέρεται στην παράγραφο
1 δ/i του άρθρου 3. Ο τραπεζικός λογαριασμός θα είναι δεσμευμένος για
τον Δήμο Πυνδαίων.
Στην περίπτωση κατά την οποία το εμβαδόν του θιγομένου οικοπέδου,
στο οποίο κατά τα ανωτέρω υπάρχει ήδη κατοικία, είναι μικρότερο του
εμβαδού του αρτίου και οικοδομήσιμου οικοπέδου, όπως αυτό προσδιορισθεί από τους πολεοδομικούς όρους στις περιοχές μετεγκατάστασης,
οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αποκτήσουν οικόπεδο στις εν
λόγω περιοχές, θα καταβάλλουν στον Δήμο Πυνδαίων και στον ως άνω
λογαριασμό το εισπραχθησόμενο ποσόν της αποζημίωσης του θιγομένου οικοπέδου τους, ως αντάλλαγμα για την απόκτηση του αποκτηθησόμενου οικοπέδου. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, το
δικαίωμα απόκτησης, κατά τα ανωτέρω, άρτιου οικοπέδου, λογίζεται κατά
το μέρος του ποσοστού συνιδιοκτησίας.
Ο Δήμος Πυνδαίων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραχωρήσει σε
δημότη ή άλλον, οικόπεδο από αυτά που θα απομείνουν μετά την ως
άνω διάθεση οικοπέδων στους ενδιαφερόμενους εκ των θιγομένων, με
τιμή μικρότερη από αυτή που προσδιορίζεται στο παρόν άρθρο.
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Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν οικόπεδο στις υπόψη περιοχές θα
πρέπει να το δηλώσουν με αμετάκλητο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο,
εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της ισχύος του
παρόντος νόμου. Οι ως άνω ενδιαφερόμενοι, πριν από την υπογραφή
του υπόψη προσυμφώνου, θα προσκομίζουν σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας της απαλλοτριούμενης κατοικίας τους.
Την ίδια δυνατότητα και με τις ίδιες προϋποθέσεις (παρ. 1 και 2 παρόντος
άρθρου) απόκτησης οικοπέδου στις περιοχές μετεγκατάστασης έχουν
και όσοι η κατοικία τους εθίγη από τις απαλλοτριώσεις των κ.υ.α.
1092518/5317/0010/19.07.1993 και 1092519/5318/ 0010/19.7.1993,
εφόσον έχουν αναγνωριστεί δικαιούχοι.
Τα δικηγορικά και συμβολαιογραφικά έξοδα που πραγματοποιούνται επί
τούτου, έως και τη μεταβίβαση των οικοπέδων, βαρύνουν τη ΔΕΗ Α.Ε.
Άρθρο 7
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Επίδομα Ενοικίου - Προσωρινή Διαμονή

Στους Δημότες του Δ.Δ. Μεσοχώρας και μόνιμα κατοικούντες σ’ αυτό
μέχρι την 31.10.2006, των οποίων η ιδιόκτητος κατοικία απαλλοτριώνεται, η ΔΕΗ Α.Ε. θα καταβάλει επίδομα ενοικίου, με ημερομηνία έναρξης
την πρώτη του επομένου μήνα από την ημερομηνία συντέλεσης της
απαλλοτρίωσης. Το επίδομα αυτό θα δίδεται μέχρι και δύο (2) μήνες μετά
την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου αναγνώρισης δικαιούχων
αποζημίωσης, θα ανέρχεται δε στο ποσόν των 10 €/m2 κύριας μόνιμης
απαλλοτριούμενης κατοικίας, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνιδιοκτητών της.

Για όσους εκ των θιγομένων πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου
1 του παρόντος Άρθρου και μόνον για όσους εξ αυτών είναι κτηνοτρόφοι
ή/ και καλλιεργητές με αποδεδειγμένα έσοδα από τη γεωργία-κτηνοτροφία ή υπέργηροι που δεν μπορούν να μετακινηθούν και έχουν δηλώσει
το ενδιαφέρον τους να αποκτήσουν οικόπεδο στις περιοχές μετεγκατάστασης σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 6, θα προβλεφθεί ειδικός
χώρος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου θα γίνουν προσωρινές εγκαταστάσεις από τη ΔΕΗ Α.Ε. για τη προσωρινή διαμονή τους έως τη μετεγκατάστασή τους στις εν λόγω περιοχές.
Διευκρινίζεται ότι στους εν λόγω θιγομένους δεν θα καταβληθεί επίδομα
ενοικίου.
Κοινή Επιτροπή που θα αποτελείται από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της ΔΕΗ Α.Ε. θα καταγράψει
το σύνολο των μονίμων κατοίκων που πληρούν τις προϋποθέσεις της
παρούσης παραγράφου.
Άρθρο 8

1.

Εφάπαξ επίδομα κοινωνικής αποκατάστασης

Στους θιγόμενους ιδιοκτήτες της απαλλοτρίωσης καθώς και στους θιγέντες από τις απαλλοτριώσεις που έχουν συντελεστεί και κηρύχθηκαν με
τις κ.υ.α. 1092518/5317/0010/19.7.1993 και 1092519/5318/0010/
19.7.1993, καταβάλλεται από τη ΔΕΗ Α.Ε., πέραν της αποζημίωσης για
απαλλοτρίωση ή του τιμήματος για εξαγορά, εφάπαξ επίδομα κοινωνικής
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αποκατάστασης, ποσού 20.000 ευρώ, ανά αναγνωρισμένη δικαστικά
ιδιοκτησία (κατοικία ή εδαφοτεμάχιο) που υφίσταται μέχρι 31.10.2006 και
για μια μόνον φορά ανά δικαιούχο.
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι δημότες που ήταν εγγεγραμμένοι στα
δημοτολόγια των πρώην Κοινοτήτων Μεσοχώρας, Αρματολικού, Γαρδικίου, Δέσης, Νέας Πεύκης, Παχτουρίου, Δροσοχωρίου και Αγίου Νικολάου του Νομού Τρικάλων μέχρι την 19.7.1993 και μόνιμοι κάτοικοι των
κοινοτήτων αυτών έως την παραπάνω ημερομηνία, καθώς και οι ως άνω
δημότες κτηνοτρόφοι (με κύρια απασχόληση την κτηνοτροφία) στη γεωγραφική περιοχή που απαλλοτριώνεται, σύμφωνα με σχετική βεβαίωση
της οικείας Κοινότητας ή Δήμου, οι οποίοι έχουν, κατά το οικονομικό έτος
2006, ετήσιο εισόδημα κατώτερο του αφορολογήτου.
Κατ’ εξαίρεση, δικαιούνται του επιδόματος οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. και
οι εποχικοί υπάλληλοι και εργάτες με εισόδημα ανώτερο του αφορολογήτου, εφόσον αυτό προέρχεται μόνον από αυτήν την πηγή, και πληρούνται οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.
Το επίδομα θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους αμέσως μετά
την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής του υδροηλεκτρικού έργου Μεσοχώρας.
Άρθρο 9

Έμφραξη σήραγγας εκτροπής

Πριν από την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής θα υλοποιηθούν τα παρακάτω:
α. Αποκατάσταση κατακλυζομένων οδικών επικοινωνιών,
β. Συντέλεση της απαλλοτρίωσης.
Άρθρο 10

Μη υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου

Στη ρύθμιση του παρόντος Νόμου δεν υπάγονται οι θιγέντες και αποζημιωθέντες από την απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την ΚΥΑ
Β428/231/25.4.88 (ΦΕΚ Δ.353) που αφορούσε περιοχές έως το υψόμετρο
του προφράγματος, για την οποία έχουν ήδη καταβληθεί αντίστοιχες παροχές.
1.

2.

Άρθρο 11

Η έναρξη ισχύος και εφαρμογής του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις
των άρθρων 27 έως και 36 του ν.3066/2002 (ΦΕΚ Α΄252). Επίσης καταργούνται όσα προσύμφωνα συντάχθηκαν σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις.
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Εκσυγχρονισμός και Κωδικοποίηση
της μεταλλευτικής και λατομικής
νομοθεσίας
Δυστυχώς ακόμη και σήμερα, οκτώ χρόνια μετά, η Νομοθεσία
αυτή δεν είχε εναρμονιστεί με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες
της Χώρας.
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης
«Έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων και άλλες διατάξεις»
Από το έτος 1959 έχουν θεσπισθεί κατά καιρούς και μάλιστα σε πολλές
περιπτώσεις κατά τρόπο αποσπασματικό διάφορες, ισχύουσες σήμερα, διατάξεις για την έρευνα, την εκμετάλλευση και την εν γένει διαχείριση των λατομείων. Η θέσπιση παράλληλα από τα συναρμόδια Υπουργεία (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,
Πολιτισμού κ.λπ.) συναφών διατάξεων της αρμοδιότητάς τους δημιούργησε
ένα νομικό πλαίσιο για τα λατομεία με επί μέρους ασαφείς ή και αντιφάσκουσες διατάξεις, που αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες και επιλεκτική χρήση
διατάξεων και ευνοεί τις χρονοβόρες διαδικασίες της διοικητικής πρακτικής.
Για την ευκολότερη πρόσβαση της διοίκησης και των διοικουμένων στο νομικό
αυτό πλαίσιο κρίνεται σκόπιμη η υπαγωγή σε ενιαίο κείμενο όλων των ως άνω
διατάξεων. Αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου.
Στο προτεινόμενο αυτό σχέδιο νόμου έχει ενταχθεί το πλείστον των διατάξεων των νόμων 669/1977 “Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων” (ΦΕΚ 241Α),
1428/1984 “Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις”
(ΦΕΚ 43Α), 2115/1993 “Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.1428/1984 “Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και
άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 15Α), καθώς και μέρος των διατάξεων των νόμων
2702/1999 “Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 70Α), 2837/2000 “Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ
178Α), 3335/2005 “Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών
προϊόντων-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης” (ΦΕΚ 95Α) και
3438/2006 (ΦΕΚ 33Α) “Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης”. Στο κείμενο του νομοσχεδίου έχουν περιληφθεί επίσης διατάξεις του ν.δ/τος 4029/1959 (ΦΕΚ 250Α)
“Περί αργούντων μεταλλείων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικος και της Υπηρεσίας Μεταλλείων” και του
π.δ/τος 285/1979 (ΦΕΚ 83Α) “Περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων”. Ακόμη έχουν ληφθεί υπόψη εισηγήσεις
της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά
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από προτάσεις ομάδας υπαλλήλων της, καθώς και προτάσεις των επί μέρους
υπηρεσιακών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων. Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται τροποποιήσεις ορισμένων
διατάξεων των ανωτέρω νόμων και προσθήκες νέων, με σκοπό την κατάλληλη προσαρμογή του στο γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στο μεταξύ.
Μετά τη μακρά διαβούλευση (από τις 13 Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2006), στην οποία έθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης το προσχέδιο νόμου,
και την εξαντλητική συγκριτική μελέτη των παρατηρήσεων και προτάσεων,
που έχουν διατυπωθεί εγγράφως από διαφόρους φορείς, εξέχουσες προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιχειρήσεις, επιστήμονες και επαγγελματίες, έγινε η διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Σ’ αυτό, πέραν του
αρχικού κειμένου, περιλαμβάνονται κυρίως διατάξεις, με τις οποίες επιδιώκεται η επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των
ισχυουσών διατάξεων και ανέδειξε η δημόσια διαβούλευση. Εξάλλου με προσθήκες στα άρθρα 4 και 5 του νομοσχεδίου έγινε η εναρμόνισή του και με την
οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγρμμάτων και την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ
1225Β/5.9.2006), που εκδόθηκε, κατά το χρόνο της δημόσιας διαβούλευσης,
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας αυτής.
Κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου βασική επιδίωξη υπήρξε η απλούστευση, στο μέτρο του δυνατού, των διαδικασιών και η σύντμηση των καθυστερήσεων στη χορήγηση των εγκρίσεων και αδειών, οι οποίες σε πολλές
περιπτώσεις αποτρέπουν από επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η επιδίωξη αυτή
εναρμονίζεται και με την ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων “CΟΜ (2000) 265 τελικό”, με την οποία τα κράτη μέλη καλούνται να προσδιορίσουν τις διατάξεις της εξορυκτικής βιομηχανίας, που είναι οι πλέον ευνοϊκές
για το επιχειρηματικό κλίμα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.
Στις περιπτώσεις που η διοίκηση καλείται να λάβει αποφάσεις για την εγκατάσταση εκμεταλλεύσεων λατομείων, οι προτεινόμενες σχετικές διατάξεις
απαιτούν να συνεκτιμάται η προστασία του περιβάλλοντος με την οικονομική
και την κοινωνική ανάπτυξη. Άλλωστε αποτελεί επιταγή του Συντάγματος η
αξιοποίηση όλων των πηγών του εθνικού πλούτου για την εξυπηρέτηση του
γενικού συμφέροντος (άρθρο 18 παράγραφος 1, άρθρο 24 και άρθρο 106
παράγραφοι 1 και 2).
Με δεδομένο ότι η ζήτηση των λατομικών προϊόντων για την κάλυψη των
αναγκών της παγκόσμιας αγοράς είναι αυξητική και τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα βαίνουν συνεχώς μειούμενα, η μέριμνα για την αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των κοιτασμάτων θα γίνεται, με την πάροδο του χρόνου,
όλο και πιο επιτακτική. Κατά συνέπεια η χώρα μας πρέπει να λάβει εγκαίρως
τα κατάλληλα νομοθετικά και άλλα μέτρα, που θα της εξασφαλίζουν τα αναγκαία υλικά των λατομείων και στις επόμενες γενεές για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Την ανάγκη αυτή σε παγκόσμια κλίμακα έχει επισημάνει
και η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη με την διατύπωση της “αρχής της αειφόρου ανάπτυξης”. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, το ότι τον τόπο εγκατάστασης των εξορυκτικών επιχειρήσεων
καθορίζουν οι γεωλογικοί παράγοντες και η θέση των κοιτασμάτων πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη ως η κρίσιμη παράμετρος κατά τη λήψη των αποφάσεων για την χορήγηση των αδειών εκμετάλλευσης. Η αναίρεση της δυνατό1903

τητας εκμετάλλευσης αξιόλογων κοιτασμάτων του ορυκτού πλούτου γενικότερα, με την κάλυψη αυτών από οικισμούς ή άλλες εγκαταστάσεις, είναι προφανές ότι αποβαίνει επιζήμια για την εθνική οικονομία και αντιστρατεύεται το
γενικό συμφέρον. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί για τη μονομερή οικειοποίηση του
χώρου για άλλες χρήσεις γης, όπως για τον τουρισμό, τις καλλιέργειες, τα
δάση και τις δασικές εκτάσεις κλπ. Στη σύγκρουση των χρήσεων αυτών με
την εξορυκτική δραστηριότητα πρέπει να εξαντλούνται οι προσπάθειες για
την εξασφάλιση των προϋποθέσεων, με τις οποίες καθίσταται δυνατή και η
εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Στα πλαίσια αυτά είναι ορθό να εξετάζεται η δυνατότητα διαδοχικής αξιοποίησης των διαφόρων πηγών του εθνικού
πλούτου, η οποία στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι εφικτή. Μετά την
απόληψη των κοιτασμάτων οι λατομικοί χώροι είναι δυνατό, με ανάλογη διαμόρφωση, να καταστούν κατάλληλοι για τυχόν μελλοντικές χρήσεις συμβατές
με τις προβλέψεις του χωροταξικού σχεδιασμού, όπως για αγροτικές καλλιέργειες, αναδασώσεις, έργα υποδομής ή ακόμη και για χώρους αναψυχής. Στις
επί μέρους σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη
για την τελική διαμόρφωση των λατομικών χώρων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ορθολογική εκμετάλλευση και την οικονομία των κοιτασμάτων. Βασική αρχή της μεταλλευτικής επιστήμης είναι η
επιδίωξη της μέγιστης δυνατής συνολικής οικονομικής απόδοσης των κοιτασμάτων, που προϋποθέτει τη συνέχιση της εξόρυξης, μέχρι να ολοκληρωθεί
κατά το δυνατόν η απόληψή τους. Αξίζει εδώ να διευκρινισθεί ότι ο χρησιμοποιούμενος από πολλούς όρος της “φειδωλής εξόρυξης” απoκτά υπόσταση
μόνο, όταν εναρμονίζεται με την ως άνω αρχή της μεταλλευτικής. Σε περίπτωση που η "φειδωλή εξόρυξη" οδηγεί σε κατάτμηση των κοιτασμάτων και
εγκατάλειψη τμημάτων τους, με ενδεχόμενη ματαίωση της μελλοντικής αξιοποίησής τους, αντιβαίνει στους κανόνες της ορθολογικής εκμετάλλευσης και
στην αρχή της “αειφόρου ανάπτυξης”. Κατ’ επέκταση κριτήριο για τη διάρκεια
ισχύος των αδειών εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων δεν πρέπει να είναι το
εάν έχουν ξεπερασθεί κάποια χρονικά όρια, αλλά η ύπαρξη ή όχι εκμεταλλευσίμων αποθεμάτων. Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα κινούνται οι προτεινόμενες
με το παρόν νομοσχέδιο σχετικές διατάξεις, με τις οποίες τροποποιούνται οι
προϊσχύουσες.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, και η ομαλή
μετάβαση από το προϊσχύον στο νέο νομικό πλαίσιο, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, πρόσθετες δαπάνες και αιφνιδιασμούς για τους διοικουμένους.
Στο κείμενο του προτεινομένου σχεδίου νόμου οι τροποποιήσεις προϊσχυουσών διατάξεων και οι προσθήκες νέων σημειώνονται με έντονη
γραφή(bold).
Ειδικότερα το νομοσχέδιο κατ’ άρθρο έχει ως εξής:
Άρθρο 1

Στο άρθρο αυτό έχουν ενταχθεί οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του
ν.669/1977 και του άρθρου 1 του ν.1428/1984.
Η προσθήκη στην παράγραφο 5 αφορά την υπαγωγή της μαρμαρόσκονης, καθώς και των μαρμαροψηφίδων, στην κατηγορία των αδρανών υλικών.
Για το ζήτημα τούτο έχει εκδοθεί και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 1682/2000, με την οποία είναι σύμφωνη η προσθήκη αυτή.
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Η προσθήκη στην παράγραφο 6 κρίθηκε απαραίτητη για λόγους πληρότητας και αφορά κριτήριο, το οποίο στην πράξη εφαρμόζεται.
Άρθρο 2

Η παράγραφος 1 αντιστοιχεί στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 και στο
άρθρο 19 του ν.669/1977 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του
ν.1428/1984.
Η παράγραφος 2 αντιστοιχεί στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 και την
παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.669/1977 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν.1428/1984.
Η παράγραφος 3 περιλαμβάνει τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 1428/1984 και του άρθρου 2 του ν. 2115/1993 σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 2115/1993. Οι προσθήκες στην παράγραφο αυτή έχουν σκοπό να επιλύσουν σοβαρά προβλήματα, που προκύπτουν κατά την άσκηση του δικαιώματος έρευνας και
εκμετάλλευσης σε χαρακτηριζόμενες ως διακατεχόμενες εκτάσεις.
Η παράγραφος 4 ρυθμίζει τον τρόπο διαχείρισης λατομικών χώρων, στους
οποίους το Δημόσιο έχει συνιδιοκτησία κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.
Άρθρο 3

Η παράγραφος 1 αντιστοιχεί στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 669/1977 και της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
1428/1984. Με την τροποποίηση εξομοιώνεται η αρχική διάρκεια ισχύος των
μισθώσεων των λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών με την
ισχύουσα για τα λατομεία αδρανών υλικών.
Η παράγραφος 2 αντιστοιχεί στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 669/1977 και των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 7 του ν.
2702/1999. Οι διατάξεις αυτές καθόριζαν διαφορετικούς χρόνους ισχύος των
μισθώσεων για διάφορες περιπτώσεις λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών. Με τις τροποποιήσεις της παραγράφου αυτής αντιμετωπίζεται
η ισχύς των συμβάσεων μισθώσεως κατά ενιαίο τρόπο. Ειδικότερα με την
προσθήκη στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου διευκρινίζεται ότι κατά
την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την παράταση της μίσθωσης δεν απαιτείται έγκριση νέων Περιβαλλοντικών Όρων, καθόσον αυτοί θα εγκριθούν στο στάδιο παράτασης
της αδείας εκμετάλλευσης, που θα ακολουθήσει.
Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 αποτελούν νέα προσθήκη
. Οι διατάξεις αυτές παρέχουν τη δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων μισθώσεως και πέραν του συνολικού χρόνου των σαράντα (40) ετών, που προβλέπουν οι μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις. Οι παρατάσεις αυτές θα
γίνονται κατά περίπτωση με τις αυστηρές προϋποθέσεις, που αναφέρονται
στις ίδιες διατάξεις, με σκοπό την ορθολογική εκμετάλλευση και οικονομία
των κοιτασμάτων και παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.
Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντιστοιχεί στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2702/1999.
Στην παράγραφο 4 έχουν ενταχθεί διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. δ/τος 4029/1959, του άρθρου 20 του ν. 669/1977 και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984.
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Η παράγραφος 5 αντιστοιχεί στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 1428/1984. Η τροποποίηση, όπως διατυπώνεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου και η
προσθήκη του δευτέρου εδαφίου έχουν τεθεί με το ίδιο σκεπτικό της ανωτέρω
παραγράφου 3.
Στην παράγραφο 6 αντιστοιχούν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 669/1977 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.
1428/1984. Η προσθήκη στην παράγραφο αυτή έρχεται να καλύψει ένα κενό
που υπήρχε στις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις, το οποίο απασχόλησε
επί αρκετό χρόνο τη διοίκηση και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( γνωμοδοτήσεις : 0Λ. 337/2000, Γ΄ ΤΜΗΜΑ 636/2001, ΟΛ. 459/2002).
Η παράγραφος 7, η οποία αποτελεί νέα προσθήκη, προβλέπει τη δυνατότητα ενός μισθωτή δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού λατομείου να παραιτείται από τα μισθωτικά του δικαιώματα, μετά όμως από διαπίστωση ότι έχει
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και έχει λάβει τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Άρθρο 4

Το άρθρο αυτό αποτελεί νέα προσθήκη και προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού ειδικών ζωνών εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, σε περιπτώσεις που η εκμετάλλευση των ορυκτών αυτών λόγω της
ποιότητας και του μεγέθους των κοιτασμάτων έχει ουσιώδη σημασία για την
εθνική οικονομία.
Οι διατάξεις του άρθρου τούτου αποβλέπουν στον προγραμματισμό, την
οργάνωση και το συντονισμό των εξορύξεων από τις επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες ή θα εγκαθίστανται εντός των ως άνω ζωνών, χωρίς να ενοχλούν άλλες δραστηριότητες ή να ενοχλούνται από αυτές, με τελικό αποτέλεσμα την ορθολογική εκμετάλλευση και την οικονομία των κοιτασμάτων και
μετά την απόληψή τους την πλέον αποτελεσματική αποκατάσταση των λατομικών χώρων κατά ενιαίο τρόπο, όπου είναι δυνατό.
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 έχει προστεθεί μετά την έκδοση
της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β/ 5.9.2006), σε
συμμόρφωση με την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων.
Άρθρο 5

Η παράγραφος 1 περιλαμβάνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 8 αποτελούν νέα προσθήκη και
τροποποιούν τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια καθορισμού λατομικών περιοχών εκμετάλλευσης αδρανών υλικών. Κατά το παρελθόν έγιναν
επανειλημμένες νομοθετικές παρεμβάσεις (νόμοι 386/1976, 1428/1984,
2115/1993 και 2702/1999), οι οποίες έτασσαν προθεσμίες για τον καθορισμό
των περιοχών αυτών, χωρίς αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα είτε από
υπέρμετρες καθυστερήσεις των απαιτουμένων για το σκοπό αυτό ενεργειών
των συναρμοδίων υπηρεσιών, είτε από την έκδοση αποφάσεων του Συμβουλίου της Eπικρατείας, με τις οποίες έχουν ακυρωθεί αποφάσεις καθορισμού
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λατομικών περιοχών, είτε και από αδυναμία ενεργοποίησης των λατομικών
περιοχών για λόγους διεκδίκησης των εκτάσεων αυτών από τρίτους. Οι προτεινόμενες διατάξεις με τις ανωτέρω παραγράφους προβλέπουν, σε μόνιμη
βάση, τη δυνατότητα να κινείται η διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών με αυστηρά κριτήρια και στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι ειδικές
προϋποθέσεις, που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.
Ειδικότερα η παράγραφος 8 προβλέπει ότι η προτεινόμενη νέα διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών θα ισχύσει μετά την ολοκλήρωση του
έργου των επιτροπών, που έχουν συσταθεί με εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 13 του ν.3335/2005, οι οποίες έχουν τάξει συγκεκριμένη προθεσμία.
Με τον τρόπο αυτό, εκτός του ότι δεν ανατρέπεται το μέχρι σήμερα έργο των
επιτροπών, θα υπάρξει και ομαλή μετάβαση από το προϊσχύον στο νέο νομικό πλαίσιο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η απόφαση καθορισμού λατομικών περιοχών προτείνεται να εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, αντί του Νομάρχη
που προέβλεπαν οι μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις. Τούτο θα διευκολύνει
την ένταξη των λατομικών περιοχών στο γενικότερο χωροταξικό σχεδιασμό
και αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας καθορισμού λατομικών περιοχών σε ένα νομό. Στην περίπτωση αυτή ο Γενικός
Γραμματέας Περιφέρειας συνιστά ειδική επιτροπή, στην οποία αναθέτει την
αναζήτηση καταλλήλων θέσεων για τον καθορισμό λατομικών περιοχών ή και
την επέκταση ήδη υφισταμένων στους γειτονικούς νομούς (έκτο εδάφιο της
παρ. 5). Είναι ευνόητο ότι για τις λατομικές αυτές περιοχές θα επιλέγονται θέσεις με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον και προσαρμοσμένες στα καταναλωτικά κέντρα, ώστε η επιβάρυνση του κόστους μεταφοράς
στην τιμή των υλικών να είναι η μικρότερη δυνατή.
Στην παράγραφο 5 περιλαμβάνονται γενικότερα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1428/1984 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
2702/1999. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7, έχει τεθεί για την εναρμόνιση
του νομοσχεδίου με την οδηγία 2001/42/ΕΚ και την ΚΥΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006).
Η παράγραφος 6 αποτελεί νέα προσθήκη και αποβλέπει στην απλούστευση των διαδικασιών και τη σύντμηση των καθυστερήσεων, οι οποίες κατά
κανόνα αποτρέπουν από επενδυτικές πρωτοβουλίες. Τυπικώς οι διατάξεις
της παραγράφου αυτής μεταθέτουν την εξέταση και των στοιχείων, που εξετάζονται κατά την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση,
στο στάδιο εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων. Σύμφωνα με την απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας 998/2005 (ολ) διατάξεις όπως οι προκείμενες δεν παραβιάζουν τις διατάξεις της ΚΥΑ 69269/1990, που έχει εκδοθεί σε
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 84/360/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ, ούτε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Συντάγματος, δεδομένου ότι η
διαδικασία έρευνας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε δύο αυτοτελή στάδια δεν έχει έρεισμα στο Σύνταγμα ή σε ορισμούς των ως άνω κοινοτικών
οδηγιών. Από άποψη ουσίας η διαδικασία που ακολουθείται για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών και συνεκτίμηση των στοιχείων της παραγράφου 3
παρέχει εγγυήσεις ανάλογες εκείνων που προβλέπονται από το εδάφιο β της
παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α), όπως έχει αντι1907

κατασταθεί από το άρθρο 2 του ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α). Άλλωστε τα βασικά
στοιχεία που περιλαμβάνει η Προμελέτη για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση (παράγραφος 6α του άρθρου 4 του
ν.1650/1986) περιλαμβάνονται και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν.1650/ 1986), η οποία συντάσσεται
κατά το στάδιο έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για συγκεκριμένα έργα,
για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται και άδεια, όπως προβλέπει η οδηγία
97/11/ΕΚ και δέχονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
2796/2002 (Τμ.Ε΄) και 3746/2004 (Τμ.Ε΄). Τα συγκεκριμένα αυτά έργα προσδιορίζονται από τις επιχειρήσεις κατά το στάδιο χορήγησης των αδειών εκμετάλλευσης ή σύναψης των μισθώσεων, κατά περίπτωση, των επί μέρους
λατομείων μέσα στις λατομικές περιοχές, οπότε και θα είναι καλύτερη η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξάλλου σύμφωνα με την οδηγία
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τα κράτη
μέλη, για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο κάθε διαδικασίας, στο οποίο τα θέματα αξιολογούνται καλύτερα, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη της εκτίμησης.
Η παράγραφος 7 περιλαμβάνει τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.1428/1984. Το τελευταίο υπεδάφιο, το οποίο συμβάλλει και στην
απλούστευση των διαδικασιών, τροποποιεί προϊσχύουσα διάταξη, σύμφωνα
με την οποία για τον αποχαρακτηρισμό λατομικής περιοχής, η οποία δεν είχε
ενεργοποιηθεί εντός πενταετίας, έπρεπε να εκδοθεί απόφαση του Νομάρχη.
Στις περιπτώσεις που οι νομαρχίες παρέλειπαν να εκδώσουν αυτή την απόφαση ανέκυπτε ζήτημα, αν μία λατομική περιοχή εξακολουθούσε να διατηρεί
τον χαρακτηρισμό της και μάλιστα όταν είχαν στο μεταξύ μεταβληθεί οι τοπικές συνθήκες, οι οποίες επέτρεψαν τον χαρακτηρισμό της.
Στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 9 έχουν ενταχθεί οι διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.1428/1984, όπως έχουν τροποποιηθεί
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.3335/2005 και έχουν
συμπληρωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33Α).
Η προσθήκη του τρίτου εδαφίου της παρ. 9 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει μέχρι σήμερα τα ενιαία και ανελαστικά κριτήρια καθορισμού λατομικών περιοχών των νόμων 1428/1984 και
2115/1993. Τα κριτήρια αυτά δεν επέτρεψαν να επιτευχθεί ο σκοπός του νομοθέτη. Ειδικότερα σε ορισμένους νομούς, επαρχίες ή νησιά δεν κατέστη δυνατός ο καθορισμός λατομικών περιοχών, ενώ οι περισσότερες λατομικές
περιοχές καθορίστηκαν σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές που δεν
προσελκύουν το ενδιαφέρον των εκμεταλλευτών λατομείων, οι οποίοι καλούνται, εκτός των άλλων, να αναλάβουν και τις δαπάνες των έργων υποδομής.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται να διευκολυνθεί ο καθορισμός
λατομικών περιοχών, με ελαστικότερα κριτήρια, σε εξαιρετικές περιπτώσεις
που η μορφολογία της περιοχής, το είδος του πετρώματος που πρόκειται να
εξορυχθεί (π.χ. αποθέσεις θραυσμάτων) και ο τρόπος εξόρυξης (π.χ. χωρίς
εκρηκτικές ύλες) το επιτρέπουν, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα ασφαλείας περιοίκων και εργαζομένων και προστασίας του περιβάλλοντος, με την
τήρηση παράλληλα των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Μεταξύ των κριτηρίων για τις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις προτείνονται το μέγεθος και το είδος του ρυμοτομικού σχεδίου και των
κτισμάτων, καθώς και η έκταση της λατομικής περιοχής, ώστε να αποφεύγεται, με την προστατευτική ζώνη μιας μικρής σε έκταση λατομικής περιοχής, η
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δέσμευση μεγάλων εκτάσεων εις βάρος άλλων δραστηριοτήτων. Τούτο πρέπει να αποφεύγεται κυρίως σε νησιωτικές περιοχές, όπου υπάρχει στενότητα
χώρου. Ανάλογα προβλήματα έχουν ήδη δημιουργηθεί στην πράξη.
Το υπεδάφιο που αναφέρεται στις περιπτώσεις μικρών ή εγκαταλειπομένων οικισμών αποσκοπεί στη διευκόλυνση της λειτουργίας εκεί λατομείων,
με την προϋπόθεση ότι θα ανταποκρίνονται στην πλέον ορθολογική χωροταξική κατανομή τους, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στη
συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια.
Με την προσθήκη του τετάρτου εδαφίου στην παράγραφο 9 επιδιώκεται
η αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον με τη λειτουργία λατομικών περιοχών και την παράλληλη
ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων, κυρίως σε νησιωτικές περιοχές.
Στην παράγραφο 10, η οποία περιλαμβάνει τις διατάξεις της παραγράφου
5 του άρθρου 3 του ν.1428/1984, κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη που αναφέρεται στη γνωμοδότηση του ΙΓΜΕ.
Άρθρο 6

Στις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, της παραγράφου 2 και των
πρώτου και δευτέρου εδαφίων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του
ν.1428/1984 και οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17
τουν.3335/2005.
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 αποτελεί νέα προσθήκη μετά τη δημόσια διαβούλευση και αναφέρεται στην εξέταση της δυνατότητας κάλυψης
των αναγκών ενός νομού σε αδρανή υλικά με την επέκταση υφισταμένης λατομικής περιοχής, αντί ίδρυσης νέας. Η λύση αυτή, η οποία δεν αποκλείεται
από τις ισχύουσες διατάξεις, που μεταφέρονται στο παρόν άρθρο, είναι ορθό
να επισημαίνεται, δεδομένου ότι με αυτή αποφεύγονται σοβαρές πρόσθετες
επιπτώσεις στο περιβάλλον, νέες προσπελάσεις και έργα υποδομής.
Η παράγραφος 4 αντιστοιχεί στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 7 του ν.1428/1984, οι διατάξεις του οποίου τροποποιούνται, ώστε
μέρος του ποσού από μισθώματα δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών, αντί
των Νομαρχιακών Ταμείων, τα οποία έχουν καταργηθεί, να διατίθεται στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης και μέρος να κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό
για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας της επιτροπής καθορισμού
λατομικών περιοχών. Για το θέμα τούτο, σε ό,τι αφορά τα Περιφερειακά Ταμεία, σχετική είναι η γνωμοδότηση 353/2001 του Ε’ Τμήματος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους. Ο τρόπος κάλυψης των δαπανών λειτουργίας της
επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών αποτελεί εύστοχη εισήγηση της
ομάδας υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου.
Άρθρο 7

Στο άρθρο τούτο περιλαμβάνονται οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και
3 του άρθρου 10 του ν.1428/1984 και της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
ν.669/1977 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 21 του
ν.2115/1993.
Οι προσθήκες που περιλαμβάνονται στην περίπτωση δ της παραγράφου
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1 συμπληρώνουν τις αντίστοιχες προϊσχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις
οποίες υπήρχε καθολική απαγόρευση εκμετάλλευσης λατομείων στις περιπτώσεις που δημιουργούνται "σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος". Οι προϊσχύουσες αυτές διατάξεις είναι αόριστες και
αφήνουν περιθώρια για παρανοήσεις και υπερβολές. Είναι αυτονόητο ότι η
εξόρυξη και αποκόμιση των λατομικών ορυκτών από τη φυσική τους θέση
προκαλεί αλλοιώσεις στο περιβάλλον. Οι αλλοιώσεις αυτές σταθμιζόμενες με
υποκειμενικά κριτήρια είναι εύκολο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, να
κρίνονται ως σοβαρές, με συνέπεια την εξ υπαρχής απαγόρευση της εκμετάλλευσης. Σημασία όμως έχει, αν ο χώρος ενός λατομείου μετά το τέλος των
εργασιών εκμετάλλευσης μπορεί, με ένα κόστος οικονομικά αποδεκτό, να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να αποκτήσει μορφή συμβατή με το άμεσο και
το ευρύτερο περιβάλλον. Τα ζητήματα αυτά ακριβώς εξετάζει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία συντάσσεται στις περιπτώσεις σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, όπως απαιτούν οι οδηγίες της ΕΕ. Με αυτό
το πνεύμα άλλωστε ενσωματώνονται οι οδηγίες αυτές στο εθνικό δίκαιο και
των λοιπών κρατών μελών της ΕΕ. Οι προτεινόμενες συμπληρωματικές διατάξεις στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 κινούμενες στο
ίδιο πνεύμα καθορίζουν σαφέστερα κριτήρια για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.
Άρθρο 8

Για τη διαμόρφωση του άρθρου τούτου έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 4, των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10,
του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 669/1977, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π. δ/τος 285/1979, του άρθρου
21 του ν. 2115/1993, των νόμων που αναφέρονται στην προτεινόμενη παράγραφο 3 και οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Η παράγραφος 10 του άρθρου αυτού καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις, με τις οποίες το Δημόσιο ασκεί το δικαίωμά του της έρευνας για
τον εντοπισμό λατομικών ορυκτών εντός των εκτάσεων ιδιοκτησίας του.
Άρθρο 9

Για τη διατύπωση των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5, που αναφέρονται
στη χορήγηση της αδείας εκμετάλλευσης, έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις
των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 4, της παραγράφου 1 του άρθρου 5
και των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 7 του ν.669/1977, οι διατάξεις του
άρθρου 21 του ν. 2115/1993 και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προτεινομένου άρθρου 8.
Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου τούτου ορίζεται η αίτηση και
τα συνοδεύοντα αυτή δικαιολογητικά για τη χορήγηση της αδείας εκμετάλλευσης να υποβάλλονται, αντί του Νομάρχη που προέβλεπαν οι μέχρι σήμερα
ισχύουσες διατάξεις, στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, στον
οποίο έχει στο μεταξύ μεταφερθεί και η αρμοδιότητα διαχείρισης των δημοσίων λατομείων.
Για τη διατύπωση της παραγράφου 6 έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις
των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 7 του ν. 669/1977, της παραγράφου 5
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του άρθρου 21 του ν. 2115/1993 και των παραγράφων 1 και 2 και του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 2702/1999.
Με την τροποποίηση στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 η αρχική
διάρκεια των αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων
εναρμονίζεται με εκείνη των αδρανών υλικών, που προβλέπουν οι διατάξεις
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 1428/1984,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2115/1993. Οι περαιτέρω παρατάσεις (δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6) εναρμονίζονται με τις παρατάσεις των μισθώσεων, για τις οποίες γίνεται λόγος στις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 3 του νομοσχεδίου αυτού. Για τη σκοπιμότητα των παρατάσεων
αυτών παραπέμπουμε στα αναφερόμενα για το άρθρο 3 ανωτέρω και στο
προοίμιο της εκθέσεως αυτής, σε ό,τι αφορά την ορθολογική εκμετάλλευση
και την αειφόρο ανάπτυξη.
Επισημαίνεται εδώ ότι, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου
6 του προτεινομένου τούτου άρθρου, οι παρατάσεις των αδειών εκμετάλλευσης δεν θα χορηγούνται στις αναφερόμενες στο εδάφιο αυτό περιπτώσεις.
Επιδίωξη είναι να επιβραβεύονται οι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους εκμεταλλευτές και γενικότερα οι σοβαρές προσπάθειες για την εκμετάλλευση
του ορυκτού πλούτου.
Για τη διατύπωση των παραγράφων 7,8,9,10 και 11 έχουν ληφθεί υπόψη
οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 και του άρθρου 8 του ν.
669/1977, της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 1428/1984, των άρθρων 9 και 21 του ν. 2115/1993, της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν.1650/1986 και της παραγράφου 1 του άρθρου
12 του ν. 2837/2000. Ειδικότερα η προσθήκη του τρίτου εδαφίου στην παράγραφο 8 έγινε μετά από αίτημα δήμων εκμεταλλευτών λατομείων ιδιοκτησίας
τους, με σκοπό να μην επιβαρύνονται οι δήμοι και οι κοινότητες με τα απαιτούμενα έξοδα για την εξασφάλιση της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου
αυτής. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 αποτελεί νέα προσθήκη, μετά
από πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου.
Η παράγραφος 12 αποτελεί νέα προσθήκη, με την οποία καθιερώνεται
παράταση της αδείας εκμετάλλευσης στις περιπτώσεις διακοπής των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας, μη οφειλομένους σε υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή. Παραλλήλως διευκρινίζεται ότι στους λόγους αυτούς δεν μπορεί να
περιλαμβάνεται η τεχνική ή η οικονομική ανεπάρκεια του εκμεταλλευτή.
Η παράγραφος 13 αποτελεί επίσης νέα προσθήκη, η οποία προβλέπει
ότι σε περίπτωση τυχόν παραίτησης εκμεταλλευτή από την άδεια εκμετάλλευσης, η παραίτηση καθίσταται οριστική μόνο μετά την αποδοχή της από
την εκδούσα την άδεια αυτή αρχή, αφού διαπιστωθεί ότι ο εκμεταλλευτής έχει
συμμορφωθεί προς τους όρους της αδείας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Άρθρο 10

Για τη σύνταξη του κειμένου του παρόντος άρθρου έχουν ληφθεί υπόψη
οι διατάξεις του άρθρου 8, του άρθρου 9 και της παραγράφου 1 του άρθρου
10 του ν. 1428/1984, οι διατάξεις των νόμων 998/1979, 1650/1986, 3010/2002,
1892/1990 και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Η προσθήκη στην παράγραφο 2, που αναφέρεται στη γνωμοδότηση του
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γωγή”, που έγινε μετά από πρόταση ομάδας υπαλλήλων του Υπουργείου ,
βελτιώνει την προϊσχύουσα αντίστοιχη διάταξη.
Ειδικώς η παράγραφος 6 αντιστοιχεί στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 9 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 1428/1984, οι οποίες προέβλεπαν για την
άδεια εκμετάλλευσης, μαζί με τις παρατάσεις, συνολική διάρκεια ισχύος 30
ετών. Τονίζεται εδώ ότι υπάρχουν ήδη περιπτώσεις λατομείων που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν συντόμως τη διάρκεια εκμετάλλευσης των 30 ετών,
ενώ στις θέσεις τους εξακολουθούν να παραμένουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Ορισμένα μάλιστα από τα λατομεία αυτά συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία βιομηχανιών παραγωγής τσιμέντου ή ασβέστου, για τις οποίες θα
υπάρξει αδυναμία να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία. Με την προτεινόμενη τροποποίηση και τις προσθήκες στην παράγραφο 6 παρέχεται η δυνατότητα ελεγχομένων παρατάσεων των αδειών εκμετάλλευσης, μέχρι να
ολοκληρωθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων. Για τη σκοπιμότητα των παρατάσεων αυτών γενικότερα παραπέμπουμε στα αναφερόμενα
στην έκθεση αυτή για τα βιομηχανικά ορυκτά και τα μάρμαρα (άρθρο 9 ).
Ειδικότερα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις :
α) Εξασφαλίζεται προς το παρόν, αλλά και για το μέλλον, η απρόσκοπτη
λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής τσιμέντου ή ασβέστου.
β) Καλύπτονται οι ανάγκες των καταναλωτών σε αδρανή υλικά για την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων και κτισμάτων γενικά, με εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας της αγοράς.
γ) Γίνεται ορθολογική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, σύμφωνα με τις
αρχές της μεταλλευτικής επιστήμης, χωρίς κατάτμηση και σπατάλη των
κοιτασμάτων.
δ) Επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, δεδομένου ότι δεν θα παρίσταται ανάγκη να αναζητούνται εναλλακτικές θέσεις
εκμετάλλευσης λατομείων, οι οποίες κατά κανόνα είναι δύσκολο να εξευρεθούν τόσο από λόγους κοιτασματολογικούς, όσο και ενόψει των απαγορεύσεων και περιορισμών, που θέτει η ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων,
διατηρουμένων μνημείων, δασικών εκτάσεων και προστατευομένων
ζωνών.
ε) Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης των
λατομείων, οι οποίες θα έχουν την ευχέρεια σύνταξης μακροχρονίων
επενδυτικών προγραμμάτων.
Εξάλλου η εφαρμογή των διατάξεων που προτείνονται θα συμβάλει στην
απλούστευση των διαδικασιών, στο μέτρο που δεν θα απαιτούνται εξ υπαρχής νέες μελέτες, αλληλογραφίες των κεντρικών με τις περιφερειακές υπηρεσίες, νέες δημοπρασίες και μισθώσεις.
Άρθρο 11

Για τη σύνταξη του άρθρου αυτού έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του
άρθρου 5, της παραγράφου 4 του άρθρου 6, των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και του άρθρου 22 του ν.
1428/1984, οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 669/1977 και του π δ/τος
285/1979, οι διατάξεις του άρθρου 5, του άρθρου 20 και της παραγράφου 10
του άρθρου 21 του ν. 2115/1993, της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν.
2647/1998 (ΦΕΚ 237Α), του άρθρου 7 του ν. 2837/2000, του άρθρου 19 του
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ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249Α) και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17
του ν. 3335/2005.
Ειδικότερα η παράγραφος 7 αποτελεί νέα προσθήκη, σύμφωνα με την
οποία δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα παράτασης των αδειών εκμετάλλευσης ή των μισθώσεων εκτός λατομικών περιοχών, όπως προέβλεπαν οι αναφερόμενες στην παράγραφο αυτή διατάξεις, οι οποίες έχουν κριθεί από το
Συμβούλιο Επικρατείας αντισυνταγματικές ( αποφάσεις 4726/1995 και
734/1997).
Η προσθήκη στην παράγραφο 11 εναρμονίζεται με τη νέα ρύθμιση της
παραγράφου 4 του προτεινομένου άρθρου 6,για την οποία έγινε λόγος ανωτέρω στα αναφερόμενα για το άρθρο εκείνο.
Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 13 αποτελούν νέα προσθήκη, η οποία, στα πλαίσια των επιδιώξεων του παρόντος νομοσχεδίου,
αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου για
την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος, με παράλληλη προστασία του
περιβάλλοντος και κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων παλαιών εκμεταλλεύσεων για τυχόν μελλοντικές χρήσεις.
Άρθρο 12

Για τη διατύπωση των διατάξεων του παρόντος άρθρου έχουν ληφθεί
υπόψη οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 24, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 25 και του άρθρου 32 του ν. 669/1977 και οι
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και των παραγράφων 2, 3 και 4
του άρθρου 23 του ν. 1428/1984 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
21 του ν. 2115/1993.
Η προσθήκη των εδαφίων δευτέρου και τρίτου στην παράγραφο 2 έγινε
μετά από αίτημα δήμων και αποβλέπει στην εξυπηρέτηση εργατικών συνεταιρισμών εκμεταλλευομένων λατομεία ιδιοκτησίας δήμων και κοινοτήτων,
των οποίων είναι κάτοικοι τα μέλη των συνεταιρισμών αυτών.
Άρθρο 13

Το άρθρο τούτο αντιστοιχεί στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
1428/1984, του άρθρου 9 του ν. 669/1977, του άρθρου 12 σε συνδυασμό με
το άρθρο 21 του ν. 2115/1993 και στις σχετικές διατάξεις του Μεταλλευτικού
Κώδικα και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Ειδικότερα η προσθήκη στην παράγραφο 2 καθορίζει τη διαδικασία για
την αποκομιδή από το χώρο λατομείου, μετά τη διακοπή της εκμετάλλευσής
του, τυχόν προϊόντων που είχαν εξορυχθεί κατά το χρόνο της νόμιμης λειτουργίας του. Η διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 όπως ήδη διαμορφώνεται, αποσκοπεί στην άρση της ασάφειας
ισχύουσας διάταξης (παρ. 1 αρ. 16 ν. 1428/1984 και παρ. 1 αρ. 8 ν.
2702/1999), η οποία κατά την εφαρμογή της έχει δημιουργήσει προβλήματα.
Άρθρο 14

Το άρθρο τούτο αντιστοιχεί στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.669/1677
και στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.1428/1984 σε συνδυασμό με εκείνες
του άρθρου 16 του ν.2115/1993.
Στο άρθρο αυτό τονίζονται δύο σημεία:
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α) Ότι πριν από την κίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
ξένης ιδιοκτησίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών εκμετάλλευσης λατομείου πρέπει να προηγείται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού με τον
ιδιοκτήτη της υπό απαλλοτρίωση επιφανείας.
β) Ότι αναγκαστική απαλλοτρίωση στις περιπτώσεις λατομείων αδρανών
υλικών, εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνο για την κατασκευή δρόμων προσπέλασης, λόγω
του προσωρινού χαρακτήρα της λειτουργίας των λατομείων τούτων.
Άρθρο 15

Το άρθρο τούτο αντιστοιχεί στις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του
άρθρου 13, των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 14 του ν.1428/1984 και
στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.669/1977.
Η προσθήκη στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αποβλέπει στην
εναρμόνιση των διατάξεων του νομοσχεδίου με εκείνες του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Η παράγραφος 5 αποτελεί νέα προσθήκη και αποσκοπεί στο να ελεγχθεί,
πριν από την οριστική διακοπή της εκμετάλλευσης ενός λατομείου, αν έχουν
ληφθεί από τον εκμεταλλευτή τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των περιοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Άρθρο 16

Το παρόν άρθρο αντιστοιχεί στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
14 του ν.1428/1984, οι οποίες συμπληρώνονται, ώστε να αναφέρεται ρητώς
η, αυτονόητη άλλωστε, υποχρέωση του επιβλέποντος τις εργασίες του λατομείου μηχανικού να ενημερώνεται για τις εντολές της Επιθεωρήσεως Μεταλλείων και να μεριμνά για την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με τον
εκμεταλλευτή. Σκοπός είναι ο συντονισμός των ενεργειών του επιβλέποντος,
του εκμεταλλευτή και της Επιθεωρήσεως Μεταλλείων για την επίτευξη του
βέλτιστου αποτελέσματος στην εκμετάλλευση των λατομείων.
Άρθρο 17

Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5 και 7 αντιστοιχούν στις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 και των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 16 του ν.1428/1984, των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 15 του
ν.1428/1984 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου13 του ν.2115/1993,
στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 και του άρθρου 11
του ν.669/1977 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του
ν.2115/1993 και στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2115/1993.
Οι προτεινόμενες στην παράγραφο 6 αποτελούν νέες διατάξεις και καθορίζουν συγκεκριμένη διαδικασία για το συντονισμένο και αποτελεσματικό
έλεγχο της ποιότητας των κυκλοφορούντων στην αγορά αδρανών υλικών.
Ανάλογες διατάξεις είχαν προταθεί και από ομάδα υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η σημασία της ποιότητας των αδρανών υλικών για την αρτιότητα της κατασκευής των δημοσίων και ιδιωτικών έργων είναι προφανής
και η ανάγκη ελέγχου της ποιότητας των υλικών αυτών έχει επανειλημμένως
επισημανθεί από τον τεχνικό κόσμο της χώρας.
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Άρθρο 18

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 αντιστοιχούν στις διατάξεις του άρθρου
16 του ν.669/1977 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 και της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του ν.2115/1993 και στις διατάξεις του άρθρου
11 του ν.1428/1984.
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 αντιστοιχούν στις διατάξεις του άρθρου
21 του ν.669/1977.
Άρθρο 19

Οι διατάξεις του άρθρου τούτου αντιστοιχούν στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.669/1977 σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 24 του
ν.2115/1993 και στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.1428/1984 σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2115/1993.
Άρθρο 20

Στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 19 του ν.1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του
ν.2115/1993 και στις παραγράφους 2 και 3 περιλαμβάνονται αντιστοίχως οι
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 19 του ν.1428/1984.
Άρθρο 21

Οι διατάξεις του άρθρου τούτου αντιστοιχούν στις διατάξεις του άρθρου
46 του ν.669/1977, του άρθρου 18 του ν.1428/1984 και της παραγράφου 11
του άρθρου 21 του ν.2115/1993.
Άρθρο 22

Για τη διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 1 έχουν ληφθεί υπόψη
οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.669/1977 και του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.2115/1993.
Οι διατάξεις της παραγράφου 2, όπως διαμορφώθηκαν μετά τη δημόσια
διαβούλευση, διαφοροποιούν τα λατομεία της παραγράφου 2β του άρθρου
10 από τα λοιπά λατομεία αδρανών υλικών, σε ό,τι αφορά την έρευνα και την
εκμίσθωση. Η διαφοροποίηση αυτή κρίνεται σκόπιμη, δεδομένου ότι για τον
εντοπισμό καταλλήλων κοιτασμάτων ορυκτών, που εξορύσσονται στα λατομεία αυτά, απαιτούνται έρευνες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι δαπανηρές. Μετά τον εντοπισμό των εν λόγω κοιτασμάτων, με την εφαρμογή
των διατάξεων που ισχύουν για τα βιομηχανικά ορυκτά, οι αδειούχοι των
ερευνών, στις περιπτώσεις των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών λατομείων, θα έχουν τη δυνατότητα να τα μισθώσουν με απ’ ευθείας σύμβαση και
να παρατείνουν τις μισθώσεις σύμφωνα με τις σχετικές ευνοϊκές διατάξεις.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 επιδιώκεται η απλούστευση και σύντμηση των διαδικασιών για την έκδοση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικούς σκοπούς, στις εξαιρετικές περιπτώσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Κατά τα λοιπά, όπως τονίζεται στην
ίδια παράγραφο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Ανάλογες διατάξεις περιλαμβάνονται και στη
νομοθεσία άλλων κρατών μελών της ΕΕ.
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Οι διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπουν τη δυνατότητα διενέργειας
ερευνητικών γεωτρήσεων με απλή διαδικασία χωρίς ειδική άδεια, σε περιπτώσεις που δεν θίγεται το περιβάλλον, ούτε προκύπτουν ζητήματα ασφαλείας περιοίκων ή οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων. Άλλωστε με την έγκαιρη
έγγραφη ανακοίνωση αρμοδίως των ερευνών αυτών διασφαλίζεται και η
εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία των αρχαιοτήτων και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Ανάλογες διατάξεις υπάρχουν στο εθνικό δίκαιο και άλλων κρατών μελών της ΕΕ.
Άρθρο 23

Με την παράγραφο 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 3 του Μεταλλευτικού Κώδικα, με το οποίο διευκρινίζεται ότι με τους όρους “Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών” (ΑΜΕ) και “Παραχώρηση Μεταλλείου” (Π.Μ.) νοείται
το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης αντίστοιχα των μεταλλευτικών ορυκτών. Το δικαίωμα της κυριότητας επί μεταλλείου, το οποίο αποκτάται με την
εφαρμογή των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα, είναι αυτοτελές, εμπράγματο και “διακεκριμένο” από την κυριότητα επί του εδάφους. Το αντίστοιχο δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών ο
Μεταλλευτικός Κώδικας (άρθρο 6), χωρίς να απαιτείται κάποια έγκριση ή διοικητική διαδικασία, το παραχωρεί απ’ ευθείας στον ιδιοκτήτη του εδάφους,
ο οποίος μπορεί να το ασκεί με τους περιορισμούς της λατομικής νομοθεσίας
και βεβαίως με τις άδειες και εγκρίσεις που απαιτεί το ευρύτερο νομικό πλαίσιο. Κατ’ αναλογία το μεταλλευτικό δικαίωμα, μετά την απόκτησή του με την
εφαρμογή των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως αναφέρει το
άρθρο 3 αυτού, μπορεί να ασκείται στα πλαίσια των προβλέψεων του ευρύτερου νομικού πλαισίου και των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών
και Λατομικών Εργασιών.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω είναι λογικό να δεχθούμε ότι κατά το στάδιο
της χορήγησης μιας άδειας (δικαιώματος) μεταλλευτικών ερευνών δεν απαιτείται η σύνταξη τεχνικών μελετών ή μελετών για επιπτώσεις στο περιβάλλον,
ούτε βεβαίως η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση που
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.1650/1986, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του ν.3010/2002, ούτε άλλη έγκριση, πέραν της
εφαρμογής των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα. Άλλωστε οι άδειες μεταλλευτικών ερευνών αναφέρονται σε εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων και ως
εκ τούτου δεν θα είχε νόημα να συντάσσονται προμελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων με υποθετικό και αόριστο περιεχόμενο, δεδομένου ότι στο στάδιο αυτό δεν είναι ακόμη γνωστά κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να συντάσσονται για συγκεκριμένα
μεταλλευτικά έργα και δραστηριότητες, όπως απαιτούν και οι οδηγίες της ΕΕ.
Σχετικές με το ζήτημα τούτο είναι οι προτεινόμενες διατάξεις στα εδάφια α και
δ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
Με την παράγραφο 2 προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 32 του Μεταλλευτικού Κώδικα, το οποίο δεν είναι συμβατό πλέον με το ευρύτερο νομικό
πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί στο μεταξύ.
Με την παράγραφο 3 προτείνεται η διαγραφή του όρου “μεταλλογενής
περιοχή”, ο οποίος, ανεξάρτητα από την ορθότητά του, στην πράξη δημιούργησε αμφιβολίες για την ορθότητα της εφαρμογής των διατάξεων, στις οποίες
περιέχεται. Το αποτέλεσμα θα είναι οι ενέργειες της υπηρεσίας κατά την εφαρ1916

μογή των διατάξεων αυτών να καταστούν πλέον διαφανείς.
Η παράγραφος 4 περιλαμβάνει τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
1428/1984 με τη συμπλήρωση που περιέχεται στην προτεινόμενη παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. δ/τος 210/1973.
Τα εδάφια β και γ της παραγράφου 5 αντιστιχούν στις διατάξεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178
Α).
Το εδάφιο δ της παραγράφου 5 αντιστοιχεί στο εδάφιο γ της παραγράφου
1 του άρθρου 12 του ν. 2837/2000. Η προτεινόμενη διατύπωση εναρμονίζεται
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως συμπληρώνονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του παρόντος νομοσχεδίου, είναι
προσαρμοσμένη στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο, όπως έχει σήμερα διαμορφωθεί και ικανοποιεί τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ για την προστασία
του περιβάλλοντος.
Η προτεινόμενη προσθήκη του εδαφίου ε στην παράγραφο 5 αποβλέπει
στη δυνατότητα συνέχισης της έρευνας ή της εκμετάλλευσης ενός μεταλλείου
ή λατομείου, στις περιπτώσεις που λήγει η διάρκεια ισχύος αποφάσεως, με
την οποία έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι ή έχει χορηγηθεί άδεια επέμβασης σε δασική έκταση, ώστε να μην προκύψουν δυσμενείς συνέπειες για
τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και την εθνική οικονομία. Άλλωστε στο
χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την έγκριση νέων όρων για την προστασία του
περιβάλλοντος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, είναι δυνατή με εφαρμογή των
διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του παρόντος νομοσχεδίου η
επιβολή από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων συμπληρωματικών μέτρων, πέραν
των όρων που είχαν ήδη εγκριθεί.
Οι διατάξεις της παραγράφου 6 αντιστοιχούν στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 2115/1993 και της παραγράφου 6 του άρθρου
1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α), σύμφωνα με τις οποίες οι Επιθεωρήσεις
Μεταλλείων δεν υπάγονται στις Περιφέρειες και εξακολουθούν να αποτελούν
διανομαρχιακού επιπέδου υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Με την παράγραφο 7 στη θέση του υφισταμένου Τμήματος Ασφαλείας
και Αδειών Εκμετάλλευσης των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων συνιστώνται δύο
τμήματα, με σκοπό να καταστεί δυνατή η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών με
μεγαλύτερο αριθμό μηχανικών και λοιπού τεχνικού κυρίως προσωπικού, για
να ανταποκριθούν στην αποστολή τους. Οι αρμοδιότητες, που συνίστανται
στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων των νόμων που αφορούν την έρευνα
και εκμετάλλευση των μεταλλείων και λατομείων, καθώς και του Κανονισμού
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, μετά δυσκολίας ασκούνται σήμερα
από το υπάρχον προσωπικό των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων. Η ανάγκη ενίσχυσης αυτών με νέο προσωπικό γίνεται πλέον επιτακτική μετά την προσθήκη και νέων αρμοδιοτήτων με το παρόν νομοσχέδιο.
Με την παράγραφο 8 ανατίθενται στη Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και
Φυσικών Πόρων οι αρμοδιότητες, που προκύπτουν για το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά τη δημοσίευση του ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α).
Άρθρο 24

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ρυθμίζεται η εκκρεμότητα που έχει
προκύψει μετά την έκδοση της αποφάσεως 1682/2000 του Συμβουλίου της
Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία λατομεία μαρμαροψηφίδας που είχαν
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αποκτήσει άδεια εκμετάλλευσης με εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν
για τα λατομεία μαρμάρων, ανήκουν στην κατηγορία των λατομείων αδρανών
υλικών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η ευχέρεια τα λατομεία αυτά
να συνεχίσουν τη λειτουργία τους με την υπάρχουσα άδεια εκμετάλλευσης,
ενόψει και του ότι μετά την υπαγωγή τους στις εξαιρέσεις της παραγράφου
2β του άρθρου 10 επιτρέπεται να λειτουργούν εκτός λατομικών περιοχών.
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 βρίσκονται σε αρμονία με το τελευταίο
υπεδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του παρόντος νομοσχεδίου και
κρίνονται απαραίτητες για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω για το υπεδάφιο αυτό.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν.2702/1999 (ΦΕΚ 70Α) είχε παρασχεθεί προθεσμία δύο (2) μηνών για την υποβολή αιτήσεων παράτασης
των αδειών εκμετάλλευσης για ορισμένες περιπτώσεις λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του
ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95Α) παρασχέθηκε νέα, αποκλειστική, προθεσμία τριών
(3) μηνών για όσους απώλεσαν την προηγούμενη προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων. Ήδη με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, σε όσους υπέβαλαν τις ως άνω αιτήσεις, τάσσεται προθεσμία έξι (6) μηνών για τη συμπλήρωση των σχετικών φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με σκοπό
να λήξει η εκκρεμότητα και να διακοπεί η λειτουργία λατομείων, που συνεχίζεται τυχόν παράνομα με υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων εκμεταλλευτών.
Με το άρθρο 14 του ν.2702/1999 (ΦΕΚ 70Α) είχε ταχθεί προθεσμία έξι
(6) μηνών στους εκμεταλλευτές λατομείων σχιστολιθικών πλακών σε εκτάσεις, την κυριότητα των οποίων αμφισβητεί το Δημόσιο, για την υποβολή σχετικών αιτήσεων στο συμβούλιο επίλυσης ιδιοκτησιακών διαφορών. Ήδη με
την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου παρέχεται τρίμηνη αποκλειστική
προθεσμία, σε όσους καθυστερούν, για την υποβολή των ως άνω αιτήσεων.
Σκοπός είναι η άρση της συνεχιζόμενης εκκρεμότητας και η νομιμοποίηση
της εκμετάλλευσης των λατομείων αυτών, εφόσον παράλληλα πληρούν τις
απαιτούμενες προς τούτο λοιπές προϋποθέσεις.
Η παράγραφος 5 προβλέπει τη δυνατότητα συνέχισης της εκμετάλλευσης νομίμως λειτουργούντων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων στις περιπτώσεις τυχόν μεταβολής, εκ των υστέρων, της χρήσης γης
στις περιοχές των λατομείων αυτών με πολεοδομικές, χωροταξικές ή άλλες
διατάξεις.
Άρθρο 25

Οι διατάξεις του άρθρου τούτου είναι ανάλογες των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 669/1977 και αποσκοπούν στην ομαλή μετάβαση από το προϊσχύον στο νέο νομικό καθεστώς, χωρίς αιφνιδιασμούς, χρονικές
καθυστερήσεις, επιμήκυνση των διαδικασιών και πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, τα οποία θα είχαν δυσμενείς συνέπειες για τους διοικουμένους
και μπορούσαν να αποβούν μοιραία για την πραγματοποίηση επενδύσεων.
Η προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 1 αναφέρεται στα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων των δήμων και κοινοτήτων, για τα οποία
οι προϊσχύουσες διατάξεις προέβλεπαν την έκδοση αδείας εκμετάλλευσης
στο όνομα των δήμων και κοινοτήτων με μέριμνα των ενδιαφερομένων, οι
οποίοι στη συνέχεια προέβαιναν στη μίσθωση, σε αντίθεση με όλα τα άλλα
λατομεία ιδιωτικά και δημόσια για τα οποία η μίσθωση προηγείται της αδείας
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εκμετάλλευσης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι άδειες εκμετάλλευσης που
έχουν ήδη εκδοθεί στο όνομα των δήμων και κοινοτήτων θα ισχύουν πλέον
στο όνομα των εκμεταλλευτών, οι οποίοι άλλωστε ευθύνονται για τον τρόπο
εκμετάλλευσης των λατομείων και την εφαρμογή όλων των συναφών διατάξεων. Οι άδειες αυτές θα διέπονται στο εξής από τις προτεινόμενες νέες διατάξεις και θα υπάρχει ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου. Προς την
ίδια κατεύθυνση κινείται και η προσθήκη του δευτέρου εδαφίου στην παράγραφο 2 και αναφέρεται στις αιτήσεις που έχουν τυχόν υποβληθεί για τη χορήγηση αδείας εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών
ορυκτών στο όνομα δήμων και κοινοτήτων.
Οι διατάξεις της παραγράφου 3 αναφέρονται σε εκκρεμείς αιτήσεις για
την παροχή συναίνεσης διενέργειας ερευνών σε λατομικούς χώρους του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων. Με την προσθήκη στην παράγραφο αυτή τάσσεται προθεσμία ενός έτους για την υποβολή αιτήσεων, με τις οποίες οι
εκκρεμείς αυτές αιτήσεις θα καταστούν επίκαιρες με βάση τις διατάξεις του
παρόντος νομοσχεδίου. Σκοπός της διάταξης είναι να λήξει η εκκρεμότητα,
στις περιπτώσεις που αυτή παρατείνεται με υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων,
με αποτέλεσμα να δεσμεύονται επί σειράν ετών λατομικοί χώροι, χωρίς να
αναπτύσσεται σ’ αυτούς κάποια δραστηριότητα.
Με την παράγραφο 4 διατηρούνται σε ισχύ αποφάσεις κατακύρωσης του
αποτελέσματος δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοσίων λατομικών εκτάσεων.
Με την παράγραφο 5 διατηρούνται σε ισχύ ‘‘ζώνες λατομικής χρήσης’’,
που έχουν καθορισθεί με Προεδρικά Διατάγματα με πρόταση των Υπουργών
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης.
Άρθρο 26

Στο άρθρο αυτό καταγράφονται οι καταργούμενες διατάξεις, είτε επειδή
έχουν περιληφθεί στο παρόν σχέδιο νόμου, είτε έχουν τροποποιηθεί κατά τα
αναφερόμενα ανωτέρω στα επί μέρους άρθρα, είτε θα καταργηθούν με την
πλήρη εφαρμογή του νόμου.
Άρθρο 27

Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου γίνεται η σύνδεση του νόμου
με το ευρύτερο νομικό πλαίσιο.
Με την παράγραφο 2 εξασφαλίζεται η συνέχεια των ενεργειών της διοίκησης, χωρίς να υπάρξει κενό, μέχρις ότου εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις
που προβλέπουν οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο διατάξεις.
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«Έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων και άλλες διατάξεις»
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Άρθρο 1
Ορισμοί - Γενικές διατάξεις

Λατομικά ορυκτά ονομάζονται τα ορυκτά, τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία των μεταλλευμάτων ή μεταλλευτικών ορυκτών, κατά τις διατάξεις
του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ.210/1973-ΦΕΚ277Α).
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα λατομικά ορυκτά διακρίνονται στις κατωτέρω κατηγορίες :
α) Βιομηχανικά ορυκτά
β) Μάρμαρα και
γ) Αδρανή υλικά
Στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών υπάγονται όλα τα λατομικά
ορυκτά εκτός των μαρμάρων και των αδρανών υλικών. Τέτοια είναι ιδίως
ο καολίνης, ο μπεντονίτης, η κιμωλία, ο γύψος, ο περλίτης, η κίσσηρις, η
θηραϊκή γη, ο χαλαζίας, η χαλαζιακή άμμος, οι ποζολάνες, ως και γενικώς
οι άργιλλοι και μάργες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.
Στην κατηγορία των μαρμάρων ανήκουν διάφορα πετρώματα, ποικίλων
χρωμάτων, εξορυσσόμενα σε όγκους, επιδεκτικά κοπής σε πλάκες, λειάνσεως και στιλβώσεως, καθώς και ο πωρόλιθος, το αλάβαστρο, ο όνυχας, οι σχιστολιθικές και οι λεπτές ασβεστολιθικές πλάκες και παρεμφερή
πετρώματα χρησιμοποιούμενα για δομικούς και διακοσμητικούς σκοπούς.
Στην κατηγορία των αδρανών υλικών υπάγονται τα υλικά διαφόρων διαστάσεων, που προέρχονται από την εξόρυξη πετρωμάτων ή την απόληψη φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων τους και είναι κατάλληλα να
χρησιμοποιηθούν όπως έχουν ή μετά από θραύση ή λειοτρίβηση ή ταξινόμηση για την παρασκευή σκυροδεμάτων ή κονιαμάτων ή με μορφή
σκύρων ή μεγαλυτέρων τεμαχίων στην οδοποιΐα ή λοιπά τεχνικά έργα ή
οικοδομές , καθώς και τα υλικά τα προερχόμενα από την εξόρυξη ασβεστολιθικών πετρωμάτων και χρησιμοποιούμενα για την παραγωγή ασβέστου ή υδραυλικών κονιών ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας. Στην έννοια
των αδρανών υλικών περιλαμβάνονται και οι δομικοί λίθοι λαξευτοί ή όχι
καθώς και η μαρμαρόσκονη ως προϊόν λατομείου και οι μαρμαροψηφίδες
που εξορύσσονται από λατομικούς χώρους, στους οποίους δεν υπάρχουν κοιτάσματα μαρμάρων σε όγκους.
Για κάθε αμφιβολία ή αμφισβήτηση, σε ό,τι αφορά την κατηγορία υπαγωγής λατομικού ορυκτού, αποφαίνεται ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά
από γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε), το οποίο συνεκτιμά και τη χρήση, για την οποία το ορυκτό
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό οικονομικό κύκλο εργασιών
του λατομείου.
Λατομικός χώρος είναι η ενιαία έκταση γης, στην οποία υπάρχει δικαίωμα
έρευνας ή εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών ενός μόνο φυσικού ή νομικού προσώπου.
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Λατομείο είναι η έκταση γης μέσα στο λατομικό χώρο, όπου αναπτύσσονται λατομικές εργασίες.
Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται μίσθωση λατομείου, νοείται μίσθωση λατομικού χώρου.
Άρθρο 2
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Δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης

Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών εν γένει ορυκτών
ανήκει στον ιδιοκτήτη της εδαφικής έκτασης, μέσα στην οποία υπάρχουν,
ή σ’ εκείνον στον οποίο ο ιδιοκτήτης παραχώρησε το δικαίωμα αυτό.
Το δικαίωμα εκμετάλλευσης εκτείνεται σε όλα τα υποπροϊόντα και τα
πάσης φύσεως απορρίμματα, που προέρχονται από την εξόρυξη και
επεξεργασία των λατομικών ορυκτών.
Η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από τον ιδιοκτήτη αποδεικνύεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο που συνοδεύεται από τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1: 5000. Στο σχεδιάγραμμα αυτό
απεικονίζονται τα όρια του λατομικού χώρου προσδιοριζόμενα με ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες εξαρτημένες από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο. Στο ίδιο σχεδιάγραμμα ορίζεται το κέντρο φύλλου χάρτη
σε κλίμακα 1: 100.000, μέσα στον οποίο εμπίπτει ο λατομικός χώρος, με
τα στοιχεία του, δηλαδή με το L ( γεωγραφικό πλάτος ) και το Μ (γεωγραφικό μήκος ) από Αθήνα. Τα όρια του λατομικού χώρου πρέπει να προσδιορίζονται και με επίπεδες καρτεσιανές συντεταγμένες αναφερόμενες στο
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987, να ορίζεται το αντίστοιχο φύλλο χάρτη κλίμακας 1:50.000 της Γ.Υ.Σ. και οι τεχνικές προδιαγραφές του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος πρέπει να εναρμονίζονται με
τις προβλεπόμενες από την απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό
71154/4228/12-7-95 (ΦΕΚ639/Δ), όπως θα ισχύει κάθε φορά.
Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας στις περιπτώσεις λατομικών
χώρων του Δημοσίου ή δήμου ή κοινότητας αποδεικνύεται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ή με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου αντίστοιχα. Στις αποφάσεις
αυτές αναφέρονται υποχρεωτικά τα όρια του λατομικού χώρου με τα στοιχεία του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του προηγουμένου εδαφίου.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας
αποδεικνύεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο συνοδευόμενο από
το κατά τα ανωτέρω σχετικό σχεδιάγραμμα.
Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών που
βρίσκονται σε χαρακτηρισμένα ως διακατεχόμενα δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις ανήκει στο Δημόσιο, μέχρις οριστκής επιλύσεως
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων αυτών. Εξαιρούνται οι εκτάσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του
ν.998/1979 (ΦΕΚ289Α) και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που κατέχονται
αποδεδειγμένα από ιδιώτες με νόμιμους τίτλους, οπότε το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης ανήκει σε αυτούς μέχρις οριστικής επιλύσεως του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων.
Συμβάσεις μισθώσεως λατομείων, που έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν
με συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ή ΟΤΑ
ως εκμισθωτή και τρίτων, εξακολουθούν να είναι έγκυρες και ισχυρές και
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μετά την τυχόν αναγνώριση δικαστικώς ή διοικητικώς ως ιδιοκτήτη του
εδάφους των λατομείων τρίτου προσώπου. Οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, στη θέση δε
του εκμισθωτή Δημοσίου ή ΟΤΑ υπεισέρχεται αυτοδικαίως ο αναγνωρισθείς τρίτος και ο μισθωτής διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 5 του άρθρου 3
του παρόντος. Στην περίπτωση που εκμισθωτής είναι το Δημόσιο και ο
αναγνωρισθείς ιδιοκτήτης είναι ΟΤΑ ή άλλος τρίτος, η αρχική σύμβαση
μίσθωσης για τα λατομεία αδρανών υλικών επέχει και θέση αδείας εκμετάλλευσης στο όνομα του μισθωτή.
Η διαχείριση των λατομικών χώρων, των οποίων το Δημόσιο είναι εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, διενεργείται
από το Δημόσιο, το οποίο αποδίδει στους λοιπούς συνιδιοκτήτες το μερίδιο από τα μισθώματα, που τους αναλογεί.
Άρθρο 3

1.

2.

Παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης
των λατομείων με μίσθωση ή εισφορά

Συμβάσεις μισθώσεως ή εισφοράς του δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων οποιασδήποτε
κατηγορίας ορυκτών καταρτίζονται εγκύρως μόνο με συμβολαιογραφικό
έγγραφο και συνομολογούνται για διάρκεια είκοσι (20) ετών.
Για την εκτέλεση εθνικού ή διανομαρχιακού έργου της περιπτώσεως γ
της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου η χρονική διάρκεια μισθώσεως συνομολογείται ίση με τη χρονική διάρκεια εκτελέσεως
του έργου.
Για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων της ανωτέρω παραγράφου η διάρκεια των είκοσι (20) ετών μπορεί να παρατείνεται μονομερώς, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, με τους ίδιους όρους και
συμφωνίες της σύμβασης για μια ακόμη εικοσαετία, εφόσον:
α) δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί λόγοι της παραγράφου 1 του άρθρου
7 του παρόντος νόμου και
β) ο μισθωτής έχει εκπληρώσει τους όρους της σύμβασης και της αδείας
εκμετάλλευσης, έχει κάνει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές μελέτες
επενδύσεις και έχει επιτύχει παραγωγή ανάλογα με τη σπουδαιότητα του
λατομείου.
Για τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από γνωμοδότηση της
αρμoδίας Επιθεωρήσεως Μεταλλείων και ακρόαση του μισθωτή και του
ιδιοκτήτη του χώρου, εφόσον αυτός δεν είναι δημόσιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής ή εκείνος, στον οποίο έχει εισφερθεί το δικαίωμα
εκμετάλλευσης, υπέβαλε κατά τη διάρκεια του προτελευταίου έτους της
μισθώσεως σχετική αίτηση στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.
Η διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για την έκδοση της οποίας δεν απαιτείται η έγκριση νέων Περιβαλλοντικών Όρων
για την εκμετάλλευση του λατομείου, επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο μονομερούς παρατάσεως της μισθώσεως.
Συμβάσεις σε ισχύ, που έχουν συναφθεί για πρώτη φορά για διάρκεια
μικρότερη των είκοσι (20) ετών, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τη συμ-
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πλήρωση εικοσαετίας και συμβάσεις που έχουν παραταθεί, σύμφωνα με
τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.669/1977, πέραν
της εικοσαετίας, χωρίς να συμπληρώνεται συνολική διάρκεια σαράντα
(40) ετών από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης, ισχύουν αυτοδικαίως μέχρι τη συμπλήρωση των σαράντα (40) ετών.
Στις περιπτώσεις λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων που
παραμένουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μισθώσεως ή εισφοράς του δικαιώματος εκμετάλλευσης μπορεί να
παρατείνεται κατ’ αρχήν επί δέκα (10) έτη και στη συνέχεια ανά πενταετία
σύμφωνα με τη διαδικασία και ανάλογη εφαρμογή της προηγουμένης
παραγράφου και πέραν των σαράντα (40) ετών, μέχρι να ολοκληρωθεί
η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων των υπό εκμετάλλευση
ορυκτών, σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη σχετική τεχνική μελέτη
και την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Μέχρι την έκδοση της ως άνω διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή την τυχόν πράξη απόρριψης της αίτησης το δικαίωμα εκμετάλλευσης διατηρείται με τους όρους και συμφωνίες της
σύμβασης, της οποίας ζητείται η παράταση, με την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής υποβάλλει τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό δικαιολογητικά μέσα
στις προθεσμίες που θέτει η αρμόδια υπηρεσία.
Η αποκατάσταση των λατομικών χώρων, μετά τη λήξη των εργασιών εκμετάλλευσης, πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συμβατή με το άμεσο και
το ευρύτερο περιβάλλον και η διαμόρφωση κατάλληλη για τυχόν μελλοντικές χρήσεις των χώρων στα πλαίσια των προβλέψεων του χωροταξικού
σχεδιασμού της περιοχής. Σχετικοί πρόσθετοι όροι μπορεί να τίθενται μεταξύ των υποχρεώσεων των μισθωτών, με την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Οι πρόσθετοι
αυτοί όροι προτείνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και
ενσωματώνονται στους Περιβαλλοντικούς Όρους για την παράταση της
αδείας εκμετάλλευσης. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας,
που εκδίδονται μετά από αίτηση των εκμεταλλευτών και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι συμβάσεις μισθώσεως μπορεί να παρατείνονται αυτοδικαίως και μετά το τέλος των εργασιών εκμετάλλευσης
με αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των λατομικών χώρων. Η αίτηση των εκμεταλλευτών υποβάλλεται έξι (6) μήνες πριν
από το τέλος των εργασιών εκμετάλλευσης και η απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας καθορίζει το είδος των εργασιών αποκατάστασης
και τον εντελώς απαραίτητο χρόνο για την εκτέλεση των εργασιών αυτών.
Οι εργασίες αποκατάστασης των λατομικών χώρων που εκτελούνται μετά
το τέλος των εργασιών εκμετάλλευσης ανήκουν στην εποπτεία των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ. Προϊόντα που εξορύσσονται κατά την
εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης και δεν αναγκαιούν για την τελική
διαμόρφωση των λατομικών χώρων διατίθενται ελεύθερα από τους εκμεταλλευτές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Για τις ως άνω παρατάσεις κατά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συνεκτιμάται και η συμβολή της εκμετάλλευσης στην κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών του κάθε ορυκτού,
στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, στην οικονομία της περιοχής και στην
εθνική οικονομία γενικότερα, σε συνάρτηση με την προστασία του φυσι1923
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κού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Στις ανωτέρω παρατάσεις το μίσθωμα καθορίζεται, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της επoμένης παραγράφου, με συμφωνία των ενδιαφερομένων μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από το αρμόδιο κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο με τη διαδικασία των άρθρων 647-662 του Κ. Πολ.
Δικονομίας.
Επί των ως άνω συμβάσεων ορίζονται:
α) Κατά την πρώτη τριετία ισχύος των συμβάσεων ετήσιο πάγιο μίσθωμα
ανά στρέμμα ποσόν κλιμακούμενο, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λατομείου (θέση, συνθήκες προσπέλασης και εκμετάλλευσης,
επικρατούσες στην περιοχή καιρικές συνθήκες, είδος και ποιότητα των
ορυκτών κτλ) από είκοσι (20) έως εξήντα (60) ΕΥΡΩ ή ποσόν κλιμακούμενο από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) ΕΥΡΩ εφόσον πρόκειται για λατομική έκταση, της οποίας η εκμίσθωση γίνεται με απ’ ευθείας σύμβαση
μετά τη διενέργεια ερευνών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων
5 και 6 του άρθρου 8 του παρόντος. Κατά τη δεύτερη τριετία ισχύος των
συμβάσεων και μέχρι τη λήξη της ισχύος αυτών με οποιονδήποτε τρόπο
πάγιο μίσθωμα ορίζεται ποσόν κλιμακούμενο από πενήντα (50) έως και
εκατό (100) ΕΥΡΩ ανά στρέμμα. Τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται ανά τριετία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
β) Για τα λατομεία μαρμάρων ανώτατο θεμιτό αναλογικό μίσθωμα 8% επί
της αξίας των εξορυσσομένων ογκομαρμάρων και 10% επί της αξίας των
ξοφαριών και ακατεργάστων παραπροϊόντων φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου.
γ) Για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών ανώτατο θεμιτό αναλογικό μίσθωμα 11% επί της αξίας των εξορυσσομένων προϊόντων ή 4% επί της
αξίας των εντός του λατομείου επεξεργασμένων προϊόντων ή παραπροϊόντων φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου.
Για τα λατομεία των ανωτέρω περιπτώσεων β και γ εντός τριών (3)
μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους γίνεται συμψηφισμός μεταξύ παγίου και αναλογικού μισθώματος και καταβάλλεται αναλογικό μίσθωμα μόνο, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο του παγίου.
Κάθε συμφωνία για καταβολή μισθώματος ανωτέρου των ως άνω ποσοστών είναι άκυρη κατά το μέρος που υπερβαίνει τα ποσοστά αυτά.
Τα αδρανή υλικά, που εξορύσσονται κατά την εκμετάλλευση οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπροϊόντα
των ανωτέρω περιπτώσεων β και γ και διατίθενται ελεύθερα από τον εκμεταλλευτή, ο οποίος υποχρεούται στην καταβολή αναλογικού μισθώματος στον ιδιοκτήτη της εκτάσεως του χώρου εκμετάλλευσης ανερχομένου
σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στην τιμή πωλήσεως ακατεργάστων
υλικών ή πέντε τοις εκατό (5%) στην τιμή πωλήσεως επεξεργασμένων
υλικών φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου. Η ποσότητα των αδρανών τούτων υλικών, που δύναται να διατεθεί ελεύθερα,
είναι η τυχόν πέραν της απαιτούμενης για την αποκατάσταση του λατομικού χώρου και πρέπει να προσδιορίζεται με τις μελέτες (τεχνική και περιβαλλοντικών επιπτώσεων), οι οποίες εγκρίνονται αρμοδίως.
Για τα λατομεία αδρανών υλικών, που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου, η εικοσαετής διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μισθώσεως της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται κατ’ αρχήν
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επί δέκα (10) έτη και στη συνέχεια ανά πενταετία μέχρις εξαντλήσεως
των κοιτασμάτων με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Η παράταση χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας
Περιφέρειας με τους όρους που καθορίζονται στην ίδια απόφαση, μεταξύ
των οποίων και η υποχρέωση για τη σταδιακή αποκατάσταση των λατομικών χώρων, μέχρι και μετά τη λήξη των εργασιών εκμετάλλευσης,
όπως προβλέπουν οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά τη διαπίστωση
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις α και β του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2.
Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την παράταση της
μίσθωσης ή την απόρριψη της αίτησης, αιτιολογημένη, εκδίδεται μέσα σε
προθεσμία έξι(6) μηνών από την υποβολή της αίτησης και δεν απαιτείται
προς τούτο έρευνα των απαγορευτικών λόγων, εάν αυτή έχει γίνει κατά
το διάστημα των τριών (3) τελευταίων ετών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης η λειτουργία του λατομείου συνεχίζεται.
Για τις ως άνω παρατάσεις υποβάλλεται από το μισθωτή κατά τη διάρκεια
του προτελευταίου έτους της μισθώσεως αίτηση συνοδευόμενη από τα
δικαιολογητικά , που καθορίζονται με τις αποφάσεις της παραγράφου 12
του άρθρου 11.
Οι μισθωτές υποχρεούνται στην καταβολή παγίων και αναλογικών μισθωμάτων. Ο μεταξύ τους συμψηφισμός απαγορεύεται.
Τα αναλογικά μισθώματα προσδιορίζονται με βάση τις ποσότητες των
αδρανών υλικών που πωλούνται κάθε έτος και υπολογίζονται από τα τιμολόγια πωλήσεως σε συνδυασμό με τοπογραφική ογκομέτρηση του
εξορυχθέντος πετρώματος καθώς και με κάθε άλλη πρόσφορη μέθοδο
καταμέτρησης των λατομικών προϊόντων.
Η υπομίσθωση και κάθε άλλη μορφή μεταβίβασης των μισθωτικών δικαιωμάτων επί λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών γενικώς
και επί δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο η εισφορά του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων σε εταιρεία, εφαρμοζομένων περαιτέρω των κανόνων του εταιρικού δικαίου. Για
την εισφορά αυτή απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του εκμισθωτή για
τη διασφάλιση της τήρησης των όρων της αρχικής συμβάσεως. Προκειμένου περί δημοσίων λατομείων την έγκριση παρέχει ο αρμόδιος Γενικός
Γραμματέας Περιφέρειας. Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξεως εισφοράς πρέπει να παραδίδεται στον εκμισθωτή
εντός μηνός από τη συνομολόγησή της.
Ο μισθωτής λατομείου, που ανήκει στην κυριότητα του Δημοσίου, δήμου
ή κοινότητας μπορεί να παραιτείται από τα μισθωτικά του δικαιώματα, με
την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση και την άδεια εκμετάλλευσης και γενικότερα έχει
λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των περιοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών
αποφαίνεται ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μετά από γνωμοδότηση
της αρμοδίας Επιθεωρήσεως Μεταλλείων, ακρόαση του μισθωτή και σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περίπτωση,
προκειμένου περί δημοτικών και κοινοτικών λατομείων.
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Άρθρο 4

1.

2.

3.

Ειδικές ζώνες εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών
και μαρμάρων

Σε περιοχές της χώρας, στις οποίες η εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων είναι αναπτυγμένη και η εκμετάλλευση αυτή
ενόψει της έκτασης και της ποιότητας των κοιτασμάτων έχει ουσιώδη σημασία για την εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη, είναι δυνατόν με Προεδρικά Διατάγματα να καθορίζονται ειδικές ζώνες, μέσα στις
οποίες το δικαίωμα εκμετάλλευσης των λατομείων αυτών ασκείται κατά
προτεραιότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
Για τον καθορισμό των ειδικών αυτών ζωνών λαμβάνονται υπόψη τα
στοιχεία που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των λατομείων, που
έχει προηγηθεί, τα αποτελέσματα τυχόν ερευνών που έχουν διενεργηθεί,
η γενικότερη γεωλογική δομή της κάθε περιοχής, τα θέματα ασφαλείας
εργαζομένων και περιοίκων, οι προστατευόμενες ζώνες και τοπία, τα
λοιπά ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος, η ανάγκη ισόρροπης διαχείρισης του χώρου και η ανάγκη ορθολογικής εκμετάλλευσης και οικονομίας των κοιτασμάτων.
Για την οριοθέτηση των ως άνω ειδικών ζωνών λαμβάνεται υπόψη, κατά
περίπτωση, και η ύπαρξη εγκεκριμένων χωροταξικών σχεδίων και στις
περιπτώσεις νησιωτικών περιοχών ο καθορισμός τυχόν των ειδικών τούτων ζωνών γίνεται παράλληλα με τον καθορισμό ή και μετά την έγκριση
των χωροταξικών σχεδίων.
Τα ως άνω Διατάγματα εκδίδονται με εισήγηση των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, μετά από γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) για τα αποθέματα, την ποιότητα και
την οικονομική σημασία των λατομικών ορυκτών, της αρμοδίας Επιθεωρήσεως Μεταλλείων για θέματα ασφαλείας και ορθολογικής εκμετάλλευσης και του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου για τα λοιπά ζητήματα της
προηγουμένης παραγράφου.
Η διαδικασία για την έκδοση των Διαταγμάτων καθορισμού των ειδικών
ζωνών του παρόντος άρθρου μπορεί να κινηθεί είτε μετά από αίτηση των
συνδέσμων των λατομικών επιχειρήσεων, είτε μετά από αίτηση δήμων
ιδιοκτητών λατομικών επιχειρήσεων, που υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, είτε με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν προς τούτο γενική
τεχνική μελέτη, η οποία θα αιτιολογεί τη σκοπιμότητα καθορισμού της ειδικής ζώνης και θα περιλαμβάνει γενικό σχέδιο οργάνωσης και συντονισμού των εξορύξεων και γενικότερα διαχείρισης της ζώνης, με σκοπό την
ορθολογική εκμετάλλευση και την οικονομία των κοιτασμάτων και την
πλέον αποτελεσματική σταδιακή αποκατάσταση των λατομικών χώρων,
κατά ενιαίο τρόπο, μέχρι και μετά τη λήξη των εργασιών εκμετάλλευσης.
Η μελέτη αυτή υπογράφεται από τους επιστήμονες της παραγράφου 3α
του άρθρου 8 του παρόντος και εγκρίνεται, πριν από την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος
μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις και βελτιώσεις στο γενικό σχέδιο οργάνωσης και διαχείρισης της ειδικής ζώνης υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις.
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5.
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7.
8.

Παράλληλα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν τη Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που προβλέπουν οι
διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.
107017/2006 (ΦΕΚ1225Β/5.9.2006). Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε όλη
την έκταση της προτεινόμενης να καθορισθεί ειδικής ζώνης και εγκρίνεται
αρμοδίως, πριν από την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος
και την έγκριση της ως άνω γενικής τεχνικής μελέτης.
Την αίτηση για τον καθορισμό και την οριοθέτηση των ειδικών ζωνών του
παρόντος άρθρου προσυπογράφουν επιπλέον και οι κύριοι των εκτάσεων, εντός των ζωνών αυτών, για τις οποίες δεν υπάρχουν μισθώσεις
για έρευνα και εκμετάλλευση βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων.
Για τα λατομεία, που τίθενται τυχόν σε εκμετάλλευση από τους έχοντες
το δικαίωμα αυτό εντός της ειδικής ζώνης, μετά τον καθορισμό της, η σχετική ειδική τεχνική μελέτη και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
που συντάσσονται για την έκδοση των αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης, πρέπει να προσαρμόζονται στο εγκεκριμένο γενικό σχέδιο οργάνωσης και διαχείρισης της ειδικής ζώνης. Για τα ζητήματα της παραγράφου
1 του άρθρου 7 του παρόντος δεν απαιτείται η γνωμοδότηση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, εφόσον
αυτές έχουν γνωμοδοτήσει κατά το στάδιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) μετά την υποβολή της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.).
Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του βιομηχανικού ορυκτού ή των βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων, κατά περίπτωση, για την άσκηση του οποίου
έχει καθορισθεί ειδική ζώνη, υπερισχύει κατ’ αρχήν του δικαιώματος εκμετάλλευσης των λοιπών ορυκτών εντός της ζώνης αυτής.
Κατ’ εξαίρεση, αν υπάρχουν κοιτάσματα μεταλλευμάτων σε σημαντικές
ποσότητες και έχουν ουσιώδη σημασία για την εθνική οικονομία, το δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτών υπερισχύει. Στην περίπτωση αυτή, μετά
από γνωμοδότηση του ΙΓΜΕ, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εντός των κατά τα ανωτέρω καθοριζομένων ειδικών ζωνών μπορεί να
απαγορεύεται η ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων, ειδικώς προσδιοριζομένων στα Προεδρικά Διατάγματα, εφόσον από τις δραστηριότητες
αυτές παρακωλύεται η εκμετάλλευση των λατομικών ορυκτών ή από την
εκμετάλλευση των λατομικών ορυκτών παρεμποδίζεται η ανάπτυξη των
άλλων δραστηριοτήτων.
Οι εκμεταλλευόμενοι λατομεία εντός των ειδικών ζωνών δε μπορούν να
παρεμποδίσουν την κατασκευή τυχόν έργων δημοσίας ανάγκης και χρησιμότητας, έχουν όμως το δικαίωμα αποζημιώσεως σύμφωνα με το κοινό
δίκαιο.
Κατά το στάδιο καθορισμού των ως άνω ειδικών ζωνών έχει ανάλογη
εφαρμογή η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
Με Προεδρικό Διάταγμα, που θα εκδοθεί με εισήγηση των ως άνω
Υπουργών, θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος
άρθρου.
Η έρευνα και η εκμετάλλευση των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και
μαρμάρων εκτός των ειδικών ζωνών του παρόντος άρθρου διενεργείται
σύμφωνα με τις γενικότερες διατάξεις του νόμου αυτού.
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Άρθρο 5

1.

2.

3.

4.

5.

Λατομικές περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών

Ως λατομικές περιοχές (ή θέσεις συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων
του ν.1515/1985) για την εκμετάλλευση αδρανών υλικών μπορούν να χαρακτηρισθούν δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, ως
και εκτάσεις που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(ν.π.δ.δ.), οι οποίες προσφέρονται κυρίως από πλευράς ποιότητας πετρωμάτων, μορφολογίας της περιοχής, υπάρξεως αποθεμάτων και συνθηκών προσπελάσεως προς αυτές και προς τα καταναλωτικά κέντρα.
Λατομική περιοχή ή λατομικές περιοχές της προηγουμένης παραγράφου
σε ένα νομό ή θέσεις συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων του
ν.1515/1985 στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας καθορίζονται εφεξής σε
περίπτωση που η παραγωγή των εκεί λειτουργούντων λατομείων και η
εκμετάλλευση των απολήψιμων αποθεμάτων των κοιτασμάτων τους δεν
επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών του νομού ή
και των γειτονικών νομών, στους οποίους δεν έχει τυχόν καταστεί δυνατός ο καθορισμός αντιστοίχων περιοχών ή τα λειτουργούντα σ’ αυτούς
λατομεία δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών τους και υπάρχει
κίνδυνος να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς, να ζημιώνεται
η οικονομία της περιοχής ή η εθνική οικονομία γενικότερα.
Κατά τον καθορισμό μιας λατομικής περιοχής λαμβάνονται υπόψη τα κοιτάσματα και οι ανάγκες σε υλικά του νομού και των γειτονικών νομών,
κατά περίπτωση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι προστατευόμενες ζώνες και τοπία, τα λοιπά ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος, η ανάγκη μιας ισόρροπης διαχείρισης του χώρου και κυρίως η
ανάγκη ορθολογικής εκμετάλλευσης και οικονομίας των κοιτασμάτων.
Για τον υπολογισμό των απολήψιμων αποθεμάτων αδρανών υλικών, με
σκοπό την κάλυψη των αναγκών για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30)
ετών, λαμβάνεται υπόψη και ο γενικότερος χωροταξικός σχεδιασμός της
περιοχής, με τον οποίο πρέπει να εναρμονίζεται η μελλοντική αποκατάσταση των λατομικών χώρων μετά τη λήξη των εργασιών εκμετάλλευσης.
Η έναρξη της διαδικασίας καθορισμού λατομικών περιοχών σε ένα νομό
τίθεται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης με εισήγηση του Γενικού
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μετά προηγουμένη αιτιολογημένη
γνώμη του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου επί των αναφερομένων στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ζητημάτων. Η γνώμη αυτή παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφότου ζητηθεί από
τον αρμόδιο Nομάρχη, από τον οποίο και παραπέμπεται στο Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας.
Οι λατομικές περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών σε κάθε νομό καθορίζονται, εντός τριών (3) ετών από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως της εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης
της προηγουμένης παραγράφου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της οικείας Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της
παραγράφου 7, η οποία εξετάζει τα ζητήματα των παραγράφων 1,2 και
3 του παρόντος άρθρου.
Η σχετική έκθεση της ως άνω επιτροπής, την οποία παραπέμπει στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ο αρμόδιος Νομάρχης, επέχει και θέση

1928

6.

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για τη
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) και πριν από την έκδοση της αποφάσεώς του καθορισμού
λατομικής περιοχής ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ζητεί την έγκριση
του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία χορηγείται εντός τριών (3) μηνών από
την περιέλευση στο Υπουργείο Πολιτισμού του σχετικού εγγράφου του
Γενικού Γραμματέα και σχεδιαγράμματος με τα όρια της προτεινόμενης
λατομικής περιοχής, καθώς και την αιτιολογημένη απλή γνώμη της αρμοδίας υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία οφείλει
να απαντήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη
λήψη του σχετικού εγγράφου. Η έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και η
γνώμη του ΕΟΤ δεν ζητούνται, εάν οι αρχές αυτές έχουν γνωμοδοτήσει
στο στάδιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.).
Η ως άνω επιτροπή δύναται κατ’ εξαίρεση να συγκροτείται από τον αρμόδιο Νομάρχη και κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου για τον καθορισμό
περιοχής προσφερομένης ως λατομικής με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των ανωτέρω παραγράφων 1,2,3 και 4 του παρόντος άρθρου.
Η αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να συνοδεύεται από α) παράβολο δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ και β) στοιχεία αποδεικνύοντα ότι ο
αιτών έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης αδρανών υλικών στην περιοχή,
στην οποία αναφέρεται η αίτησή του.
Ειδικώς στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όπως αυτή προσδιορίζεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α΄), μπορεί
με τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων και ανάλογη διαδικασία,
ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής,
να καθορίζονται θέσεις συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αδρανών υλικών με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και
Τουριστικής Ανάπτυξης, προκειμένου δε περί δασικών εκτάσεων και του
Υπουργού Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην περίπτωση αυτή
της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας στην επιτροπή της παραγράφου 7
συμμετέχει ως δέκατο μέλος και εκπρόσωπος του Οργανισμού Αθήνας.
Σε περίπτωση που από την έκθεση της επιτροπής της παραγράφου 7
του παρόντος άρθρου προκύπτει ότι δεν καθίσταται δυνατός ο καθορισμός λατομικών περιοχών σε ένα νομό, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του νομού αυτού, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας με απόφασή
του συγκροτεί ανάλογη ειδική επιτροπή, στην οποία αναθέτει τον καθορισμό λατομικών περιοχών ή την επέκταση ήδη υφισταμένων στους γειτονικούς νομούς. Η επιτροπή αυτή ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του παρόντος νόμου και με γνώμονα την πλέον ορθολογική
χωροταξική κατανομή των λατομείων στην ευρύτερη περιοχή και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Κατά το στάδιο καθορισμού των ανωτέρω λατομικών περιοχών ή θέσεων
συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αδρανών υλικών δεν απαιτείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 4 του
ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του
ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α), προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και
αξιολόγηση. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα γίνεται με
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την τήρηση της διαδικασίας εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, κατά το
στάδιο χορήγησης της αδείας εκμετάλλευσης ή της σύμβασης μίσθωσης
των επί μέρους λατομείων, για συγκεκριμένα έργα και δραστηριότητες.
Η επιτροπή, που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, είναι οκταμελής, συγκροτείται για κάθε νομό με απόφαση του αρμοδίου Νομάρχη ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, κατά περίπτωση
σύμφωνα με τα ανωτέρω, εντός τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της εγκριτικής αποφάσεως του
Υπουργού Ανάπτυξης της ανωτέρω παραγράφου 4 και αποτελείται από
ένα υπάλληλο βαθμού τουλάχιστον Γ’: 1)του Υπουργείου Ανάπτυξης, ειδικότητας μηχανικού μεταλλείων, 2)των Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικής Ανάπτυξης του νομού, 3)της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών,
ειδικότητας πολιτικού ή τοπογράφου ή αρχιτέκτονα μηχανικού, 4)της
Τ.Υ.Δ.Κ., ειδικότητας τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού, 5)της αρμόδιας
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος-Χωροταξίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
ειδικότητας μηχανικού κατά προτίμηση πολεοδόμου χωροτάκτη, 6) του
Ι.Γ.Μ.Ε., ειδικότητας γεωλόγου ή μηχανικού μεταλλείων, 7) τον αρχαιολόγο προϊστάμενο της αρμόδιας Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενο από άλλον αρχαιολόγο της ίδιας
Υπηρεσίας και 8)ένα εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., οριζόμενο από την Τ.Ε.Δ.Κ.
Ο υπάλληλος της περιπτώσεως 1 ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό,
της περιπτώσεως 6 από τη Διοίκηση του Ι.Γ.Μ.Ε., αν δε στη Νομαρχία
δεν υπηρετούν υπάλληλοι των περιπτώσεων 2,3,4 και 5, αυτοί ορίζονται
από τον αρμόδιο Υπουργό.
Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 6/9 ή 7/10 των
μελών, κατά περίπτωση, προεδρεύεται από τον υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
προέδρου.
Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα στοιχεία που
πρέπει να περιλαμβάνει η σχετική έκθεση της επιτροπής, με την οποία
γνωμοδοτεί και εισηγείται για τον καθορισμό ή την συμπλήρωση του σχεδιασμού λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων του ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18Α). Μεταξύ των στοιχείων αυτών
της έκθεσης περιλαμβάνεται και η εκτίμηση της επιτροπής για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η ως άνω έκθεση της επιτροπής επέχει και θέση Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που προβλέπουν οι διατάξεις
της Κοινής Απόφασης Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ/ ΕΥΠΕ/οικ.107017/
28.8.2006 (ΦΕΚ 1225Β) και κοινοποιείται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας στην αρμόδια αρχή για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
(Σ.Π.Ε), πριν από την έκδοση της απόφασης καθορισμού λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων του ν.
1515/1985 (ΦΕΚ 18Α).
Μη ενεργοποιημένες λατομικές περιοχές μπορούν να αποχαρακτηρίζονται,
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, για λόγους
που τυχόν δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον καθορισμό τους και επιβάλλουν
τον αποχαρακτηρισμό τους ή εφόσον κριθεί ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος
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διατηρήσεώς τους. Η απόφαση αυτή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται μετά από
πρόταση του αρμοδίου Νομάρχη και αιτιολογημένη γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου. Οι αποφάσεις καθορισμού λατομικών περιοχών
παύουν να ισχύουν, εφόσον οι περιοχές αυτές δεν ενεργοποιηθούν εντός
πενταετίας από της εκδόσεως των αποφάσεων τούτων.
Οι κατά τα άνω καθοριζόμενες λατομικές περιοχές και οι ήδη καθορισθείσες, μετά την ενεργοποίησή τους στο σύνολο ή σε μέρος αυτών, δεν μεταβάλλουν χαρακτήρα με νεότερες πολεοδομικές, χωροταξικές ή άλλες
διατάξεις, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων των κοιτασμάτων τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Οι επιτροπές, που έχουν συσταθεί στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου
13 του ν.3335/2005(ΦΕΚ 95Α΄), εξακολουθούν να λειτουργούν και η διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών και θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα
με τις ισχύουσες μέχρι την έκδοση του παρόντος διατάξεις και την εκδοθείσα σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Μετά την παρέλευση
της πενταετούς προθεσμίας του άρθρου 13 του ν.3335/2005, για τον καθορισμό λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1000) μέτρων έξω από την οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία ανεξάρτητου ρυμοτομικού
σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος, με εξαίρεση εκείνα που
εξυπηρετούν τη λατομική δραστηριότητα, για τα οποία αποφαίνεται ο αρμόδιος Νομάρχης, εντός τριών (3) μηνών από της υποβολής του σχετικού αιτήματος.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την ανέγερση και λειτουργία κτιριακών
και μηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου ασκούνται δραστηριότητες, οι
οποίες διέπονται από τις διατάξεις του ν.2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α΄), όπως
αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους, για τις εγκαταστάσεις έργων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και τις εγκαταστάσεις κάθε
μορφής Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) που προβλέπονται στο ν.2545/1997 (ΦΕΚ 254Α), σε αποστάσεις μεγαλύτερες
των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών.
Η ανωτέρω απόσταση, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών,
ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) μέτρα και εφόσον γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών η ελάχιστη αυτή απόσταση ορίζεται στα τετρακόσια (400)
μέτρα. Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να περιορίζονται, κατά περίπτωση,
ύστερα από εισήγηση της αρμοδίας Επιθεωρήσεως Μεταλλείων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, εφόσον το ανάγλυφο
της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η στενότητα των χώρων, ιδίως σε νησιωτικές περιοχές, δεν παρέχει τη δυνατότητα τήρησης της απόστασης
των χιλίων (1000) μέτρων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής,
ενώ παράλληλα υπάρχει επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης αδρανών υλικών για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δημοσίων
έργων, είναι δυνατός ο περιορισμός της απόστασης αυτής, από μέρος ή
το σύνολο των ορίων της λατομικής περιοχής, με τη σχετική απόφαση
καθορισμού της. Για τον καθορισμό του εύρους της απαγόρευσης η επι1931

τροπή της παρ.7 του παρόντος άρθρου συνεκτιμά την έκταση της λατομικής περιοχής, τη μορφολογία του εδάφους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του πετρώματος που πρόκειται να εξορυχθεί και τον τρόπο εξόρυξής του,
καθώς και το μέγεθος και το είδος του ρυμοτομικού σχεδίου και των κτισμάτων, με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε
κάθε περίπτωση το εύρος της απαγόρευσης της δόμησης από τα όρια
της λατομικής περιοχής δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από τις ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών για τη χωροθέτηση των λατομείων. Με
ανάλογα κριτήρια είναι δυνατός ο περιορισμός του εύρους της ζώνης
προστασίας λατομική περιοχής, με την απόφαση καθορισμού της, κάτω
των χιλίων (1000) μέτρων από μέρος των ορίων της στις περιπτώσεις
μικρών ή εγκαταλειπομένων οικισμών, εφόσον η λατομική περιοχή περικλείει κατάλληλα πετρώματα για την παραγωγή καλής ποιότητας υλικών και συμβάλλει στην πλέον ορθολογική χωροταξική κατανομή των
λατομείων, στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και στη συγκράτηση του
πληθυσμού στους οικισμούς αυτούς.
Μετά από αίτημα δήμου ή κοινότητας και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του
προηγουμένου εδαφίου, είναι δυνατός ο περιορισμός, κάτω των χιλίων
(1000) μέτρων, του εύρους της ζώνης προστασίας λατομικής περιοχής,
που έχει ήδη καθορισθεί. Ο περιορισμός του εύρους αυτού γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση της αρμοδίας
Επιθεωρήσεως Μεταλλείων, η οποία καθορίζει την επιτρεπτή απόσταση
με βάση τα κριτήρια του προηγουμένου εδαφίου, το σχετικό αίτημα του
δήμου ή κοινότητας και τη γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου,
που διαβιβάζει σ’ αυτήν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Η τήρηση της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου
ανατίθεται στα οικεία πολεοδομικά όργανα του ν.1577/1958 (Γ.Ο.Κ.),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Η εκμετάλλευση των λατομείων αδρανών υλικών εντός των λατομικών
περιοχών χαρακτηρίζεται ως δημοσίας ωφελείας. Στις περιοχές αυτές το
δικαίωμα εκμετάλλευσης των αδρανών υλικών υπερισχύει κατ’ αρχήν του
δικαιώματος εκμετάλλευσης οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών. Κατ’
εξαίρεση, αν υπάρχουν κοιτάσματα μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων σε σημαντικές ποσότητες και έχουν ουσιώδη σημασία
για την εθνική οικονομία, το δικαίωμα εκμετάλλευσης των ορυκτών αυτών
υπερισχύει. Στην περίπτωση αυτή, μετά από γνωμοδότηση του ΙΓΜΕ,
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 6

1.

Έργο της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών
εκμετάλλευσης αδρανών υλικών

Για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών η αρμόδια επιτροπή ερευνά
τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 5, καθώς και την τυχόν ύπαρξη απαγορευτικών λόγων από αυτούς
που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου.
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Για τον καθορισμό λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών του ν. 1515/1985, σε απόσταση
μικρότερη των δύο (2) χιλιομέτρων από προστατευόμενες ζώνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του καθ΄
ύλην αρμοδίου Υπουργείου.
Πριν από τον καθορισμό νέας λατομικής περιοχής σε ένα νομό η επιτροπή της παραγράφου 7 του άρθρου 5 εξετάζει τη δυνατότητα επέκτασης των ήδη υφισταμένων τυχόν εκεί λατομικών περιοχών.
Μετά τον καθορισμό των λατομικών περιοχών οι εκπρόσωποι του
Υπουργείου Ανάπτυξης, της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ή της
Τ.Υ.Δ.Κ. όταν πρόκειται για περιοχές δημοσίων ή δημοτικών-κοινοτικών
εκτάσεων αντίστοιχα, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και του
ΙΓΜΕ προβαίνουν σε :
α) χωροταξική κατανομή των λατομικών χώρων, που βρίσκονται σε λατομικές περιοχές εντός δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων ή
εκτάσεων ν.π.δ.δ.,
β) περιγραφή των απαιτουμένων έργων υποδομής και
γ) εκτίμηση της δαπάνης εκτελέσεως των έργων τούτων.
Οι εργασίες των ανωτέρω περιπτώσεων α, β και γ ολοκληρώνονται εντός
έξι (6) μηνών από τον καθορισμό των λατομικών περιοχών.
Το σχετικό πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, του δημάρχου ή του προέδρου κοινότητας, κατά περίπτωση.
Η αντιμετώπιση της δαπάνης των έργων υποδομής της προηγούμενης
παραγράφου αναλαμβάνεται από τους μισθωτές των λατομικών χώρων
κατ΄ αναλογία, που καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας ή του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, κατά περίπτωση.
Προκειμένου περί δημοσίων λατομείων η δαπάνη των έργων υποδομής
συμψηφίζεται με το αναλογικό μίσθωμα.
Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού αναλογικών μισθωμάτων,
που απομένει μετά την αφαίρεση της δαπάνης των ως άνω έργων υποδομής, και πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων μισθωμάτων των δημοσίων λατομείων διατίθεται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της
οικείας Περιφέρειας και το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
των ποσών αυτών κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό, ο οποίος συνιστάται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι
λεπτομέρειες διαχείρισης του λογαριασμού αυτού.
Άρθρο 7

1.

Απαγορεύσεις εκμετάλλευσης λατομείων

Απαγορεύεται η εκμίσθωση δημοσίων λατομείων ή η χορήγηση αδείας
εκμετάλλευσης δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων, αν από την εκμετάλλευση αυτών δημιουργούνται:
α) κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή για την υγεία των εργαζομένων,
των περιοίκων και των διερχομένων,
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β) βλάβες σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ή ιστορικά μνημεία ή τουριστικές εγκαταστάσεις,
γ) βλάβες σε έργα δημοσίας ωφέλειας,
δ) σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που
δε μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη λήψη αναλόγων μέτρων και με
κόστος οικονομικά αποδεκτό.
Δεν χορηγείται άδεια εκμετάλλευσης λατομείου, αν από την τεχνική μελέτη της παραγράφου 5 του άρθρου 9 ήθελε καταδειχθεί ότι δεν είναι εφικτός ο σχεδιασμός ορθολογικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Μεταλλευτικών
και Λατομικών Εργασιών.
Για την ύπαρξη ή όχι των ανωτέρω απαγορευτικών της λατομίας λόγων
γνωμοδοτούν αιτιολογημένα κατά λόγον αρμοδιότητας οι κατά τόπο περιφερειακές Νομαρχιακού επιπέδου ή, εφόσον αυτές δεν υπάρχουν, επιπέδου Περιφέρειας υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(και για ιδιοκτησιακής φύσεως θέματα), Οικονομίας και Οικονομικών (για
ιδιοκτησιακής φύσεως θέματα ) και του Υπουργείου Πολιτισμού, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η ΤΥΔΚ, η
ΔΕΗ, κατά περίπτωση ο ΟΤΕ, η αρμόδια Στρατιωτική Αρχή, η Επιθεώρηση Μεταλλείων και ο ΕΟΤ, εντός σαράντα (40) ημερών αφότου περιέλθουν σ΄ αυτές τα δικαιολογητικά που διαβιβάζονται από το Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας ή το Νομάρχη.
Άρθρο 8
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Έρευνα βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων

Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση εκμεταλλευσίμων
κοιτασμάτων μαρμάρων ή βιομηχανικών ορυκτών επιτρέπεται μόνο μετά
από χορήγηση σχετικής αδείας με απόφαση του κατά τόπον αρμοδίου
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στον έχοντα το σχετικό δικαίωμα. Στην
περίπτωση δημοσίων εκτάσεων η άδεια του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας αποτελεί και συναίνεση αυτού, ως εκπροσώπου του Δημοσίου, για
τη διενέργεια των ερευνών.
Δεν χορηγείται άδεια διενέργειας ερευνητικών εργασιών στις περιπτώσεις
που υφίστανται, για τις εργασίες αυτές ή τις ενδεχόμενες μελλοντικές εργασίες εκμετάλλευσης, οι απαγορευτικοί λόγοι του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
Για τη χορήγηση της αδείας ερευνητικών εργασιών απαιτούνται:
α) Εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης
σχετική τεχνική μελέτη, οι προδιαγραφές της οποίας καθορίζονται από
τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Η μελέτη αυτή
υπογράφεται από διπλωματούχο μηχανικό μεταλλείων και συνυπογράφεται ως προς τα γεωλογικά στοιχεία και τις ερευνητικές εργασίες από
πτυχιούχο γεωλόγο. Το ύψος της αμοιβής των μελετητών καθορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και του ΓΕΩΤΕΕ αντίστοιχα.
β) Έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153Α).
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γ) Οι εγκρίσεις των άρθρων 26 και 29 του ν.1892/1990(ΦΕΚ 101Α΄) για
τις περιοχές των άρθρων 24 και 29 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν.
δ) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατά τα προβλεπόμενα στο
ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α), όπως έχει τροποποιηθεί με το ν.3010/2002
(ΦΕΚ 91Α).
ε) Έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.998/1979 (ΦΕΚ
289Α), όταν πρόκειται για εργασίες σε δάση και δασικές εκτάσεις.
στ) Η κατάθεση, με ποινή ακυρότητας της αιτήσεως, παραβόλου διακοσίων (200) ΕΥΡΩ.
Εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση του σχετικού φακέλου ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας χορηγεί την άδεια έρευνας ή απορρίπτει
την αίτηση.
Η άδεια ερευνών, που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος, χορηγείται:
α) για λατομεία βιομηχανικών ορυκτών για ορισμένη ενιαία έκταση μέχρι
500 στρέμματα και για χρονική διάρκεια δύο ετών και
β) για λατομεία μαρμάρων για έκταση ενιαία μέγιστη 250 και ελάχιστη 50
στρεμμάτων και για χρονική διάρκεια ενός έτους.
Μικρότερη έκταση από την ανωτέρω ελάχιστη είναι επιτρεπτή:
ι) εφόσον αυτή δικαιολογείται από το είδος του ορυκτού και τις ειδικές κοιτασματολογικές συνθήκες της λατομικής έκτασης και
ιι) εφόσον η μικρότερη αυτή έκταση προήλθε από περικοπή τμήματος
μεγαλύτερης έκτασης, για λόγους δημοσίας ωφέλειας.
Η ανωτέρω περίπτωση ι διαπιστώνεται από τον αρμόδιο Επιθεωρητή
Μεταλλείων.
Στην περίπτωση που οι ανωτέρω εκτάσεις διασχίζονται από αγροτικό ή
δασικό δρόμο θεωρούνται ενιαίες.
Παράταση των ανωτέρω αδειών είναι δυνατή για ένα έτος ακόμη, εφόσον
διαπιστωθεί από την Επιθεώρηση Μεταλλείων ότι οι διενεργούμενες εργασίες κατατείνουν στην πληρέστερη έρευνα των λατομικών χώρων.
Το δικαίωμα έρευνας των εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο παραχωρείται σ’ εκείνον, του οποίου η αίτηση καταχωρήθηκε πρώτη, εκτός από
τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) για χώρους στους οποίους, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, το
Δημόσιο ασκεί το ίδιο το δικαίωμά του,
β) για χώρους στους οποίους έχει προηγηθεί νόμιμη εκμετάλλευση ή
έρευνα από το Δημόσιο, από την οποία έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα.
Σε περίπτωση παραίτησης του πρώτου αιτητή, δικαίωμα προτεραιότητας
επί του συμπίπτοντος χώρου έχει εκείνος που υπέβαλε την επόμενη κατά
σειρά σχετική αίτηση.
Το δικαίωμα έρευνας εκτάσεων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. παραχωρείται
σ’ εκείνους των οποίων η αίτηση καταχωρήθηκε πρώτη στο πρωτόκολλο
των Ο.Τ.Α., εφόσον στις εκτάσεις αυτές δεν έχει προηγηθεί νόμιμη εκμετάλλευση ή έρευνα από τους Ο.Τ.Α. Μετά την αποπεράτωση των ερευνητικών εργασιών οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εκμισθώσουν τις εκτάσεις
στους κατόχους του δικαιώματος έρευνας με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 12.
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Σε κάθε περίπτωση, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια ερευνών, κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας εγγυητική επιστολή, η οποία καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους της αδείας.
8. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της αδείας ερευνών καταβάλλεται στον
ιδιοκτήτη του εδάφους από τον αδειούχο ετήσιο αντάλλαγμα είκοσι (20)
ΕΥΡΩ ανά στρέμμα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές λεπτομέρειες για την έκδοση της
αδείας ερευνητικών εργασιών επί λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και
μαρμάρων.
10. Το Δημόσιο έχει το δικαίωμα, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του
εδάφους, να διενεργεί έρευνες για την αναζήτηση λατομικών ορυκτών σε
όλη την Επικράτεια με γεωλογικές, γεωφυσικές και γεωχημικές μεθόδους.
Οι έρευνες αυτές εκτελούνται κατά κανόνα από το Ινστιτούτο Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) με την εποπτεία του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
Η άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου για αναζήτηση λατομικών ορυκτών στις εκτάσεις ιδιοκτησίας του με μεθόδους εφαρμοσμένης έρευνας
γίνεται σε καθορισμένη έκταση κάθε φορά και ο φορέας των ερευνών
πρέπει να συντάσσει και να υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης πρόγραμμα, στο οποίο θα καθορίζονται:
α) Τα προς έρευνα λατομικά ορυκτά και η ερευνητέα έκταση, μη υπερβαίνουσα τα 1500 στρέμματα, τα όρια της οποίας θα προσδιορίζονται με
συντεταγμένες εξαρτημένες από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987.
β) Οι μέθοδοι της έρευνας που θα εφαρμοσθούν και το χρονοδιάγραμμα
διεξαγωγής της.
γ) Η δαπάνη που θα απαιτηθεί και ο φορέας χρηματοδότησης του προγράμματος.
Η έναρξη διεξαγωγής του ερευνητικού προγράμματος γίνεται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, μετά από έγκριση του
Υπουργού Ανάπτυξης, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για
την πληρέστερη έρευνα. Η παράταση αυτή χορηγείται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, για την
οποία υποβάλλεται αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα έρευνας πριν από
τη λήξη της κανονικής διάρκειας του ερευνητικού προγράμματος.
Από τις κατά τα άνω ερευνώμενες εκτάσεις του Δημοσίου εξαιρούνται οι
εκτάσεις, για τις οποίες κατά το χρόνο της υποβολής του ερευνητικού
προγράμματος έχουν χορηγηθεί άδειες έρευνας ή εκμετάλλευσης ή εκκρεμούν αιτήσεις για τη χορήγηση αδείας έρευνας ή εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών.
Με τις ως άνω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου, που αφορούν την υποβολή
αιτήσεων για τη χορήγηση αδείας ερευνών εντός των περιοχών αυτών
έρευνας εκ μέρους του Δημοσίου. Υποβαλλόμενες τυχόν τέτοιες αιτήσεις,
πριν την άρση αναστολής των σχετικών διατάξεων, είναι αυτοδικαίως άκυρες. Η αναστολή αίρεται, εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της ερευνητικής
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περιόδου, με όμοια απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα
από αξιολόγηση και έγκριση των αποτελεσμάτων των ερευνών από τον
Υπουργό Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό ο φορέας των ερευνών υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αμέσως μετά το τέλος των
ερευνητικών εργασιών, αναλυτική και πλήρη σχετική έκθεση.
Άρθρο 9
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Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών
και μαρμάρων

Η εκμετάλλευση των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων
σε όλη τη χώρα επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας, η οποία χορηγείται για
μεν τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για δε τα λατομεία μαρμάρων με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, μετά από αίτηση του έχοντος το δικαίωμα εκμετάλλευσης που
υποβάλλεται στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.
Η άδεια εκμετάλλευσης χορηγείται για ενιαία έκταση στα πλαίσια των
προβλέψεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές λεπτομέρειες για τη χορήγηση της
αδείας εκμετάλλευσης. Μέχρι την έκδοση της αποφάσεως αυτής εφαρμόζονται οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
Δεν χορηγείται άδεια εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων
στις περιπτώσεις που υφίστανται οι απαγορευτικοί λόγοι των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
Για τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 7 δεν είναι απαραίτητη
η γνωμοδότηση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3
του άρθρου 7, εφόσον αυτές έχουν γνωμοδοτήσει κατά το στάδιο χορηγήσεως της αδείας ερευνητικών εργασιών ή της μισθώσεως του λατομικού χώρου.
Για τη χορήγηση της αδείας εκμετάλλευσης απαιτούνται οι εγκρίσεις των
περιπτώσεων β,γ,δ και ε της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και αναλόγου
της προβλεπόμενης στην ίδια παράγραφο τεχνικής μελέτης.
Η διάρκεια ισχύος της αδείας εκμετάλλευσης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη
με δυνατότητα να παρατείνεται για μία ακόμη εικοσαετία με τη διαδικασία
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων 1,2,4 και 5 και εφόσον
υποβληθεί από τον εκμεταλλευτή σχετικό αίτημα στο Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας κατά το προτελευταίο έτος ισχύος της αδείας αυτής.
Στις περιπτώσεις που παραμένουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, η διάρκεια ισχύος της αδείας εκμετάλλευσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα
με την προηγούμενη παράγραφο, και πέραν των σαράντα (40) ετών, κατ’
αρχήν επί δέκα (10) έτη και στη συνέχεια ανά πενταετία μέχρι να ολοκληρωθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων των υπό εκμετάλλευση ορυκτών, σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη σχετική
τεχνική μελέτη και την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως επί της αιτήσεως, που υποβάλλεται εμπροθέσμως, για την παράταση της αδείας εκμετάλλευσης, η
εκμετάλλευση του λατομείου συνεχίζεται με τους όρους της αδείας που
1937

7.

8.

ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως και τους τυχόν πρόσθετους
όρους, που έχει επιβάλει ή θα επιβάλει στο μεταξύ η αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, με την προϋπόθεση ότι ο εκμεταλλευτής ανταποκρίνεται για την υποβολή των απαιτουμένων σχετικών δικαιολογητικών,
εντός των προθεσμιών που του θέτει η αρμόδια υπηρεσία.
Οι ως άνω παρατάσεις, κατά περίπτωση, δεν θα χορηγούνται στις περιπτώσεις που οι εκμεταλλευτές, μέχρι την ημέρα που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους
για την
προστασία του περιβάλλοντος ή διενεργούν εκμετάλλευση κατά παράβαση των όρων της σχετικής αδείας ή συμβάσεως μισθώσεως, των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και των
εντολών της αρμοδίας Επιθεωρήσεως Μεταλλείων ή κατά τρόπο που
απειλείται σοβαρώς η συνολική οικονομική απόδοση των κοιτασμάτων.
Η αποκατάσταση των λατομικών χώρων, μετά τη λήξη των εργασιών εκμετάλλευσης, πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συμβατή με το άμεσο περιβάλλον και η διαμόρφωση κατάλληλη για τυχόν μελλοντικές χρήσεις
των χώρων στα πλαίσια των προβλέψεων του χωροταξικού σχεδιασμού
της περιοχής. Σχετικοί όροι μπορεί να τίθενται μεταξύ των υποχρεώσεων
των εκμεταλλευτών κατά την κατά παράταση αδειοδότηση των λατομικών
εργασιών. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που εκδίδονται μετά από αίτηση των εκμεταλλευτών και εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, μπορεί να παρατείνεται η λειτουργία των λατομείων και μετά το τέλος των εργασιών εκμετάλλευσης με αποκλειστικό
σκοπό την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των λατομικών χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου
3 του παρόντος νόμου. Η σχετική αίτηση των εκμεταλλευτών υποβάλλεται έξι (6) μήνες πριν από το τέλος των εργασιών εκμετάλλευσης.
Για τις ως άνω παρατάσεις κατά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων
των αρμοδίων οργάνων συνεκτιμάται η συμβολή της εκμετάλλευσης στην
κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών του κάθε ορυκτού, στην ομαλή
λειτουργία της αγοράς, στην οικονομία της περιοχής και στην εθνική οικονομία γενικότερα, σε συνάρτηση με την προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Στις περιπτώσεις που το δικαίωμα εκμετάλλευσης έχει παραχωρηθεί με
σύμβαση μίσθωσης, η διάρκεια της αδείας εκμετάλλευσης, που πρέπει
να βρίσκεται εντός των χρονικών ορίων της ανωτέρω 6 παραγράφου,
καθορίζεται ίση με τη διάρκεια της μίσθωσης.
Άδεια εκμετάλλευσης, που έχει χορηγηθεί σ’ εκείνον που ο ιδιοκτήτης του
εδάφους παρεχώρησε το δικαίωμα εκμετάλλευσης, παύει να ισχύει με τη
λήξη ή λύση της σχέσης παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο.
Πριν από τη χορήγηση ή την παράταση της αδείας εκμετάλλευσης απαιτείται η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια για την έκδοση
της αδείας αρχής, εγγυητικής επιστολής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται
ίσο με το ποσό που αναφέρεται στην εγκριτική αυτή απόφαση ή στην εγκεκριμένη μελέτη για τις δαπάνες αποκατάστασης του περιβάλλοντος
αναπροσαρμοζόμενο με την πάροδο του χρόνου αναλόγως.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εκμεταλλευτή προς τις ως άνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του πα-
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ρόντος νόμου κυρώσεις, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει προς όφελος
του Δημοσίου, το δε ποσό αυτής κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που
τηρείται από κάθε Περιφέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθεται
στις Διευθύνσεις Δασών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των λατομικών χώρων.
Προκειμένου περί δημοτικών και κοινοτικών λατομείων σχιστολιθικών και
ασβεστολιθικών πλακών, των οποίων η άδεια εκμετάλλευσης εκδίδεται στο
όνομα των δήμων και κοινοτήτων και η εξόρυξη ανατίθεται στους εργατικούς συνεταιρισμούς, σύμφωνα με το δεύτερο υπεδάφιο του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, δεν είναι
υποχρεωτική η κατάθεση της ως άνω εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση αυτή οι αδειούχοι Ο.Τ.Α. έχουν την υποχρέωση να αποκαταστήσουν
τους λατομικούς χώρους σύμφωνα με τις εγκεκριμένες σχετικές μελέτες.
9. Ο αποκτών την άδεια εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αρμόδιο
Επιθεωρητή Μεταλλείων την έναρξη εξορύξεως, μέσα στην προθεσμία
που καθορίζεται στην άδεια, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Η πάροδος απράκτου της τασσομένης προθεσμίας για την
έναρξη της εξορύξεως συνεπάγεται την ανάκληση της αδείας, εκτός εάν
μετά από αίτηση του δικαιούχου αυτής ο Υπουργός Ανάπτυξης ή ο Επιθεωρητής Μεταλλείων, κατά περίπτωση, θεωρήσει δικαιολογημένη τη μη
έναρξη της εξορύξεως. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αρμοδίως απόφαση, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την έναρξη της εξορύξεως, το πολύ, μέχρι δώδεκα μήνες.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνωμοδότηση του
ΙΓΜΕ και της αρμοδίας Επιθεωρήσεως Μεταλλείων, μπορεί με αίτηση
των ενδιαφερομένων να καθορίζονται μέχρι τρία λατομεία βιομηχανικών
ορυκτών ή μαρμάρων, για τα οποία έχουν χορηγηθεί άδειες εκμετάλλευσης, ως αποθεματικά. Για τον καθορισμό λατομείων ως αποθεματικών
λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη ή η δημιουργία βιομηχανικής μονάδας, οι
ανάγκες τροφοδοσίας αυτής, η σπουδαιότητά της και το μέγεθος των
αποθεμάτων και οι θέσεις των λατομείων, τα οποία μπορεί να βρίσκονται
σε μη συνεχόμενους χώρους, στην περιοχή του ίδιου ή γειτονικού νομού.
10. Η άδεια εκμετάλλευσης, που χορηγείται με εφαρμογή των διατάξεων των
προηγουμένων παραγράφων, ισχύει και για εκείνον προς τον οποίο ο
δικαιούχος αυτής ήθελε παραχωρήσει ή εισφέρει το δικαίωμά του εκμετάλλευσης του λατομείου. Στην περίπτωση αυτή ο αρχικός αδειούχος
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων
την παραχώρηση ή εισφορά αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται
υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα
νόμο και υπόκειται στις προβλεπόμενες από αυτόν κυρώσεις.
Σε περίπτωση παραίτησης αδειούχου από το δικαίωμά του εκμετάλλευσης μη δημοσίου λατομείου, πριν από τη λήξη ισχύος της αδείας, για το
υπολειπόμενο χρονικό διάστημα η άδεια ισχύει για τον ιδιοκτήτη του εδάφους, με την προϋπόθεση ανάληψης από αυτόν, ενώπιον της αρμοδίας
για τη χορήγηση της αδείας αρχής, όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια.
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης, εισφοράς ή παραίτησης κατά τα ανωτέρω, εκτός από την υποχρέωση του αρχικού αδειούχου να ανακοινώσει
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στον Επιθεωρητή Μεταλλείων τη μεταβολή του δικαιώματος εκμετάλλευσης, ο νέος δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει αρμοδίως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τροποποίηση της αδείας εκμετάλλευσης,
ώστε να ισχύει στο όνομά του. Μέχρι να εκδοθεί η σχετική τροποποιητική
απόφαση, ο νέος δικαιούχος συνεχίζει την εκμετάλλευση του λατομείου
με την αρχική άδεια.
11. Για την εκμετάλλευση των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων και την εντός αυτών εγκατάσταση μηχανημάτων και την ανέγερση
κτισμάτων, που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση, δεν απαιτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 2 του ν.3010/2002, προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση
και αξιολόγηση.
12. Η αναγκαία τυχόν διακοπή των εργασιών εκμετάλλευσης λατομείου, προκειμένου να διενεργηθούν αρχαιολογικές έρευνες ή για άλλους λόγους
ανωτέρας βίας, μη οφειλομένους σε υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή ή σε
έλλειψη των απαιτουμένων τεχνικών και οικονομικών του δυνατοτήτων,
παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της αδείας εκμετάλλευσης για όσο χρόνο
διαρκεί η διακοπή αυτή. Ο εκμεταλλευτής του λατομείου πρέπει να αποδείξει τη διάρκεια διακοπής της εκμετάλλευσης με έγγραφο δημόσιας
αρχής ή με άλλο πρόσφορο τρόπο. Για το χρόνο της αναγκαίας αυτής
διακοπής των εργασιών εκμετάλλευσης ο εκμεταλλευτής του λατομείου
δεν καταβάλλει πάγια μισθώματα.
13. Ο εκμεταλλευτής λατομείου βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων μπορεί
να παραιτείται από την άδεια εκμετάλλευσης και πριν από τη λήξη της
ισχύος της, είτε λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των υπό εκμετάλλευση κοιτασμάτων, είτε για άλλους λόγους. Η παραίτηση αυτή καθίσταται οριστική μόνο μετά την αποδοχή της από την εκδούσα την άδεια
αρχή, η οποία πριν από την έκδοση της αποφάσεώς της διαπιστώνει τη
συμμόρφωση του εκμεταλλευτή προς τους όρους της αδείας. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.
΄Αρθρο 10

1.

2.

Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών

Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών σε όλη τη χώρα, πλην του
Νομού Αττικής, επιτρέπεται μόνο μέσα στις λατομικές περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος. Ιδιαίτερα για το Νομό
Αττικής η εκμετάλλευση επιτρέπεται μόνο στις θέσεις συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18Α).
Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών έξω από τις λατομικές περιοχές επιτρέπεται με απόφαση του Νομάρχη μετά από αιτιολογημένη γνώμη
του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Εάν δεν καταστεί δυνατή με τη διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος
η δημιουργία λατομικής περιοχής σε συγκεκριμένη επαρχία ή νήσο.
β) Εάν περικλείονται πετρώματα κατάλληλα για ειδικές χρήσεις και ιδίως
για την παραγωγή αντιολισθηρών υλικών, δομικών λίθων, αποκλειστικά
μαρμαρόσκονης και μαρμαροψηφίδας ή για την παραγωγή τσιμέντου,
ασβέστου ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι η
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εκμετάλλευση λατομείων που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες, ασβεστοποιΐες ή μεταλλουργίες γίνεται από επιχειρήσεις παραγωγής τσιμέντου ή ασβέστου ή μεταλλουργικές και συνδέεται άμεσα με τον τόπο
λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους.
Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις παραγωγής ασβέστου ή τους συνεταιρισμούς ασβεστοποιών η ως άνω διάταξη έχει εφαρμογή, εφόσον οι ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται από τις λατομικές
περιοχές ή τα λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τους. Για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών απαιτείται απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του
ΙΓΜΕ για την καταλληλότητα του υλικού για τη συγκεκριμένη χρήση. Υποχρέωση υποβολής γνωμοδοτήσεως του ΙΓΜΕ, για την καταλληλότητα
των υλικών, υπάρχει και για τις αναφερόμενες ανωτέρω λοιπές ειδικές
χρήσεις. Η σχετική δαπάνη για τις γνωμοδοτήσεις του ΙΓΜΕ βαρύνει τους
ενδιαφερομένους.
Τα ανωτέρω λατομεία, που τροφοδοτούν τσιμεντοβιομηχανίες ή ασβεστοποιίες μπορούν να διαθέτουν αδρανή υλικά και σε ομοειδείς επιχειρήσεις της περιοχής λειτουργίας τους, καθώς και την πλεονάζουσα
παραγωγή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με την ίδια ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης . Ως πλεονάζουσα παραγωγή νοείται η
ποσότητα των αδρανών υλικών, που συνεξορύσσονται ή συμπαράγονται
με τα κύρια υλικά τροφοδοσίας της ασβεστοποιΐας ή της τσιμεντοβιομηχανίας και λόγω της ποιότητας ή της κοκκομετρίας τους δεν είναι κατάλληλα για την τροφοδοσία αυτή.
γ) Για την εκτέλεση εθνικών ή διανομαρχιακών ή ειδικών έργων.
Για την ίδρυση λατομείου των ως άνω περιπτώσεων ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και του άρθρου
7 του παρόντος.
Τα εξορυσσόμενα αδρανή υλικά, που προέρχονται από την εκτέλεση δημοσίων έργων, απαγορεύεται να διατίθενται προς εμπορία. Η διαχείριση
των υλικών αυτών δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και
έχουν εφαρμογή επ’ αυτών οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου
8 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25Α).
Η εκμετάλλευση των δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων,
καθώς και των λατομείων ν.π.δ.δ., επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας εκμετάλλευσης, που χορηγεί ο Nομάρχης. Για τα δημόσια λατομεία η σύμβαση μισθώσεως, η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, επέχει θέση αδείας εκμετάλλευσης.
Για τη χορήγηση της αδείας εκμετάλλευσης υποβάλλεται αρμοδίως σχετική αίτηση συνοδευόμενη από παράβολο χιλίων (1000) ΕΥΡΩ και έχουν
ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 3,4 και 5του άρθρου
9 του παρόντος.
Κατά την εκμίσθωση ή τη χορήγηση αδείας εκμετάλλευσης, κατά περίπτωση, λατομείων εντός λατομικών περιοχών δεν απαιτείται η γνωμοδότηση, για τα ζητήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος,
υπηρεσιών της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου, οι οποίες έχουν γνωμοδοτήσει κατά τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
(Σ.Π.Ε.), όπως προβλέπουν οι διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 5.
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Η διάρκεια ισχύος της αδείας εκμετάλλευσης των δημοτικών, κοινοτικών
και ιδιωτικών λατομείων καθώς και λατομείων ν.π.δ.δ. ορίζεται σε είκοσι
(20) έτη και μπορεί να παρατείνεται κατ’ αρχήν επί δέκα (10) έτη και στη
συνέχεια ανά πενταετία, μέχρι να ολοκληρωθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη των κοιτασμάτων, σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη σχετική
τεχνική μελέτη και την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Οι διατάξεις των εδαφίων τρίτου, τετάρτου και πέμπτου της παραγράφου
6 του άρθρου 9 του παρόντος εφαρμόζονται και για τα λατομεία αδρανών
υλικών.
Για τις ως άνω παρατάσεις εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου Νομάρχη,
ο οποίος συνεκτιμά τη συμβολή της εκμετάλλευσης στην κάλυψη των
αναγκών των καταναλωτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, στην οικονομία της περιοχής και στην εθνική οικονομία γενικότερα, σε συνάρτηση με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Πριν από τη χορήγηση ή την παράταση της αδείας εκμετάλλευσης δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων ή τη συνομολόγηση της
σύμβασης μίσθωσης δημοσίων λατομείων απαιτείται η κατάθεση από
τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αρχή της εγγυητικής επιστολής που
προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του παρόντος
νόμου, οι οποίες έχουν ανάλογη εφαρμογή.
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9 και των παραγράφων 10,11,12 και 13 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου έχουν ανάλογη
εφαρμογή και προκειμένου περί λατομείων αδρανών υλικών.
Άρθρο 11

1.
2.

Εκμίσθωση, εκμετάλλευση και διαχείριση
των δημοσίων λατομείων

Η εκμίσθωση των λατομείων, που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου
, γίνεται από τον αρμόδιο κατά τόπο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας με
απ’ ευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες
προσφορές.
Με απ’ ευθείας σύμβαση εκμισθώνονται λατομικοί χώροι σ’εκείνους,
στους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα έρευνας κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 8, με την προϋπόθεση ότι
μέχρι τη λήξη της ισχύος της αποφάσεως παραχώρησης του δικαιώματος
αυτού εντοπισθούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα και εντός έξι μηνών από
τη λήξη της υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τεχνική
μελέτη εκμετάλλευσης. Σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος χάνει
οριστικά κάθε δικαίωμα επί του παραχωρηθέντος για έρευνα χώρου. Ως
αναλογικό μίσθωμα ορίζεται το ανώτατο θεμιτό του άρθρου 3.
Ομοίως με απ’ ευθείας σύμβαση εκμισθώνονται για εκμετάλλευση βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων στον πρώτο αιτητή λατομικοί χώροι
του Δημοσίου, με τις προϋποθέσεις και ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 8, εφόσον εντός έξι (6) μηνών από
την υποβολή της αρχικής αιτήσεως υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων και τεχνική μελέτη, με την οποία να αποδεικνύεται η ύπαρξη
εκμεταλλευσίμων κοιτασμάτων, με βάση φυσικές τομές του αναγλύφου,
λοιπά γεωλογικά και κοιτασματολογικά και άλλα στοιχεία.
Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος ή παραιτήσεως του πρώτου
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αιτητού ο χώρος εκμισθώνεται με πλειοδοτική δημοπρασία εντός έξι (6)
μηνών.
Για την εξέταση αιτήσεως για μίσθωση με απ’ ευθείας σύμβαση απαιτείται, με ποινή ακυρότητας, η κατάθεση παραβόλου πεντακοσίων (500)
ΕΥΡΩ.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκμίσθωση με απ’ ευθείας σύμβαση δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών, όταν τούτο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση ανατιθεμένου εθνικού ή διανομαρχιακού έργου, στον ανάδοχο του
έργου, καθώς και των δημοσίων εκτάσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 και του υπεδαφίου βα και εδαφίου γ της παραγράφου 6 του
παρόντος άρθρου.
Η έγκριση στις περιπτώσεις εθνικών ή διανομαρχιακών δημοσίων έργων
γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο χρόνος λειτουργίας μέχρι την αποπεράτωση του έργου και επιβάλλονται
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για την λειτουργία του λατομείου, την προστασία του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση του χώρου μετά τη λήξη
των εργασιών. Στη σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
αναφέρονται ρητώς και οι λοιποί όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις που
προκύπτουν από τη λατομική νομοθεσία. Η απόφαση αυτή, κατά περίπτωση, επέχει και θέση έγκρισης επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συνυπογράφεται και από την αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σε περίπτωση πλειοδοτικής δημοπρασίας ο συναγωνισμός γίνεται επί
του παγίου, του αναλογικού μισθώματος, το οποίο προκειμένου περί
αδρανών υλικών δεν μπορεί να είναι μικρότερο του πέντε επί τοις εκατό
(5%) και της ελάχιστης ετήσιας παραγωγής, είτε επί του ύψους του προϋπολογισμού και του είδους των ερευνών και της προτεινομένης επένδυσης με τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, που πρέπει να υποβληθεί
με την προσφορά για αξιολόγηση, με σκοπό την ορθολογική εκμετάλλευση του λατομείου. Η επιλογή γίνεται με βάση τη συνολικά καλύτερη
προσφορά για το Δημόσιο, η δε διαδικασία για την εκμίσθωση αρχίζει
υποχρεωτικώς μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή σχετικής αιτήσεως. Σε κάθε περίπτωση για την επιλογή του πλειοδότη συνεκτιμάται
και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την προσφορά του.
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη διεξαγωγή της πλειοδοτικής
δημοπρασίας απαιτείται η διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν οι απαγορεύσεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και ότι είναι εξασφαλισμένη η έγκριση
του Υπουργού Πολιτισμού, που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου
10 του ν.3028/2002, καθώς και οι εγκρίσεις των άρθρων 26 και 29 του ν.
1892/1990 για τις περιοχές των άρθρων 24 και 29 του νόμου αυτού,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Οι εκμεταλλευτές των λατομείων αδρανών υλικών, τα οποία λειτουργούσαν ή λειτουργούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 8
και 9 του άρθρου 20 του ν. 2115/1993, δικαιούνται να μισθώσουν μετά
από δημοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί μια μόνο φορά για κάθε λατομική περιοχή και στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι εκμεταλλευτές αυτοί, ένα και μοναδικό λατομικό χώρο ο καθένας εντός των
1943

6.

λατομικών περιοχών του νομού τους ή γειτονικού νομού, από τον οποίο
καλύπτονται οι ανάγκες του νομού τους σε αδρανή υλικά. Η δημοπρασία
αυτή προηγείται από κάθε άλλη δημοπρασία.
Οι εκμεταλλευτές του προηγουμένου εδαφίου οφείλουν να αποκαταστήσουν τους υφιστάμενους λατομικούς χώρους όπου λειτουργούσαν ή λειτουργούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 8 και 9 του
άρθρου 20 του ν. 2115/1993, σύμφωνα με ειδική μελέτη αποκατάστασης,
οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της οποίας έχουν καθορισθεί
με την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης , Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας Δ10/Φ.68/οικ.4437/1-3-2001
(ΦΕΚ 244Β), όπως έχει τροποποιηθεί με την κοινή απόφαση
Δ10/Φ.68/οικ. 9725/2842/26.5.2005 (ΦΕΚ 713Β). Η αποκατάσταση των
λατομικών χώρων αυτών δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη άδεια, η
οποία για δημοτικές, κοινοτικές και ιδιωτικές εκτάσεις εκδίδεται από τον
αρμόδιο Νομάρχη και για δημόσιες εκτάσεις από τον αρμόδιο Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας, ο οποίος προηγουμένως εγκρίνει την ανωτέρω
ειδική μελέτη με τη διαδικασία της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ.104/14.3.2003
(ΦΕΚ 332Β). Για τα εν λόγω λατομεία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 9 και ειδικότερα για τα λατομεία της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του ν. 2115/1993 απαιτείται και η έγκριση της
παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002.
Οι διατάξεις των ανωτέρω δύο εδαφίων έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην
περίπτωση πλειοδοτών σε δημοπρασίες ή εκμεταλλευτών λατομικών
χώρων του Δημοσίου, δήμων ή κοινοτήτων εντός λατομικών περιοχών, σε
περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης της απόφασης καθορισμού τους.
Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των λατομείων του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να απαγορευθεί με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 17 και
18 και έχουν εφαρμογή και για τα λατομεία αυτά οι διατάξεις του άρθρου
19 και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 6 του άρθρου 12.
α. Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 10 εφαρμόζονται και για τα υφιστάμενα
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2115/1993 λατομεία που έχουν ενταχθεί ή
θα ενταχθούν σε λατομικές περιοχές μετά την ισχύ του ν. 3335/2005.
β. Σε περίπτωση που λατομεία του προηγουμένου εδαφίου α αποτελούν
τμήμα ενιαίου χωροθετηθέντος λατομικού χώρου, η εκμίσθωση του υπολοίπου τμήματος του ίδιου χωροθετηθέντος χώρου στους εκμεταλλευτές
των λατομείων αυτών γίνεται ως εξής:
βα) Με απ’ ευθείας σύμβαση προκειμένου για δημόσιες εκτάσεις, οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης
των οποίων θα ρυθμισθεί με την απόφαση της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.
ββ) Προκειμένου για δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, που θα εκδοθεί με την
εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 12.
γ. Με τις ίδιες διαδικασίες εκμισθώνονται και τυχόν υπάρχουσες νησίδες
δημοσίων εκτάσεων εντός ενιαίων χωροθετημένων λατομικών χώρων,
οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους αποτελούνται από δημοτικές,
κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις ή εκτάσεις ν.π.δ.δ.
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δ. Η διάρκεια της μίσθωσης ή της αδείας εκμετάλλευσης των λατομείων
των ως άνω εδαφίων β και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή του υφισταμένου λατομείου και για τις παρατάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων1 και 5 του άρθρου 3 και της παραγράφου 6 του άρθρου
10, κατά περίπτωση, του παρόντος νόμου.
7. Οι παρατάσεις και επεκτάσεις των αδειών εκμετάλλευσης ή μισθώσεων
που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 20 του ν. 2115/1993 δεν είναι εφεξής επιτρεπτές για τις περιπτώσεις
λατομείων ή τμημάτων τους, τα οποία εξακολουθούν να ευρίσκονται
εκτός λατομικών περιοχών ή δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.
8. Για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες των ανωτέρω παραγράφων 4 και 5
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου με το προκύπτον βάσει του καθοριζομένου από τη διακήρυξη ποσοστού επί του προσφερομένου ετησίου μισθώματος, που επιστρέφεται μετά την υπογραφή
της σχετικής συμβάσεως. Σε κάθε περίπτωση μισθώσεως κατατίθεται
στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας εγγυητική επιστολή εκπληρώσεως των όρων της συμβάσεως, που καταπίπτει προς όφελος του
Δημοσίου σε περίπτωση μη συμμορφώσεως.
9. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης του αρχικού πλειοδότη από κάθε
δικαίωμά του, που απορρέει από την κατακύρωση υπέρ αυτού του αποτελέσματος της δημοπρασίας, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μπορεί να εκμισθώσει το χώρο στον αμέσως επόμενο πλειοδότη
με τους ίδιους όρους.
Ο υποψήφιος μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας χρονοδιάγραμμα εργασιών, για την
ενεργοποίηση του λατομικού χώρου, πριν από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη διακήρυξη.
Σε περίπτωση παρέκκλισης από το χρονοδιάγραμμα εργασιών ο Γενικός
Γραμματέας μπορεί να προβεί σε άμεση καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης και να παραχωρήσει το χώρο του λατομείου στον αμέσως επόμενο πλειοδότη με τους ίδιους όρους.
10. Το πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων
των δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών καταβάλλεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια
των οποίων λειτουργούν τα λατομεία. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.
11. Τα έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών βεβαιώνονται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας , ο οποίος συντάσσει και
αποστέλλει τον τίτλο βεβαίωσης (χρηματικό κατάλογο) στο Δημόσιο Ταμείο για είσπραξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση από τα πάγια και τα αναλογικά
μισθώματα δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών της δαπάνης των
έργων, η οποία συμψηφίζεται με τα αναλογικά μισθώματα, διατίθεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του
παρόντος νόμου.
12. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφη1945

μερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία και οι ειδικότεροι
όροι εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των δημοσίων λατομείων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι αποφάσεις αυτές
μεταξύ των άλλων θα περιλαμβάνουν:
α) Τους γενικούς και ειδικούς, κατά περίπτωση, όρους της προκήρυξης
και τη διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας.
β) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές
και τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στις δημοπρασίες και καλής
εκτέλεσης των όρων των συμβάσεων.
γ) Τις μελέτες που υποβάλλουν οι μισθωτές και τα στοιχεία αυτών.
δ) Τη διαδικασία εκμίσθωσης με απ’ευθείας σύμβαση.
ε) Τον τρόπο καθορισμού και υπολογισμού των μισθωμάτων, παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων και τις
διαδικασίες κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών και λύσεως των συμβάσεων, εφόσον συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις.
13. Δημόσια λατομεία, των οποίων η λειτουργία έχει διακοπεί ή διακόπτεται
οριστικά, μετά την απόληψη των κοιτασμάτων, μπορεί να παραχωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για τους δήμους
και τις κοινότητες στους ΟΤΑ της περιοχής ύστερα από μελέτη διαμόρφωσης της έκτασης, που εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με σκοπό την αξιοποίηση του χώρου,
με κατά προτεραιότητα χρήση των πόρων που περιέρχονται στους ΟΤΑ
από τα μισθώματα της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.
Τα εξορυσσόμενα κατά τη διαμόρφωση της έκτασης υλικά μπορεί να χρησιμοποιούνται σε δημοτικά ή κοινοτικά έργα ή να διατίθενται σε άλλους
δήμους ή κοινότητες.
Με την ίδια ως άνω διαδικασία μπορεί να παραχωρείται στους δήμους
και τις κοινότητες το δικαίωμα αξιοποίησης των απορριμμάτων παλαιών
εκμεταλλεύσεων εντός χώρων του Δημοσίου ή στείρων υλικών από αποκαλύψεις ή προσπελάσεις κοιτασμάτων εν γένει, με σκοπό τη μείωση
των αποθέσεων, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, την ενίσχυση της απασχόλησης και της οικονομίας της περιοχής, με
παράλληλη αποκατάσταση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με εγκεκριμένη
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Οι φορείς, στους οποίους οι ΟΤΑ αναθέτουν την εκτέλεση των εργασιών
της παραγράφου αυτής, καθίστανται υπεύθυνοι για την ασφάλεια του
προσωπικού και των μέσων που θα απασχολήσουν, καθώς και για τη
λήψη των απαιτουμένων μέτρων προστασίας της περιοχής.
Άρθρο 12

1.
2.

Εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών λατομείων

Η εκμίσθωση λατομείων που ανήκουν στην κυριότητα των δήμων και κοινοτήτων γίνεται με απ’ευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία
με ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τη
νομοθεσία που ισχύει για τους δήμους και τις κοινότητες.
Με απ’ευθείας σύμβαση εκμισθώνονται λατομικοί χώροι σ’εκείνους,
στους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα έρευνας σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 και έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
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3.

4.
5.
6.

Κατ’ εξαίρεση με απ’ ευθείας σύμβαση επιτρέπεται η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικών και κοινοτικών λατομείων σχιστολιθικών και λεπτών ασβεστολιθικών πλακών σε εργατικούς
συνεταιρισμούς εξόρυξης, επεξεργασίας και πωλήσεως των πλακών
αυτών, με την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη των συναιτερισμών αυτών
είναι κάτοικοι του ιδιοκτήτη δήμου ή κοινότητας. Στους ίδιους συνεταιρισμούς επιτρέπεται και η ανάθεση της εξόρυξης των ως άνω πλακών από
δημοτικούς και κοινοτικούς λατομικούς χώρους, για την εκμετάλλευση
των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί στο όνομα των Ο.Τ.Α. Η ανάθεση αυτή
μπορεί να γίνεται με ειδικούς όρους σύμφωνα με τις αποφάσεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, τηρουμένων κατά τα λοιπά
των διατάξεων του παρόντος νόμου, του ευρύτερου νομικού πλαισίου
και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παραχώρηση του κατά το προηγούμενο
εδάφιο δικαιώματος εκμετάλλευσης από τον μισθώσαντα συνεταιρισμό
προς τρίτον. Στην περίπτωση αυτή ο δήμος ή η κοινότητα δικαιούται να
προβεί σε άμεση καταγγελία της μίσθωσης.
Στις περιπτώσεις πλειοδοτικής δημοπρασίας έχουν ανάλογη εφαρμογή
οι διατάξεις των παραγράφων 4, 8 και 9 του άρθρου 11 του παρόντος.
Όπου στις παραγράφους αυτές αναφέρεται Δημόσιο ή Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, προκειμένου περί δημοτικών και κοινοτικών λατομείων
νοείται ο οικείος δήμος ή κοινότητα και ο δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας αντιστοίχως.
Λατομεία αδρανών υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση εθνικών
ή διανομαρχιακών έργων της περιοχής τους εκμισθώνονται στους αναδόχους των έργων αυτών, οι οποίοι είναι οι μόνοι που μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία εκμίσθωσης.
Τα μισθώματα (πάγια και αναλογικά), που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών λατομείων, βεβαιώνονται και εισπράττονται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων τους.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των λατομείων που ανήκουν στην
κυριότητα των Ο.Τ.Α. Οι αποφάσεις αυτές, μεταξύ των άλλων, θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 13

1.

Εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων

Για την εγκατάσταση και λειτουργία εντός του χώρου του λατομείου μηχανημάτων κατεργασίας των εξορυσσομένων λατομικών ορυκτών, την
κατασκευή των απαιτουμένων για την εγκατάσταση αυτή τεχνικών έργων
(βάθρων, silos κ.λ.π.), περιλαμβανομένων και εκείνων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, καθώς και για την κατασκευή αποθηκών εκρηκτικών υλών
απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158,159,160,161 και 162 του ν.δ.210/1973 "περί Μεταλλευτικού
Κώδικος" και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
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2.

3.

4.

Η άδεια αυτή χορηγείται για μεν τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και
μαρμάρων από τις αρμόδιες κατά τόπο Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, για
δε τα λατομεία αδρανών υλικών, σχιστολιθικών και ασβεστολιθικών πλακών, αργίλλων και μαργών πλινθοποιΐας και κεραμοποιΐας από τις κατά
τόπους νομαρχίες.
Η διάρκεια της αδείας λειτουργίας ορίζεται ίση με τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης μίσθωσης ή της αδείας εκμετάλλευσης, κατά περίπτωση, δυνάμενη να παραταθεί αρμοδίως, μετά την παύση της εκμετάλλευσης,
μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επεξεργασία
τυχόν υφισταμένων υλικών που έχουν εξορυχθεί κατά τη διάρκεια της νομίμου λειτουργίας του λατομείου. Η διάρκεια αυτή δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες δυνάμενη να παραταθεί το πολύ για άλλους
έξι (6) μήνες ανάλογα με την ποσότητα των εξορυγμένων υλικών. Στο
ίδιο χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών το πολύ από την παύση της εκμετάλλευσης, με έγκριση της αρχής που χορηγεί την άδεια έρευνας ή εκμετάλλευσης κατά περίπτωση, μετά από σχετική αίτησή του ο
εκμεταλλευτής έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει από το χώρο του λατομείου τα εξορυγμένα κατά το χρόνο της νομίμου λειτουργίας του υλικά
επεξεργασμένα ή όχι. Για την παροχή της έγκρισης ο εκμεταλλευτής
προσκομίζει επαρκή αποδεικτικά της ποσότητας των υλικών στοιχεία και
χρονοδιάγραμμα αποκομιδής τους. Ο χρόνος αποκομιδής των υλικών
μπορεί να παραταθεί μέχρι έξι (6) μήνες ακόμη ανάλογα με την ποσότητα αυτών και εφόσον υπάρχουν αντικειμενικές αδυναμίες διάθεσης
στην αγορά, δυσμενείς καιρικές συνθήκες για τη μεταφορά κ.λπ.
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας δεν απαιτείται για κινητά- μεταθετά
μηχανήματα εξόρυξης, φόρτωσης, μεταφοράς και φωτισμού.
Η ως άνω άδεια δεν απαιτείται και για τα κινητά-μεταθετά μηχανήματα
επεξεργασίας των λατομικών ορυκτών, εφόσον δεν παραμένουν στην
ίδια θέση περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες. Η εγκατάσταση των μηχανημάτων αυτών γνωστοποιείται από τον εκμεταλλευτή στον αρμόδιο
Επιθεωρητή Μεταλλείων εντός δέκα (10) ημερών από την πραγματοποίησή της. Τα μηχανήματα αυτά θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας και εγκεκριμένο ειδικό Κανονισμό Ασφαλείας.
Για την ανέγερση εντός του λατομικού χώρου κτισμάτων εν γένει, που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση (κατοικιών, γραφείων, αποθηκών, εργοστασίων), τη σχετική άδεια χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολεοδομίας,
μετά από γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση του Γ.Ο.Κ.
Άρθρο 14
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Απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας

Η εκμετάλλευση των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων
γενικώς, αδρανών υλικών εντός λατομικών περιοχών και των κατ’ εξαίρεση εκτός των περιοχών τούτων λατομείων των περιπτώσεων α και β
της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος χαρακτηρίζεται ως δημοσίας ωφελείας.
Όταν για την εκμετάλλευση των λατομείων της προηγουμένης παραγράφου είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση ξένης ιδιοκτησίας, ο κύριος ή εκμεταλλευτής του λατομείου υποχρεούται να επιτύχει τη σχετική άδεια από
τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως συμφωνίας επιτρέπεται η
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αναγκαστική απαλλοτρίωση του συνόλου ή μέρους της ξένης ιδιοκτησίας.
Τα έργα για τα οποία ο εκμεταλλευόμενος το λατομείο δικαιούται να ζητήσει την απαλλοτρίωση είναι η κατασκευή δρόμων προσπέλασης, η ανέγερση εργοστασίων επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών υλών,
η κατασκευή υδραγωγείων, γραφείων, αποθηκών, λοιπών εγκαταστάσεων εξυπηρετουσών τις ανάγκες εκμεταλλεύσεως των λατομείων, ως
και η εναπόθεση στείρων υλικών. Οι απαλλοτριούμενες εκτάσεις δεν
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξορυκτικής δραστηριότητας.
Ειδικότερα για τα λατομεία αδρανών της παραγράφου 1 που βρίσκονται
εντός λατομικής περιοχής επιτρέπεται η κατά τα άνω αναγκαστική απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας μέσα ή έξω από τη λατομική περιοχή εντός
της ζώνης προστασίας της. Για τα λοιπά λατομεία αδρανών υλικών,
πέραν των ανωτέρω αναφερομένων στην παράγραφο 1, η αναγκαστική
απαλλοτρίωση ξένης ιδιοκτησίας επιτρέπεται μόνο για την κατασκευή
δρόμων προσπέλασης.
Σε κάθε περίπτωση οι απαλλοτριώσεις των ανωτέρω παραγράφων γίνονται με αίτηση και με δαπάνες του εκμεταλλευτή του λατομείου και
υπέρ του Δημοσίου. Οι απαλλοτριώσεις για μεν τις περιπτώσεις ακινήτων
εξυπηρετούντων τις ανάγκες εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών και
μαρμάρων κηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για δε
τις περιπτώσεις αδρανών υλικών με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της οικείας Περιφέρειας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των
άρθρων 128 έως και 138 του ν.δ/τος 210/1973 “περί Μεταλλευτικού Κώδικος” τόσον ως προς τη διαδικασία κήρυξης των απαλλοτριώσεων, όσο
και ως προς τη διαδικασία συντέλεσης αυτών.
Όταν η αναγκαιούσα, για την εκμετάλλευση λατομείου οποιασδήποτε κατηγορίας λατομικών ορυκτών, ξένη ιδιοκτησία ανήκει στον ιδιοκτήτη του
λατομείου, εκείνος στον οποίο αυτός παρεχώρησε το δικαίωμα εκμετάλλευσης δικαιούται να ζητήσει την παραχώρηση κατά χρήση της εκτάσεως
για όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσης. Για την αναγκαιότητα της χρήσεως της κατά τα άνω ιδιοκτησίας και της απαραιτήτου εκτάσεως αποφαίνεται ο αρμόδιος Επιθεωρητής Μεταλλείων. Η αποζημίωση για τη
χρήση της ιδιοκτησίας καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο του
τόπου του λατομείου και η χρήση της εκτάσεως επιτρέπεται αμέσως
μόλις καταβληθεί η αποζημίωση, που θα καθορισθεί.
Δημόσιες εκτάσεις, που αναγκαιούν για την εκμετάλλευση λατομείων
οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραχωρούνται κατά χρήση στους εκμεταλλευτές σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου και το αντάλλαγμα χρήσης των
εκτάσεων αυτών καθορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 15

1.

Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή

Ο εκμεταλλευτής κάθε λατομείου υποχρεούται να διενεργεί την εκμετάλλευση σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και να
τηρεί τους όρους της σχετικής αδείας ή της μίσθωσης και των εγκρίσεων
που έχουν χορηγηθεί, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος νόμου και
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του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Ο ίδιος ως άνω εκμεταλλευτής υποχρεούται να αναθέτει την επίβλεψη
των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης σε επιστήμονες που προβλέπονται από το άρθρο 163 του Μεταλλευτικού Κώδικα.
Η ανάθεση, η ανάληψη και η άσκηση της επίβλεψης γίνονται σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)
Αν στο λατομείο απασχολούνται περισσότεροι από 20 εργατοτεχνίτες και
υπάλληλοι ή η συνολική ημερήσια παραγωγή του υπερβαίνει τους 3000
τόννους ή η συνολική εγκατεστημένη και φορητή ισχύς των απασχολουμένων εντός του χώρου του λατομείου μηχανημάτων, εκτός από τα αυτοκίνητα εξωτερικής μεταφοράς, υπερβαίνει τους 3000 ΗΡ, ο επιβλέπων
παρακολουθεί την εκμετάλλευση του λατομείου επί τόπου συνεχώς και
συνδέεται με σχέση μόνιμης απασχόλησης με τον εκμεταλλευτή.
Ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται να υποβάλλει για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι 31 Μαΐου του επομένου έτους δελτίο δραστηριότητας, τα στοιχεία του οποίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ανάλογα με το εκμεταλλευόμενο ορυκτό.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στο δελτίο δραστηριότητας χαρακτηρίζονται
ως εμπιστευτικά.
Σε περίπτωση μη εκμεταλλεύσεως ή μη διενεργείας ερευνών, αντί του
ανωτέρω δελτίου, υποβάλλεται δήλωση, στην οποία αναφέρονται οι
λόγοι της απραξίας και η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη βασιμότητα των επικαλουμένων λόγων.
Η υποχρέωση υποβολής δελτίου δραστηριότητας ή δήλωσης απραξίας
υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν συμπληρώνεται πλήρες ημερολογιακό έτος εκμετάλλευσης.
Το δελτίο δραστηριότητας ή η δήλωση απραξίας υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, η οποία διαβιβάζει το ένα
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το άλλο στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας.
Στους εκμεταλλευτές που δεν υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από το
παρόν άρθρο δελτία δραστηριότητας ή δηλώσεις απραξίας μέχρι 31
Μαΐου του επομένου έτους, καθώς και σε όσους δεν συμπληρώνουν,
μετά από πρόσκληση του αρμοδίου Επιθεωρητή Μεταλλείων, τυχόν ελλιπή στοιχεία των εμπροθέσμως υποβληθέντων δελτίων ή δηλώσεων,
μέχρι 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, επιβάλλεται πρόστιμο από εξακόσια
(600) έως χίλια εξακόσια (1600) ΕΥΡΩ με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, ο οποίος συντάσσει και αποστέλλει στο Δημόσιο Ταμείο τίτλο
βεβαίωσης (χρηματικό κατάλογο) για την είσπραξή του, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Κάθε εκμεταλλευτής λατομείου, σε περίπτωση οριστικής διακοπής της
εκμετάλλευσης, υποχρεούται να δηλώσει τούτο εγγράφως στον αρμόδιο
Επιθεωρητή Μεταλλείων και στον δήμο ή στην κοινότητα, στην περιοχή
των οποίων βρίσκεται το λατομείο, δύο μήνες τουλάχιστον πριν από τη
διακοπή των εργασιών.
Ο ως άνω εκμεταλλευτής, πέραν της υποχρεώσεώς του για την τελική
διαμόρφωση του χώρου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες σχετικές μελέτες,
ώστε να λάβει μορφή κατά το δυνατόν συμβατή με τις προβλέψεις του
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χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής, υποχρεούται να απομακρύνει
από το χώρο του λατομείου τυχόν προϊόντα, τα κάθε φύσεως υλικά και
απορρίμματα, που μπορεί να ρυπαίνουν το περιβάλλον και να λάβει όλα
τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των περιοίκων και διερχομένων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών
Εργασιών και τις τυχόν πρόσθετες εντολές του Επιθεωρητή Μεταλλείων.
Άρθρο 16

Καθήκοντα και υποχρεώσεις επιβλέποντος

Ο επιβλέπων το λατομείο το επισκέπτεται κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα ή παρακολουθεί την εκμετάλλευση επί τόπου συνεχώς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Μεταλλευτικών
και Λατομικών Εργασιών και μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και του Κανονισμού, που αναφέρονται στην ορθολογική εκμετάλλευση, την ασφάλεια εργαζομένων και περιοίκων και την προστασία του
περιβάλλοντος. Ο ίδιος επιβλέπων ενημερώνεται για τις εντολές της αρμοδίας
Επιθεωρήσεως Μεταλλείων και μεριμνά, σε συνεργασία με τον εκμεταλλευτή
,για την πιστή εφαρμογή τους και τη συμμόρφωση προς τους όρους και περιορισμούς που έχουν τεθεί με την άδεια εκμετάλλευσης και τις σχετικές εγκρίσεις των διαφόρων υπηρεσιών.
Άρθρο 17
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Εποπτεία και έλεγχος της εκμετάλλευσης

Η εκμετάλλευση των λατομείων τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού
Ανάπτυξης.
Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ασκεί την αστυνόμευση της λατομίας, ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών
και Λατομικών εργασιών, που ισχύουν κάθε φορά, για την έρευνα και εκμετάλλευση των λατομείων και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των προϊόντων αυτών μέσα στους λατομικούς χώρους. Ελέγχει επίσης την
εφαρμογή της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης και διατάσσει την τροποποίησή της επιβάλλοντας με απόφασή του στους διενεργούντες την
έρευνα και εκμετάλλευση τα απαιτούμενα τυχόν να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα για την ορθολογική έρευνα και εκμετάλλευση των λατομείων
και την ασφάλεια της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων.
Κάθε παράβαση από τον εκμεταλλευτή των διατάξεων του Κανονισμού
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, των όρων της αδείας εκμετάλλευσης, της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, της εγκρίσεως επεμβάσεως και των εντολών του Επιθεωρητή Μεταλλείων τιμωρείται με
πρόστιμο από χίλια (1000) ΕΥΡΩ έως τρεις χιλιάδες (3000) ΕΥΡΩ, που
επιβάλλεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων. Τα πρόστιμα αυτά βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15
του παρόντος.
Τα πρόστιμα για παραβάσεις των όρων προστασίας του περιβάλλοντος
επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α).
Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων, αν διαπιστώσει ότι οι παραβάσεις της πα1951
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ραγράφου 3 του άρθρου αυτού γίνονται καθ’ υποτροπή ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια κτισμάτων, έργων κοινής ωφελείας ή η ζωή και η υγεία
των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων ή διενεργείται
ανορθολογική εκμετάλλευση κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών ή τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον, όπως η προστασία του προσδιορίζεται από τις
υφιστάμενες διατάξεις, μπορεί να διατάξει με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, που κοινοποιείται στον εκμεταλλευτή και στην κατά τόπους
Αστυνομική Αρχή, την επιβολή περιοριστικών μέτρων στην εκμετάλλευση
του λατομείου, ιδίως δε την προσωρινή διακοπή του συνόλου ή μέρους
της εκμετάλλευσης. Στην απόφαση αυτή ορίζονται τα συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα, τα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του λατομείου και
οι προθεσμίες συμμόρφωσης του εκμεταλλευτή προς τα μέτρα αυτά.
Όποιος εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει αδρανή υλικά, μάρμαρα
ή βιομηχανικά ορυκτά, χωρίς να έχει σε ισχύ άδεια έρευνας του άρθρου
8 ή άδεια εκμετάλλευσης του άρθρου 9, άδεια εκμετάλλευσης ή σύμβαση
μίσθωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 10 ή την έγκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου
5 του ν. 5895/1933 και με πρόστιμο από δέκα έξι χιλιάδες (16.000) ΕΥΡΩ
έως εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ΕΥΡΩ, που επιβάλλεται με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων και βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση υποτροπής, με απόφαση
του Νομάρχη, μετά από εισήγηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, διατάσσεται η σφράγιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου. Η απόφαση του Νομάρχη κοινοποιείται στην αρμόδια εισαγγελία
πλημμελειοδικών και στην αρμόδια αστυνομική αρχή, προκειμένου να
παράσχουν τη συνδρομή τους, εφόσον αυτή καθίσταται αναγκαία. Η
σφράγιση διενεργείται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία συγκροτείται με την απόφαση σφραγίσεως.
Τα παρανόμως παραχθέντα λατομικά προϊόντα περιέρχονται στην οικεία
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εκποιούνται με πλειοδοτική δημοπρασία και
το προϊόν περιέρχεται σε αυτήν.
Η κατά τα ανωτέρω απόφαση σφραγίσεως των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων κοινοποιείται στη ΔΕΗ για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις αυτές.
Οι χημικές και φυσικομηχανικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν
τα παραγόμενα αδρανή υλικά, ανάλογα με τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται, καθώς και η διαδικασία δοκιμών και η μέθοδος ανάλυσης και
εκτίμησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτών καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Οι ως άνω αποφάσεις εκδίδονται στα πλαίσια του π. δ/τος 334/1994
(ΦΕΚ 176Α), με το οποίο έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
89/106/ΕΟΚ/21.12.1988, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία
93/68/ΕΟΚ/22.7.1993, και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της καταλληλότητας των αδρανών υλικών για την αρτιότητα κατασκευής των έργων,
στα οποία τα υλικά αυτά ενσωματώνονται.
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7.

Στις περιπτώσεις που ήθελε αποδειχθεί ότι εκμεταλλευτές λατομείων
αδρανών υλικών διαθέτουν στην αγορά υλικά που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές (ακατάλληλα υλικά ή υλικά υποβαθμισμένης ποιότητας και ιδιοτήτων λόγω ανορθολογικής εκμετάλλευσης), ανεξαρτήτως
άλλων κυρώσεων προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία, έχουν
ανάλογη εφαρμογή και οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
Απαγορεύεται η μεταφορά εκτός του λατομικού χώρου λατομικών προϊόντων με φορτηγά οχήματα, όταν δεν καλύπτεται το φορτίο τους με ειδικό
κάλυμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σε εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών, που επιτρέπουν τη μεταφορά κατά παράβαση της ως άνω διατάξεως, επιβάλλονται οι κυρώσεις
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 18

1.

2.

Ανάκληση αδείας εκμετάλλευσης Μονομερής λύση σύμβασης

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας και ο Νομάρχης, κατά περίπτωση αρμοδιότητάς τους, μπορούν να ανακαλέσουν
την άδεια έρευνας ή εκμετάλλευσης ή ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης, προκειμένου για δημόσια λατομεία
, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του αρμοδίου Επιθεωρητή Μεταλλείων, αν δημιουργούνται κίνδυνοι, που δεν μπορούν με άλλο
τρόπο να αποτραπούν, για την ασφάλεια κτισμάτων ή έργων κοινής ωφέλειας, καθώς και για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων ή των διερχομένων.
β) Ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση μιας από τις αρμόδιες
κατά περίπτωση υπηρεσίες της παραγράφου 3 του άρθρου 7, εφόσον
κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης προκύπτουν απαγορευτικοί της λατομίας λόγοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν κατά το χρόνο της χορηγήσεως της
αδείας εκμετάλλευσης ή της συνομολόγησης της σύμβασης μίσθωσης ή
για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον.
γ) Ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας, ανάλογα
με την περίπτωση, αρχής ή υπηρεσίας λόγω παραβάσεως από τον εκμεταλλευτή των όρων της αδείας εκμετάλλευσης ή της σύμβασης μίσθωσης ή της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται εισήγηση και βεβαίωση του αρμοδίου Επιθεωρητή Μεταλλείων, ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι προβλεπόμενες από τον παρόντα
νόμο κυρώσεις.
δ) Μετά από οριστική ανάκληση μιας των εγκρίσεων της παραγράφου 3
του άρθρου 8.
Πριν από την ανάκληση της αδείας ή την καταγγελία της μίσθωσης καλείται ο ενδιαφερόμενος σε ακρόαση εντός πέντε (5) ημερών από την
επίδοση της σχετικής προσκλήσεως.
Η απόφαση για την ανάκληση των αδειών εκμετάλλευσης, στην περίπτωση των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων του άρθρου 3 του παρόντος
1953

νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά της αποφάσεως αυτής δεν ασκήθηκαν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα ή, εφόσον αυτά ασκήθηκαν, απορρίφθηκαν.
Άρθρο 19

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Ένδικα μέσα

Όλες οι αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και αναφέρονται στη χορήγηση
αδείας εκμετάλλευσης υπό όρους ή περιορισμούς, άρνηση, τροποποίηση
ή ανάκληση αδείας εκμετάλλευσης, καθώς και σε μη παράταση τέτοιας
αδείας που έχει χορηγηθεί, υπόκεινται σε προσφυγή. Η προσφυγή αυτή
ασκείται ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, με
τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές περί
αυτών διατάξεις.
Κατά των πράξεων που αναφέρονται σε παραχώρηση, εκμίσθωση και
εν γένει διαχείριση δημοσίων λατομικών χώρων, που εκδίδονται κατ’
εφαρμογή των άρθρων 3, 8 και 11 από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας,
κατά των απορριπτικών πράξεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας,
του Νομάρχη ή του Επιθεωρητή Μεταλλείων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 3 και των άρθρων 8,9 και 10
και κατά των πράξεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και του Νομάρχη, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του παρόντος
νόμου, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της σχετικής πράξεως
στον ενδιαφερόμενο.
Κατά των πράξεων του Επιθεωρητή Μεταλλείων, που εκδίδονται κατ’
εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 15 και των παραγράφων
2,3,4,5 και 6 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται προσφυγή
ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός τριάντα (30) ημερών από την
επίδοση της σχετικής πράξεως στον ενδιαφερόμενο.
Επί των ως άνω προσφυγών ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφαίνεται,
ύστερα και από ουσιαστική κρίση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κατάθεσή τους.
Οι κατά τα άνω ασκούμενες προσφυγές και η προς άσκηση αυτών προθεσμία, κατ’ εξαίρεση, έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα στις περιπτώσεις
που αναφέρονται σε απορριπτικές αποφάσεις παρατάσεων αδειών εκμετάλλευσης ή μισθώσεων.
Οι αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, του Νομάρχη ή του Επιθεωρητή Μεταλλείων, που αναφέρονται
σε άδεια εκμετάλλευσης ή μίσθωση ή επιβάλλουν μέτρα ασφαλείας ή
πρόστιμα, επιδίδονται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης από
τα Ταχυδρομεία ή τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα. Εάν ο ενδιαφερόμενος ή ο αντίκλητός του δεν ανευρίσκονται στη διεύθυνση που έχει γνωστοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία, η επίδοση γίνεται στο Γραμματέα
του κατά τόπον αρμοδίου Πρωτοδικείου.
Άρθρο 20

Ειδικό τέλος των λατομείων αδρανών υλικών
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1.

2.

3.

Οι εκμεταλλευτές δημοσίων και ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων ν.π.δ.δ., αδρανών υλικών υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως
ειδικό τέλος υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιοχή
των οποίων λειτουργούν τα λατομεία. Το τέλος αυτό ορίζεται σε πέντε
τοις εκατό (5%) στην τιμή πωλήσεως των λατομικών προϊόντων επί αυτοκινήτου στο χώρο του λατομείου. Ο προσδιορισμός των ποσοτήτων
που πωλούνται γίνεται με βάση τα τιμολόγια σε συνδυασμό με τοπογραφική ογκομέτρηση και κάθε άλλη πρόσφορη μέθοδο καταμετρήσεως των
λατομικών προϊόντων.
Στην καταβολή του ως άνω ειδικού τέλους υποχρεούνται εφεξής και αυτοί
που ήδη εκμεταλλεύονται δημόσια ή ιδιωτικά λατομεία αδρανών υλικών,
καθώς και λατομεία ν.π.δ.δ., πλην των λατομείων τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για αδρανή υλικά, που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία και ασβεστοποιΐα και εξορύσσονται από λατομεία που εκμεταλλεύονται οι ίδιες επιχειρήσεις, το πιο πάνω ειδικό τέλος 5% υπολογίζεται
με απόφαση του αρμοδίου νομάρχη επί του κόστους παραγωγής του πετρώματος φορτωμένου επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου.
Τα ποσά που προέρχονται από το ειδικό τέλος της παραγράφου 1 αυτού
του άρθρου βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν κάθε φορά για βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων δήμων
και κοινοτήτων.
Άρθρο 21

1.

Αναπροσαρμογή χρηματικών ποσών

Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά τριετία το
ύψος των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του
ν. δ/τος 210/1973 “περί Μεταλλευτικού Κώδικος” (ΦΕΚ 277Α΄) χρηματικών
ποσών για πρόστιμα, εγγυητικές επιστολές, παράβολα, μισθώματα κ.λπ.
Άρθρο 22

1.

2.

Ειδικές παρεκκλίσεις

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου την άδεια εκμετάλλευσης του άρθρου 9 χορηγεί ο κατά τόπον αρμόδιος Νομάρχης προκειμένου περί:
α) λατομείων αργίλλων και μαργών πλινθοποιΐας και κεραμοποιΐας και
β) λατομείων σχιστολιθικών και λεπτών ασβεστολιθικών πλακών.
Για την έρευνα και την εκμίσθωση των λατομείων, για τη χωροθέτηση
των οποίων ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 2
του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών.
Για την έκδοση της αδείας εκμετάλλευσης των λατομείων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος
και απαιτείται επί πλέον η προσκόμιση της γνωμοδότησης του ΙΓΜΕ για
την καταλληλότητα των υλικών αυτών για τη χρήση, για την οποία προορίζονται, όπως προβλέπει η παράγραφος 2β του ιδίου άρθρου. Για τη
λειτουργία των λατομείων τούτων εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις των
λατομείων αδρανών υλικών.
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3.

4.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, η εκμετάλλευση οποιασδήποτε κατηγορίας λατομείων, μικρής παραγωγής, χωρίς εμπορικούς
σκοπούς, των οποίων τα εξορυσσόμενα υλικά προορίζονται αποκλειστικώς για την αναστήλωση ιστορικών μνημείων, την ανακαίνιση διατηρητέων κτιρίων, των οποίων δεν επιτρέπεται η κατεδάφιση ή η αλλαγή, για
τη διαμόρφωση αρχαιολογικών χώρων και σταδίων και για την αναστήλωση αρχαίων κτισμάτων, για τα οποία η πολιτιστική κληρονομιά και το
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον απαιτούν τη χρήση υλικών ιδίας προέλευσης
με τα υλικά της αρχικής κατασκευής.
Στις ανωτέρω κοινές αποφάσεις θα καθορίζεται ο χρόνος λειτουργίας των
λατομείων, σύμφωνα με ειδική τεχνική μελέτη που θα συντάξει ο φορέας
που θα αναλάβει την εκμετάλλευση και η οποία θα εγκριθεί από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και τα μέτρα για την αποκατάσταση του χώρου των λατομείων
αυτών, μετά τη διακοπή των εργασιών εκμετάλλευσης.
Η εκμίσθωση δημοσίων λατομείων, που εξυπηρετούν τα ως άνω έργα,
γίνεται με απ’ ευθείας σύμβαση στον ανάδοχο των έργων αυτών.
Για τη λειτουργία και την επίβλεψη των λατομείων της παραγράφου αυτής
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Μεμονωμένες ερευνητικές γεωτρήσεις, χωρίς δρόμους προσπέλασης,
προκαταρκτικές πριν από τη διάνοιξη λατομείου μαρμάρων ή κατά την
επέκταση αυτού διενεργούνται άνευ αδείας ή εγκρίσεως, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση του ιδιοκτήτη
της επιφανείας.
Ένα μήνα πριν από την έναρξη των ως άνω προκαταρκτικών ερευνητικών γεωτρήσεων ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ανακοινώσει τούτο
εγγράφως στον αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων και στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.
Για τη διενέργεια και την επίβλεψη των ανωτέρω ερευνητικών γεωτρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Άρθρο 23

1.

2.
3.

ρυθμίσεις μεταλλευτικών και λοιπών θεμάτων

Στο άρθρο 3 του ν. δ/τος 210/1973 (ΦΕΚ 277Α) “περί Μεταλλευτικού
Κώδικος” προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
“Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ν.δ/τος η απόκτηση του
δικαιώματος ερεύνης των μεταλλευτικών ορυκτών θα καλείται "άδεια μεταλλευτικών ερευνών" και το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως των ορυκτών
τούτων "παραχώρηση μεταλλείο”.
Το άρθρο 32 του ν.δ/τος 210/1973 καταργείται.
Από το άρθρο 107 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 108 του
ν.δ/τος 210/1973, όπως έχουν αντικατασταθεί από το ν.274/1976, διαγράφονται αντιστοίχως οι φράσεις “ταύτα θ’ανήκουν εις την αυτήν μεταλλογενή περιοχήν και”, “και της αυτής μεταλλογενούς περιοχής”, “Εις την
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4.

περίπτωσιν ταύτην τα αποθεματικά μεταλλεία δεν απαιτείται να ανήκουν
εις την αυτήν μεταλλογενή περιοχήν”.
Το άρθρο 162 του ν.δ/τος 210/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

1.

2.

3.

4.

“Άρθρο 162
Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

Οι εργασίες για τον εντοπισμό, την εκμετάλλευση, αξιοποίηση ή επεξεργασία των ορυκτών υλών σε κάθε μεταλλευτικό ή λατομικό χώρο
διέπονται, από άποψη ορθολογικής δραστηριότητας, ασφάλειας και
προστασίας, από τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που εκδόθηκε με την απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και
Φυσικών Πόρων ΙΙ-5/Φ/17402/12.12.84 (ΦΕΚ 931Β), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Ειδικότερα στον κανονισμό αυτό καθορίζονται τα κριτήρια για την ορθολογική έρευνα, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και επεξεργασία των
ορυκτών υλών, οι υποχρεώσεις εκμεταλλευτών, εργοδοτών, μελετητών, επιβλεπόντων και εργαζομένων, τα πλαίσια για τη μελέτη, οργάνωση, λειτουργία και επίβλεψη των αντιστοίχων έργων , τα
προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση και ανάκληση αδειών
για τις μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες που απαιτούν ειδίκευση,
οι όροι και τα επιβαλλόμενα μέτρα για την ασφάλεια της ζωής και της
υγείας των εργαζομένων και των κάθε είδους μεταλλευτικών ή λατομικών έργων και εγκαταστάσεων, για την προστασία της επιφανείας
και του περιβάλλοντος χώρου, για την εξασφάλιση των περιοίκων,
διερχομένων, κτισμάτων, οικισμών, αρχαιολογικών, τουριστικών, φυσικού κάλλους κ.λ.π. χώρων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών,
γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δικτύων νερού και τηλεπικοινωνιών και λοιπών έργων δημοσίας ωφελείας, καθώς και τα
απαιτούμενα για τον έλεγχο της εφαρμογής του στοιχεία και δικαιολογητικά. Επίσης στον ανωτέρω κανονισμό μπορεί να προβλέπεται
υποχρέωση κατάρτισης, σε κάθε έργο, ειδικών κανονισμών με πρόσθετα μέτρα ασφαλείας- προστασίας, που εγκρίνονται με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης.
Ο ως άνω Κανονισμός μπορεί να τροποποιείται, μετά από γνώμη του
Τ.Ε.Ε. και διαβούλευση με τις αντίστοιχες εργοδοτικές και εργασιακές
ενώσεις, με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

α. Για τη χορήγηση της αδείας μεταλλευτικών ερευνών, με εφαρμογή των
διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν. δ/τος 210/1973), ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.
β.Ο χώρος στον οποίο εντοπίζεται κοίτασμα μεταλλευτικών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων θεωρείται εκ του νόμου χωροθετημένο μεταλλείο ή λατομείο αντίστοιχα.
γ. Για την έρευνα και εκμετάλλευση όλων των παραπάνω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του παρόντος.
δ. Πριν από την έναρξη των μεταλλευτικών εργασιών για την άσκηση των
δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης, που αποκτώνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. δ/τος 210/1973 "περί Μεταλλευτικού Κώδικος", ο δικαιούχος απαιτείται να εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη από το άρθρο
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2 του ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α) έγκριση περιβαλλοντικών όρων, την έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153Α) και τις άδειες και
εγκρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, καθώς και τις εγκρίσεις των άρθρων
26 και 29 του ν. 1892/1990 για τις περιοχές των άρθρων 24 και 29 του
νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ε. Ενδεχόμενη λήξη της χρονικής ισχύος απόφασης, με την οποία έχουν
εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι ή έχει χορηγηθεί τυχόν άδεια επέμβασης
σε δασική έκταση για την έρευνα ή την εκμετάλλευση λατομείου ή μεταλλείου, δεν θίγει το κύρος της αδείας έρευνας ή εκμετάλλευσης του λατομείου, ούτε αναστέλλει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος έρευνας
ή εκμετάλλευσης του μεταλλείου, εφόσον στο μεταξύ έχει υποβληθεί για
έγκριση νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή αίτηση για παράταση της αδείας επέμβασης και ο εκμεταλλευτής ανταποκρίνεται για την
απαιτούμενη τυχόν τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή την προσκόμιση στοιχείων για τη συμπλήρωση των σχετικών φακέλλων, εντός των προθεσμιών που θέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Μέχρις ότου εγκριθούν ή επιβληθούν νέοι όροι για την προστασία του περιβάλλοντος ή παραταθεί η άδεια επέμβασης, η έρευνα ή η εκμετάλλευση,
κατά περίπτωση, συνεχίζεται με τους όρους που έχουν ήδη εγκριθεί για
την επέμβαση στη δασική έκταση και την προστασία του περιβάλλοντος.
στ. Η έγκριση της τεχνικής μελέτης, που υποβάλλεται για τη χορήγηση
αδείας ερευνητικών εργασιών ή εκμετάλλευσης λατομείου, είναι δυνατή
και πριν από την έγκριση της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σε περίπτωση απόκλισης τυχόν ρυθμίσεων της τεχνικής μελέτης για την προστασία του περιβάλλοντος από όρους και
περιορισμούς, που θα επιβάλει η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης για έγκριση, πριν από τη χορήγηση της ως
άνω αδείας, τροποποιητικό τεύχος της τεχνικής μελέτης, ώστε αυτή να
εναρμονίζεται με τους περιβαλλοντικούς όρους, που έχουν εγκριθεί.
Οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, των οποίων η έδρα και οι αρμοδιότητες
καθορίζονται από τα π. δ/τα 238/1979 (ΦΕΚ 66Α) και 381/1989 (ΦΕΚ
168Α), είναι διανομαρχιακού επιπέδου υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και δεν διέπονται από τις διατάξεις του ν.1622/1986 (ΦΕΚ 92Α).
Στις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος της προηγουμένης παραγράφου συνιστώνται τα εξής τμήματα:
α. Ελέγχου Εκμεταλλεύσεων και Ασφαλείας.
β. Αδειών και Γνωμοδοτήσεων.
Τα συνιστώμενα τμήματα ασκούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφαλείας και Αδειών Εκμετάλλευσης. Με Προεδρικό Διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, θα καθορισθούν η αποστολή και οι αρμοδιότητες των τμημάτων αυτών, ο αριθμός
των οργανικών θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και βαθμό,
καθώς και ο τρόπος στελέχωσής τους.
Μέχρι την έκδοση του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος και την εφαρμογή των διατάξεών του, το υφιστάμενο Τμήμα Ασφαλείας και Αδειών Εκμετάλλευσης εξακολουθεί να ασκεί τις κατά νόμο αρμοδιότητές του.
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Στην υφιστάμενη στο Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων ανατίθενται οι αρμοδιότητες του Υπουργείου
τούτου που προκύπτουν από το ν.3199/2003 "Προστασία και διαχείριση
των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000" (ΦΕΚ
280Α). Η ίδια υπηρεσία συντονίζει τις υπηρεσίες του ΥΠΑΝ και τους εποπτευόμενους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα υδατικών πόρων, συμμετέχει στα δημιουργούμενα από το νόμο αυτό όργανα, επεξεργάζεται
τις επί μέρους τομεακές πολιτικές του Υπουργείου σχετικά με τα θέματα
αυτά και παρουσιάζει τις θέσεις του Υπουργού Ανάπτυξης στην Εθνική
Επιτροπή Υδάτων.
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατή η αναδιάρθρωση της ανωτέρω Διεύθυνσης, η
ανάθεση σ’αυτήν πρόσθετων αρμοδιοτήτων καθώς και η ρύθμιση κάθε
αναγκαίου ζητήματος και ο καθορισμός των λεπτομερειών για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του
προαναφερθέντος νόμου.
Άρθρο 24

1.

2.

3.

4.

Μεταβατικές διατάξεις

Λατομεία λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με
άδεια εκμετάλλευσης αποκλειστικώς μαρμαροψηφίδας, που έχουν χορηγήσει οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, υπάγονται στο εξής στην κατηγορία
των λατομείων αδρανών υλικών, εξακολουθούν να λειτουργούν με την
ισχύουσα άδεια εκμετάλλευσης και επ’ αυτών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης β του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 10.
Αποφάσεις, με τις οποίες έχουν καθορισθεί λατομικές περιοχές εκμετάλλευσης αδρανών υλικών με εφαρμογή των διατάξεων των νόμων
386/1976, 1428/1984, 2115/1993 και 2702/1999, από τη δημοσίευση του
παρόντος παύουν να ισχύουν, εφόσον οι περιοχές αυτές, χωρίς να έχουν
ενεργοποιηθεί, δεν έχουν αποχαρακτηρισθεί.
Στους εκμεταλλευτές λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών,
που έχουν υποβάλει αιτήσεις για την παράταση των αδειών εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν.
2702/1999 (ΦΕΚ 70Α) και της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν.
3335/2005 (ΦΕΚ 95Α ), αλλά καθυστερούν την υποβολή των απαιτουμένων για το σκοπό αυτό δικαιολογητικών, παρέχεται προθεσμία έξι (6)
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος για τη συμπλήρωση των σχετικών φακέλων. Εφόσον παρέλθει η προθεσμία αυτή, χωρίς να υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά, με υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, οι
αιτήσεις για την παράταση των αδειών εκμετάλλευσης απορρίπτονται.
Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας
εκτάσεων, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος των νόμων 1428/1984 (ΦΕΚ
43Α ) και 2115/1993 (ΦΕΚ 15Α ) γινόταν εκμετάλλευση σχιστολιθικών πλακών, η οποία και συνεχίζεται, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων
αυτών, εφόσον δεν υπέβαλαν αίτηση αναγνώρισης στο αρμόδιο συμβούλιο
επιλύσεως ιδιοκτησιακών διαφορών εντός της εξαμήνου προθεσμίας που
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έτασσε το άρθρο 14 του ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70Α ), οφείλουν να υποβάλουν
την αίτηση αυτή εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος.
Μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως του αρμοδίου συμβουλίου επιλύσεως ιδιοκτησιακών διαφορών η λειτουργία των λατομείων του προηγουμένου εδαφίου συνεχίζεται, χωρίς οι εκμεταλλευτές να υπόκεινται
στις κυρώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρόντος, με την
προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει την ως άνω αίτηση και έχει εγκριθεί η
τεχνική μελέτη της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.
Η.Π.
11014/703/ Φ.104/14.3.2003 (ΦΕΚ 332Β). Στους εκμεταλλευτές που δεν
διαθέτουν εγκεκριμένες τεχνική μελέτη και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παρέχεται προθεσμία ενός έτους για την έγκριση των μελετών
αυτών. Εφόσον παρέλθει η προθεσμία του ενός έτους, χωρίς οι μελέτες
αυτές να εγκριθούν, με υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, ή δεν υποβληθεί κατά τα ως άνω η αίτηση στο συμβούλιο επιλύσεως ιδιοκτησιακών
διαφορών, η λειτουργία των λατομείων θεωρείται παράνομη.
Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των ως άνω λατομείων μπορεί να απαγορευθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17 και 18
του παρόντος.
Σε περιπτώσεις τυχόν μεταβολής της χρήσης γης, με πολεοδομικές, χωροταξικές ή άλλες διατάξεις, σε περιοχές που λειτουργούν νομίμως λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, τα λατομεία αυτά
εξακολουθούν να λειτουργούν εντός των ορίων της αδείας εκμετάλλευσης, η διάρκεια της οποίας μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 25
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Διατήρηση δικαιωμάτων

Άδειες εκμετάλλευσης λατομείων οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών,
που έχουν εκδοθεί με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, διατηρούνται σε
ισχύ, διέπονται στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και στις
περιπτώσεις που το δικαίωμα εκμετάλλευσης απορρέει από σύμβαση
μίσθωσης οι άδειες αυτές ισχύουν στο όνομα των μισθωτών των λατομικών χώρων.
Αιτήσεις για χορήγηση αδείας εκμετάλλευσης λατομείων οποιασδήποτε
κατηγορίας ορυκτών ή για μίσθωση δημοσίων λατομείων, εκκρεμείς κατά
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διέπονται από τις προϊσχύουσες
διατάξεις και μετά τη χορήγηση της αδείας ή τη συνομολόγηση της σύμβασης μίσθωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
Ειδικότερα οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδείας εκμετάλλευσης με εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241Α) , εκκρεμείς κατά τη
δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται ως αιτήσεις για μίσθωση του λατομικού χώρου, κρίνονται με ανάλογη εφαρμογή των προϊσχυουσών διατάξεων και μετά τη συνομολόγηση της σύμβασης μίσθωσης
εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
Αιτήσεις για την παροχή συναίνεσης με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241Α) και του άρθρου 17 του π.δ/τος
285/1979 (ΦΕΚ 83Α), εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διέπονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις και μετά την παροχή της συναί-
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νεσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
Με αίτηση των ενδιαφερομένων ή των καθολικών ειδικών διαδόχων τους
οι εκκρεμείς αιτήσεις για την παροχή συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών
εργασιών του προηγουμένου εδαφίου πρέπει να καταστούν επίκαιρες με
βάση τις διατάξεις του παρόντος, εντός ενός έτους από τη δημοσίευσή του.
Με την πάροδο απράκτου της προθεσμίας αυτής οι εκκρεμείς αιτήσεις καθίστανται αυτοδικαίως άκυρες και οι αντίστοιχοι λατομικοί χώροι ελεύθεροι.
Αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και
αφορούν την κατακύρωση του αποτελέσματος δημοπρασιών εκμίσθωσης
δημοσίων λατομικών εκτάσεων, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.
Ζώνες, που έχουν καθορισθεί με Προεδρικά Διατάγματα με πρόταση των
Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης ως ζώνες λατομικής χρήσης, διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 26

Κατάργηση διατάξεων

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 27, από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) Ο ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241Α) εκτός από τα άρθρα 37 και 51
β) Ο ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43Α) εκτός από το άρθρο 28
γ) Τα άρθρα 1 έως και 26 και 34 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15Α)
δ) Τα άρθρα 6,7,8 και η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 2702/1999
(ΦΕΚ 70Α)
ε) Το άρθρο 7 και η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 2837/2000 (ΦΕΚ
178Α)
στ) Τα άρθρα 13 και 17 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95Α)
ζ) Το άρθρο 14 του ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33Α)
η) Τα άρθρα 28 και 29 του ν. δ/τος 4029/1959 (ΦΕΚ 250Α)
θ) Το π. δ/μα 285/1979 (ΦΕΚ 83Α)
Άρθρο 27
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Τελικές διατάξεις

Όταν γενικοί ή ειδικοί νόμοι παραπέμπουν σε διατάξεις, που καταργούνται από τον παρόντα νόμο, αντί των καταργουμένων εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.
Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, που προβλέπονται από
τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για τα ρυθμιζόμενα από τις κανονιστικές αυτές πράξεις ζητήματα εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
Οι ως άνω κανονιστικές πράξεις πρέπει να εκδοθούν εντός έτους από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η διαμόρφωση νέου πλαισίου
για τις Βιομηχανικές
και Επιχειρηματικές Περιοχές
(ΒΙ.ΠΕ. και ΒΕ.ΠΕ.)
Το αντικείμενο αυτό του σχεδίου νόμου έγινε εν μέρει δεκτό στο
Ν. 3982/2011, ΦΕΚ 143 Α /2011.
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι.

του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης
«Η διαμόρφωση νέου πλαισίου για τις Βιομηχανικές
και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ. και ΒΕ.ΠΕ.)»

Γενικά

Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού στη χώρα μας οδήγησε στην ανοργάνωτη και συχνά άναρχη ανάπτυξη που συνήθως στον ίδιο χώρο περιλάμβανε μη συμβατές χρήσεις όπως αυτή της κατοικίας, των επιχειρήσεων τόσο
του δευτερογενούς τομέα όσο και του τριτογενούς τομέα, ενώ ενίοτε συνυπήρχαν και δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. Το μοντέλο αυτό ανάπτυξης, χάρη και στους εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων 50
ετών οδήγησε στην κατάληψη μεγάλου μέρους από τους διαθέσιμους χώρους. Η ασυμβατότητα των χρήσεων σε συνδυασμό με την αδυναμία ανάπτυξης των κατάλληλων υποδομών οδήγησε στην δημιουργία σημαντικών
περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και έφερε σοβαρά προσκόμματα στην
ομαλή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας οργανωμένων χώρων υποδοχής μεταποιητικών κυρίως δραστηριοτήτων, έγινε με τη δημιουργία το 1965 της
ΕΤΒΑ ΑΕ που είχε το αποκλειστικό προνόμιο να ιδρύει Βιομηχανικές Περιοχές. Η βασική φιλοσοφία που πρυτάνευσε στα 35 περίπου χρόνια λειτουργίας
της ΕΤΒΑ ΑΕ, ήταν ότι ιδρύονται Βιομηχανικές Περιοχές κάπου προκειμένου
έτσι να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής.
Η προσέγγιση αυτή με την πάροδο του χρόνου αποδείχτηκε ότι δεν ήταν
απόλυτα επιτυχής. Προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των
ΒΙ.ΠΕ. της ΕΤΒΑ ΑΕ, καταβλήθηκε με τη θέσπιση του ν. 2545/97 στους άξονες
•
Καταργείται το κρατικό μονοπώλιο της ΕΤΒΑ ΑΕ και Βιομηχανικές και
Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) ιδρύονται από ιδιωτικούς ή μικτούς
φορείς που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
•
ΒΕΠΕ ιδρύονται εκεί όπου μπορεί να είναι βιώσιμες
Παράλληλα προωθήθηκε η αποκρατικοποίηση της ΕΤΒΑ ΑΕ που πλέον
δραστηριοποιείται στο αντικείμενο ως ιδιωτικός φορέας.
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Ο ν. 2545/1997 ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κατά τη
διάρκεια ισχύος του όμως διαπιστώθηκε ότι είχε σημαντικές ατέλειες και κενά
που έκαναν προβληματική την εφαρμογή του και ότι συνεπώς απαιτείτο η
αναμόρφωσή του. Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν
ήταν τα ακόλουθα:
 Είχε αρκετές ασάφειες και κενά και απαιτείτο η συνεχής προσφυγή σε
νομικές γνωμοδοτήσεις
 Ενώ θέσπισε και επιτυχείς διαδικασίες που διατηρούνται και στο παρόν
νομοσχέδιο, σε γενικές γραμμές οι διαδικασίες που καθιέρωσε ήταν εξαιρετικά πολύπλοκες και χρονοβόρες
 Δεν προέβλεψε κίνητρο και λόγο για την ενασχόληση με την ίδρυση
ΒΕ.ΠΕ. και ουσιαστικά άφησε αυτή τη δραστηριότητα στην καλή διάθεση
των Ο.Τ.Α. που όμως από μόνοι τους συχνά ούτε την τεχνογνωσία ούτε
τους πόρους διαθέτουν για την υλοποίηση ενός τέτοιου σύνθετου εγχειρήματος
 Δεν προέβλεψε αποτελεσματικούς μηχανισμούς διαχείρισης των ΒΕ.ΠΕ
μετά την ολοκλήρωση των έργων
 Ενώ η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα μετατοπίζεται σταθερά από το
δευτερογενή στον τριτογενή τομέα που και αυτός συχνά έχει ανάλογα
χωροταξικής φύσεως προβλήματα, ο ν. 2545/1997 εξακολούθησε να επικεντρώνεται στην μεταποίηση
 Δεν υπήρξε μέριμνα για τη διαχείριση και την τύχη των ήδη υφιστάμενων
ΒΙ.ΠΕ. που είχαν οργανωθεί με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων εκπονήθηκε το
παρόν νομοσχέδιο.
ΙΙ. Στόχοι του νέου νομοσχεδίου

Βασικός στόχος του νέου νομοσχεδίου είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης με ταυτόχρονη αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή με άλλα λόγια η προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.
Επιμέρους στόχους αποτελούν :
•
Η απλοποίηση των διαδικασιών σε όλες τις φάσεις ίδρυσης ενός Επιχειρηματικού Πάρκου, με παράλληλη μείωση του απαιτούμενου χρόνου
μέσω της θέσπισης υπηρεσιών μίας στάσης,
•
Η διεύρυνση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων που μπορούν να εγκαθίστανται εντός Επιχειρηματικού Πάρκου με έμφαση σε ερευνητικά και
πανεπιστημιακά ιδρύματα ώστε να προωθηθεί η σύνδεση παραγωγής
και έρευνας που θα δώσει ώθηση και στην καινοτομία,
•
Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων που
εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικό Πάρκο,
•
Η αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας κοινών υποδομών προστασίας περιβάλλοντος, κοινών συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης που λόγω της
δημιουργίας οικονομιών κλίμακας επιτυγχάνονται με χαμηλότερο κόστος
και ελέγχονται ευκολότερα, μέσω του αποτελεσματικότερου ελέγχου των
επιχειρήσεων από το φορέα διαχείρισης και τέλος λόγω της αποφυγής
των προβλημάτων που θα δημιουργούσε η σύγκρουση μη συμβατών
χρήσεων,
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Η διεύρυνση των τύπων των οργανωμένων χώρων προς τις επιχειρήσεις
του τριτογενούς τομέα όπου και εκεί υπάρχει πρόβλημα κατάλληλων
χώρων εγκατάστασης και όπου υπάρχουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν,
Η προώθηση της ανάπτυξης συνεργασιών και δικτυώσεων μεταξύ των
επιχειρήσεων των Επιχειρηματικών Πάρκων,
Η περιβαλλοντική και οργανωτική εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων,
Η καθιέρωση διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης των Επιχειρηματικών Πάρκων, μετά την ολοκλήρωση των έργων,
Η ρύθμιση θεμάτων συνέχισης της λειτουργίας οργανωμένων με το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο χώρων.

ΙΙΙ. Σημαντικότερα σημεία και καινοτομίες
•

•
•
•

•

Τα κύρια σημεία του σχεδίου είναι τα εξής:
Καθιερώνεται ξεκάθαρη ορολογία που απηχεί τις σύγχρονες τάσεις και
ταιριάζει στις σημερινές ανάγκες. Καθιερώνεται σαν όρος και σαν έννοια
το Επιχειρηματικό Πάρκο αντί της Βιομηχανικής Περιοχής ή του Βιοτεχνικού Πάρκου αντανακλώντας τη μετακίνηση από τα στενότερα όρια της
μεταποίησης σε ευρύτερες επιχειρηματικές δομές. Εισάγονται οι όροι
ανάπτυξη και εκμετάλλευση Επιχειρηματικά Πάρκα, ξεκαθαρίζουν οι όροι
διοίκηση και διαχείριση, αποσαφηνίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Πάρκου παίρνει το χαρακτήρα επενδυτικού σχεδίου, με αυξημένα όμως κοινωνικά οφέλη, άρα και με αυξημένη ενίσχυση και προστασία από τους κρατικούς πόρους και θεσμούς.
Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Ε.Π.), των ΟΤΑ, νομαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών ή
επιμελητηρίων καθώς και ενώσεων, συνδέσμων ή κοινοπραξιών αυτών.
Απλοποιείται η διαδικασία των εγκρίσεων αλλά και η παρακολούθηση
των έργων. Στη διαδικασία βεβαίως μετέχουν και άλλες συναρμόδιες
υπηρεσίες, χωρίς όμως μέριμνα ή όχληση του επενδυτή. Η αρχή των
υπηρεσιών μιας στάσης εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες εγκρίσεων
και αδειοδότησης. Επίσης, καταργούνται διαδικασίες που καθιστούσαν
ανενεργό το νόμο 2545/1997 και η πείρα απέδειξε ότι είναι ανεφάρμοστες, όπως η οργάνωση πάρκων επί γης που δεν ανήκει στον επενδυτή,
η σύσταση μόνο ανώνυμης εταιρείας για τη διαχείριση των Επιχειρηματικών Πάρκων, κλπ. Διευκολύνεται παράλληλα ο επενδυτής, ώστε σταδιακά και αφού εξασφαλίζει κάποιες προϋποθέσεις, να προβαίνει σε
δαπάνες για μελέτες και έργα.
Απλοποιείται στο μέγιστο βαθμό η διαδικασία και οι άδειες για εγκατάσταση επιχειρήσεων εντός Επιχειρηματικού Πάρκου, ώστε να γίνει πράξη
το αίτημα για ελεύθερη επιχειρηματική δράση μέσα σε καθορισμένα πλαίσια. Ενδεικτικά εντός Επιχειρηματικού Πάρκου δεν απαιτείται Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, άδεια εγκατάστασης, άδεια διάθεσης
υγρών αποβλήτων. Για τη χαμηλή όχληση, που περιλαμβάνει το μεγάλο
αριθμό των επιχειρήσεων, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων συγχωνεύεται με την άδεια λειτουργίας, ενώ για τα επαγγελματικά εργαστήρια προ-
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βλέπεται ότι δεν απαιτείται καμία απολύτως άδεια. Αντίθετα δυσχεραίνεται
η εγκατάσταση μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης εκτός Επιχειρηματικού Πάρκου, ή άλλων οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων.
Ενισχύεται η διοίκηση - διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου, που προικίζεται με σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και ευθύνες. Ουσιαστικά θα
πρόκειται για αυτοδιαχείριση του Πάρκου μέσα σε συγκεκριμένα όμως
πλαίσια, ώστε η απαλλαγή από άδειες και εγκρίσεις να συμβαδίσει με
πιο αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.
Προβλέπεται διαδικασία αναγκαστικής μεταβίβασης της διαχείρισης των
κοινοχρήστων, αλλά και των κοινωφελών υποδομών στις εγκατεστημένες
επιχειρήσεις. Προβλέπεται η μεταβίβαση μέρους των δημοτικών τελών
στα έσοδα για τη διαχείριση των Επιχειρηματικών Πάρκων. Η προτεινόμενη ρύθμιση διαχείρισης οργανωμένων χώρων υποδοχής βιομηχανικών-επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συγκερασμού αντιτιθέμενων
απόψεων και συμφερόντων, είναι δίκαιη και λειτουργική.
Ενθαρρύνεται με κατάλληλα κίνητρα η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση
των επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικό Πάρκο.
Για τις εξωτερικές υποδομές αφενός προβλέπεται να λαμβάνονται υπόψη
στη μελέτη βιωσιμότητας ως κόστος και αφετέρου προβλέπεται ο τρόπος
υλοποίησής τους από τους αρμόδιους φορείς.
Για τις βιομηχανικές συγκεντρώσεις προβλέπεται ειδική διαδικασία περιβαλλοντικής εξυγίανσης, με δίκαιο επιμερισμό του κόστους, ώστε να αναβαθμίζονται οι υποδομές χωρίς να πλήττεται η ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων και να τηρείται η γενική αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει».
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου και να οργανωθεί ο χώρος τους ως Επιχειρηματικό Πάρκο, με την ευνοϊκή ρύθμιση ότι λαμβάνονται υπόψη η
υφιστάμενη κτιριακή δόμηση και οι συναφείς πολεοδομικές συνθήκες.
Παρέχεται, με τον τρόπο αυτόν, η ευκαιρία στις περιοχές αυτές να οργανωθούν με σεβασμό στο περιβάλλον, να εκσυγχρονισθούν και να λειτουργήσουν οι ήδη εγκατεστημένες μονάδες με τις κατάλληλες υποδομές
αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά, ώστε να δοθεί διέξοδος στα χρόνια
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παράλληλα να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα.
Θεσπίζονται και πολεοδομικά πλεονεκτήματα για περιοχές που θα υποστούν περιβαλλοντική εξυγίανση.
Προβλέπονται επιχορηγήσεις για τη δημιουργία υποδομών σε Επιχειρηματικά Πάρκα.
Θεσπίζονται κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των όρων του κανονισμού λειτουργίας του Επιχειρηματικά Πάρκα.
Προβλέπεται μεταβατική περίοδος ένταξης στο νέο θεσμικό πλαίσιο, των
Βιομηχανικών Περιοχών που έχουν οργανωθεί στα πλαίσια του ν.
2545/1997 και του ν. 4458/1965.

Επί των άρθρων

1965

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠρΩΤΟ

Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου

Άρθρο 1: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ο σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτός προδιαγράφεται από τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας (ενίσχυση επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, βελτίωση
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας)
και της προστασίας του περιβάλλοντος (χωροταξικός σχεδιασμός για τη βιομηχανία και τις μεταποιητικές δραστηριότητες εν γένει).

Άρθρο 2: Στις διατάξεις του άρθρου αυτού παρατίθενται οι ορισμοί βασικών εννοιών των διατάξεων του νομοσχεδίου, οι οποίοι συμβάλλουν στην
ασφαλή εφαρμογή και ερμηνεία αυτών. Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά
γίνεται διάκριση των εννοιών «κοινωφελείς χώροι», «κοινωφελείς εγκαταστάσεις», «κοινόχρηστοι χώροι, κτίρια και εγκαταστάσεις», διευκρινίζεται η έννοια
της «διασφάλισης έκτασης» καθώς και ποια είναι τα έργα υποδομής και εισάγεται η έννοια του «Ειδικού Συνεταιρισμού Επιχειρηματικού Πάρκου». Η
διάκριση των Επιχειρηματικών Πάρκων ακολουθεί τη ρύθμιση του νόμου
2545/1997 ενώ εισάγεται νέος Τύπος οργανωμένης βιομηχανικής περιοχής,
τα Επιχειρηματικά Πάρκα Ειδικού Τύπου, τα οποία καταλαμβάνουν δραστηριότητες ενός μόνο κλάδου ή συναφών μεταξύ τους κλάδων (πχ. Επιχειρηματικά Πάρκα Μαρμάρου κλπ), ή δραστηριότητες που λόγω αντικειμενικών
δυσκολιών ή από απόψεως λειτουργίας των μονάδων ή λόγω του βαθμού
όχλησης αυτών δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιον από τους Τύπους Α,
Β ή Γ. Επιπλέον στα Επιχειρηματικά Πάρκα Ειδικού Τύπου εντάσσονται και
οι Τεχvoπόλεις, όπου οι εγκατεστημένες δραστηριότητες προσαρμόζουν περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία στην παραγωγική διαδικασία, στοχεύουν στην
αναβάθμιση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, σ' αυτές παράγονται προϊόντα νέα, εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, υπηρεσιών, αναπτύσσονται επενδυτικά ή ερευνητικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος,
περιορισμού της ρύπανσης, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και
ανακύκλωσης, αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λπ.

Άρθρο 3: Στις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού περιγράφονται οι δραστηριότητες και οι επιχειρήσεις που μπορούν να εγκατασταθούν στα Επιχειρηματικά Πάρκα, καθώς και οι υποστηρικτικές και
υποβοηθητικές για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου επιχειρήσεις,
που μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτό.
Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου αυτού τίθεται περιορισμός προς
όφελος της εγκατάστασης μεταποιητικών δραστηριοτήτων, για την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, ώστε να αποφεύγεται παράλληλα ο υπέρμετρος περιορισμός του φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης του
Επιχειρηματικού Πάρκου.
Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου αυτού ορίζονται οι προϋποθέσεις,
υπό τις οποίες επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων
υψηλής όχλησης και μέσης όχλησης σε Επιχειρηματικά Πάρκα τύπου Β και
τύπου Γ αντίστοιχα.

Άρθρο 4: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού διευκρινίζεται ότι η ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων επιτρέπεται σε χώρους υποδοχής επι1966

χειρήσεων, δηλαδή χωροθετούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις εγκεκριμένων Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ή
Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.
Είναι σαφές ότι και σε περιοχές που σύμφωνα με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων του νόμου αυτού είναι νόμιμη η οργάνωση Επιχειρηματικού
Πάρκου. Έτσι Επιχειρηματικά Πάρκα μπορούν να αναπτυχθούν και σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων ή
οχλουσών ή μη οχλουσών δραστηριοτήτων όπως πχ του ΠΔ από 23.3.1987
(ΦΕΚ 166 Δ), προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και
συνθήκες, ώστε με την οργάνωσή τους υπό τις προϋποθέσεις του δευτέρου
κεφαλαίου του νόμου αυτού, να βελτιωθούν τόσο οι περιβαλλοντικές τους
επιπτώσεις, όσο και η εν γένει οργάνωση και λειτουργία τους.
Τέλος, προβλέπεται η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, ενώ λαμβάνεται υπόψη η καταλληλότητα του
χώρου εγκατάστασης αυτού προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι για τη
δημόσια ασφάλεια και το φυσικό περιβάλλον και τίθεται ελάχιστο απαιτούμενο
όριο έκτασης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου.
Δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για
τους σκοπούς του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πρόκειται για την ίδια ρύθμιση του νόμου 2545/1997, με την προσθήκη
της κατ' εξαίρεση δυνατότητας χρήσης τους και από τρίτους και μόνο για λόγους που ανάγονται στο δημόσιο συμφέρον. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης Ελευθέρων Ζωνών ή αναγνώρισης Ελευθέρων ή
Τελωνειακών Αποθηκών ή Χώρων Προσωρινής Αποθήκευσης σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Προσδιορίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη
για τη χορήγηση της έγκρισης καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να εμπεριέχει
η σχετική απόφαση και προβλέπεται η μεταβολή της έκτασης και των ορίων
του Επιχειρηματικού Πάρκου με υπουργική απόφαση.

Άρθρο 5: Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Ε.Π.), η νομική της μορφή και τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που μπορούν να μετέχουν
στο μετοχικό της κεφάλαιο, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, τμήμα του
οποίου μπορεί να αποτελέσει και η εδαφική έκταση που αυτή έχει διασφαλίσει,
καθώς και ο σκοπός της που πρέπει να καταγράφεται στο καταστατικό της.

Άρθρο 6: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις ίδρυσης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Σύμφωνα με τις διαδικασίες, η Ε.Α.Ε.Π. υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης με την οποία συνυποβάλλει πέραν της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου και μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας όπου γίνεται καταγραφή όλων των παραμέτρων και αιτιολογείται η
σκοπιμότητα της συγκεκριμένης επένδυσης. Ειδικότερα, καθορίζονται ως
προϋποθέσεις, η δυνατότητα καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, η εξασφάλιση της συνολικής χρηματοδότησης της επένδυσης, η διασφάλιση της έκτασης καθώς και η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους. Περαιτέρω
με τη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της επένδυσης συνυποβάλλονται σχέδιο της πολεοδομικής οργάνωσης του Επιχειρηματικού Πάρκου, γενικό
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σχέδιο διάταξης και περιγραφής των έργων υποδομής, αρχική εκτίμηση του
κόστους των έργων και καταγραφή των υφιστάμενων εξωτερικών υποδομών
και δικτύων. Περαιτέρω προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται και εξειδικεύονται όλα τα
συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και μελέτες.

Άρθρο 7: Στο άρθρο αυτό ορίζεται ο τρόπος ίδρυσης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Ειδικότερα προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, με την οποία εγκρίνονται η
Ε.Α.Ε.Π., η θέση, ο χαρακτηρισμός της έκτασης, τα όρια αυτής, τα έργα του
Επιχειρηματικού Πάρκου με το εκτιμώμενο κόστος και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η απόφαση αυτή, εκδίδεται ύστερα από γνώμη του κατά
τόπο αρμόδιου Νομαρχιακού Συμβουλίου και των Οργανισμών Ρυθμιστικού
Σχεδίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Μετά την έκδοση
της ως άνω απόφασης και μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ή της
πράξης εφαρμογής, αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εντός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου.
Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου αυτού προβλέπεται η δυνατότητα, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης, μεταβολής της
έκτασης και των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου, με νέα κοινή απόφασης
των ιδίων ως άνω Υπουργών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποκλείεται από
τη χρήση γης. Εφόσον δε η μεταβολή αφορά έκταση γης μικρότερη από το
15% της αρχικής έκτασης, αρκεί η προσκόμιση τοπογραφικής αποτύπωσης
της έκτασης, συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά από την τεκμηριώνουν
και δεν είναι απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση μελετών και στοιχείων.
Άρθρο 8: Με την παρούσα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στην Ε.Α.Ε.Π.,
εφόσον έχει διασφαλίσει το 80% της έκτασης που θα καταλάβει το Επιχειρηματικό Πάρκο και της έχει χορηγηθεί η έγκριση ανάπτυξης, να απαλλοτριώνει
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις την έκταση που απαιτείται για την εγκατάσταση του Επιχειρηματικού Πάρκου. Επίσης, προβλέπεται ότι η Ε.Α.Ε.Π.
μπορεί να εντάξει στο Επιχειρηματικό Πάρκο ολόκληρη την όμορη ιδιοκτησία
μεταγενέστερα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, εφόσον το ήμισυ αυτής εμπίπτει στα όριά του. Υφιστάμενες δραστηριότητες εντός της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 του
παρόντος νόμου, εξακολουθούν να λειτουργούν και οφείλουν να συμμορφωθούν με τους όρους του λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου. Εφόσον
δε το επιθυμούν, μπορούν να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Α.Ε.Π.
με ποσοστό ανάλογο της αξίας της έκτασης που κατέχουν.

Άρθρο 9: Η Ε.Α.Ε.Π., προκειμένου να λάβει την έγκριση για την επιχορήγηση των έργων υποδομής και να καταστούν επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, υποβάλλει στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξη αίτηση η οποία συνοδεύεται από την απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου και επικαιροποιημένα αντίγραφα των τυχόν
τροποποιήσεων των αρχικών σχεδίων καθώς και των αρχικών στοιχείων του
φακέλου που απαιτούνται. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου αυτού καταγράφονται αναλυτικά οι επιλέξιμες προς επιχορήγηση δαπάνες. Στην τέταρτη
παράγραφο προβλέπονται οι όροι και το ποσοστό επιχορήγησης, το οποίο
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είναι σύμφωνο με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Είναι δυνατή η επιχορήγηση πέραν του ποσοστού αυτού με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
κατόπιν εγκρίσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά την έγκριση επιχορήγησης, επιτρέπεται η διαφοροποίηση του ύψους των επιλέξιμων δαπανών
που εγκρίθηκαν, εφόσον η αύξηση δεν υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό σε ποσοστό ανώτερο του 15%.

Άρθρο 10: Για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης συγκροτείται
επταμελής γνωμοδοτική επιτροπή που εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης
το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των
έργων, το ποσοστό επιχορήγησης της επένδυσης και κάθε άλλη συναφή πρόταση. Για την αμοιβή της επιτροπής και των οργάνων ελέγχου εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 9 του ν. 3325/2005.
Άρθρο 11: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η πολεοδόμηση
των Επιχειρηματικών Πάρκων και καθορίζονται οι συντελεστές δόμησης και
κάλυψης, το ελάχιστο ποσοστό πρασίνου, κοινωφελών και κοινοχρήστων
χώρων, η αρτιότητα των οικοπέδων των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς
και η διαδικασία υπολογισμού, βεβαίωσης και καταβολής των εισφορών σε
γη και σε χρήμα. Η σχετική διαδικασία είναι η ίδια με την αντίστοιχη ρύθμιση
του νόμου 2545/1997, η οποία σε γενικές γραμμές δε δημιούργησε ιδιαίτερα
προβλήματα στους εμπλεκόμενους φορείς. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία η Ε.Α.Ε.Π., έχει αποκτήσει το σύνολο της έκτασης με
οποιονδήποτε τρόπο, η πολεοδομική μελέτη κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και δεν
εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων
3 και επόμενα του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12: Στο παρόν άρθρο προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης παρέχεται η τελική έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού
Πάρκου. Για την τελική έγκριση η ΕΑΕΠ υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εντός δύο (2) ετών από την απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του
άρθρου 7 του παρόντος νομοσχεδίου. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία η απόφαση του άρθρου 7 του παρόντος νομοσχεδίου ανακαλείται αυτοδικαίως.

Άρθρο 13: Στο άρθρο αυτό προβλέπεται, ότι η εκτέλεση των εργασιών
για την οργάνωση και λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου άρχεται μετά
την έκδοση της απόφασης τελικής έγκρισης του άρθρου 12 του παρόντος νομοσχεδίου και πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης. Οι αρμόδιες για την παρακολούθηση εκτέλεσης
των εργασιών υπηρεσίες ή οι πιστοποιημένοι κατά τις κείμενες εθνικές και
κοινοτικές διατάξεις φορείς ελέγχουν την τήρηση από την Ε.Α.Ε.Π. και τους
εμπλεκόμενους φορείς του θεσμικού πλαισίου. Η διαπίστωση ολοκλήρωσης
των εργασιών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία επέχει
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θέση άδειας λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου. Δεν αποκλείεται η εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών κατά τμήματα εντός του Επιχειρηματικού
Πάρκου, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνικής άποψης. Η δυνατότητα αυτή
υπάρχει σε κάθε περίπτωση που το Επιχειρηματικό Πάρκο καταλαμβάνει
έκταση μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων στρεμμάτων, η πρώτη φάση όμως του
Επιχειρηματικό Σχέδιο υλοποιείται εντός των προθεσμιών του άρθρου 12
παρ. 2 του παρόντος νομοσχεδίου.

Άρθρο 14: Για την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στο
Επιχειρηματικό Πάρκο απαιτείται συμφωνία του φορέα της συγκεκριμένης
δραστηριότητας με την Ε.Α.Ε.Π. και αποδοχή των όρων και του Κανονισμού
λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου. Οι μεταποιητικές δραστηριότητες
υποχρεούνται μόνο στην έκδοση άδειας λειτουργίας ή ειδικής δήλωσης κατά
περίπτωση. Για την έκδοση της σχετικής άδειας (ή ειδικής δήλωσης) δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης χρήσης γης ως δικαιολογητικό, ενώ κατά
τη διαδικασία αδειοδότησης μπορεί να γίνεται χρήση των εγγράφων, χαρτών,
δικαιολογητικών και αδειών που έχει λάβει η Ε.Α.Ε.Π. και από το φορέα της
δραστηριότητας που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Επιχειρηματικό Πάρκο,
εφόσον αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 3325/2005 και των συναφών διατάξεων.
Στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου προβλέπεται η ένταξη επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή ήδη λειτουργούν σε Επιχειρηματικό Πάρκο, ή σε οργανωμένους χώρους υποδοχής
επιχειρήσεων του ν. 2545/1997 και του ν. 4458/1965, ως ίσχυσε.

Άρθρο 15: Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται με σαφήνεια και πληρότητα η
διαδικασία επιλογής του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου μετά την λειτουργία αυτού. Για τη μεταβίβαση από την Ε.Α.Ε.Π.
της διοίκησης και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου, συγκαλείται με
πρωτοβουλία των κατόχων γης ή της Ε.Α.Ε.Π. γενική συνέλευση των κατόχων γης από την οποία θα προκύψει τριμελής επιτροπή, έργο της οποίας
είναι η σύσταση νομικού προσώπου που θα αναλάβει οριστικά τη διοίκηση
και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου. Τη διοίκηση και διαχείριση του
Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να αναλάβει και η ίδια η Ε.Α.Ε.Π., εφόσον
το επιθυμεί και δεν αντιτίθενται οι φορείς των εγκατεστημένων επιχειρήσεων
ή οι ιδιοκτήτες γης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η σύσταση νέας εταιρίας για την ανάληψη της διοίκησης και διαχείρισης. Επίσης Η διοίκηση και
διαχείριση μπορεί να ανατεθεί και στον οικείο ΟΤΑ ύστερα και από τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εν γένει λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας αυτού, ο οποίος
καταρτίζεται από την Ε.Α.Ε.Π. και υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο
Ανάπτυξης. Επίσης καθορίζονται οι επιμέρους ρυθμίσεις που θα πρέπει να
εμπεριέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας. Τέλος, προβλέπεται, κατά τρόπο
σαφή, η διαδικασία και τα κριτήρια μεταβίβασης των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων.
Άρθρο 16: Στο παρόν άρθρο αναλύεται πλήρως η διαδικασία σύστασης
Ειδικού Συνεταιρισμού Επιχειρηματικού Πάρκου, ο οποίος θα αναλάβει τη διοίκηση και λειτουργία αυτού, μόνο στην περίπτωση που καμία από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο δεν καρποφορήσει.
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Επειδή η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου γίνεται χάριν του δημοσίου συμφέροντος, η δε πρακτική απέδειξε ότι πολλές βιομηχανικές περιοχές δεν μπόρεσαν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά λόγω έλλειψης
Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης ή λόγω διαφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, κρίνεται σκόπιμο να συστήνεται ο Ειδικός Συνεταιρισμός Επιχειρηματικού Πάρκου, ύστερα από τη σύγκλιση ιδρυτικής γενικής συνέλευσης
των φορέων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών γης του
Επιχειρηματικού Πάρκου, κατά την οποία λαμβάνει χώρα η ψήφιση και υπογραφή του καταστατικού του ειδικού συνεταιρισμού, η εκλογή προσωρινού
διοικητικού συμβουλίου, ο καθορισμός των ψήφων και διευθετείται κάθε ζήτημα που αφορά στη σύσταση και λειτουργία του Συνεταιρισμού. Στη σύσταση και λειτουργία του Ειδικού Συνεταιρισμού Επιχειρηματικού Πάρκου
σημαντικός είναι ο ρόλος της οικείας Περιφέρειας, η οποία αποτελεί την άμεση
εποπτεύουσα αρχή των Ειδικών Συνεταιρισμών Επιχειρηματικών Πάρκων.

Άρθρο 17: Με την παρούσα ρύθμιση ορίζεται ότι οι εξωτερικές υποδομές
του Επιχειρηματικού Πάρκου καταγράφονται στην απόφαση έγκρισης για την
ανάπτυξη αυτού. Τα έργα, των οποίων η αρμοδιότητα κατασκευής ανήκει σε
φορείς του δημόσιου τομέα, εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα των φορέων αυτών και εκτελούνται κατά προτεραιότητα. Επίσης, για
πρώτη φορά λαμβάνεται μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία
ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση αυτών τουλάχιστον στους κοινωφελείς
χώρους ή εγκαταστάσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕρΟ

Περιοχές βιομηχανικών συγκεντρώσεων

Άρθρο 18: Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής
στις διατάξεις του νόμου αυτού περιοχών που από τα Γενικά Πολεοδομικά
Σχέδια ή από ειδικές διατάξεις χαρακτηρίζονται ως ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ καθώς και
περιοχών με χρήση βιομηχανική (Ζ.Ο.Ε.).
Για το σκοπό αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες γης είτε
στους φορείς των εγκατεστημένων επιχειρήσεων που κατέχουν ποσοστό γης
που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής έκτασης (της οποίας η χρήση γης είναι συμβατή με τις δραστηριότητες του άρθρου
3 του παρόντος σχεδίου νόμου) να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από
σχέδιο τεχνικής οργάνωσης της έκτασης, στο οποίο λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη κτιριακή δόμηση και οι συναφείς πολεοδομικές συνθήκες. Για την
οργάνωση και την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου, οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να συστήσουν Ε.Α.Ε.Π. και να ακολουθήσουν τη διαδικασία του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 8,
που δεν εφαρμόζονται στην συγκεκριμένη περίπτωση, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 19: Στο άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα για περιβαλλοντική
και λειτουργική εξυγίανσης σε περιοχές με αυξημένη συγκέντρωση δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν έλλειψη υποδομών και έντονα περιβαλλοντικά
προβλήματα. Έτσι με την παρούσα ρύθμιση καθορίζονται οι προϋποθέσεις,
η διαδικασία και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τους οποίους περιοχές χαρακτηρίζονται ως περιοχές προς περιβαλλοντική εξυγίανση. Ο χαρακτηρισμός ως
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περιοχών προς περιβαλλοντική - λειτουργική εξυγίανση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από αίτημα είτε των φορέων των επιχειρήσεων που
εκπροσωπούν το πενήντα τοις εκατό των εγκατεστημένων επιχειρήσεων είτε
του οικείου ΟΤΑ είτε με πρωτοβουλία των Υπουργών Ανάπτυξης ή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Εν συνεχεία, παρατίθενται, αναλυτικά, η καταγραφή των προϋποθέσεων για την έκδοση της σχετικής
απόφασης καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η απόφαση αυτή.
Οι σχετικές μελέτες, τυχόν απαλλοτριώσεις και τα έργα που καθορίζονται με
την κοινή υπουργική απόφαση χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης.
Προβλέπονται δε αναλογικά και για τις δραστηριότητες, οι οποίες λειτουργούν
νόμιμα στις περιοχές αυτές, αυξημένα κίνητρα, τα οποία προβλέπονται για
τις δραστηριότητες που λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους υποδοχής
επιχειρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στην κοινή απόφαση έργων υποδομής, οι περιοχές αυτές θεωρούνται πολεοδομικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά εξυγιανθείσες και με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορούν
να χαρακτηριστούν Επιχειρηματικά Πάρκα και να εφαρμοστούν ανάλογα οι
διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος νομοσχεδίου, και την ευθύνη
της συντήρησης των έργων υποδομής έχει πλέον ο φορέας διοίκησης και διαχείρισης, διαφορετικά η αρμοδιότητα ανήκει τον οικείο Ο.Τ.Α.
Άρθρο 20: Με την παρούσα ρύθμιση ορίζεται ότι στις περιοχές που
έχουν υποστεί περιβαλλοντική εξυγίανση σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων τους, επιτρέπεται να εγκρίνονται όροι δόμησης κατά παρέκκλιση των ισχυόντων στην περιοχή
πολεοδομικών διατάξεων. Η παρέκκλιση αφορά τις μεταποιητικές δραστηριότητες (του ν. 3325/05) καθώς και τις δραστηριότητες του ν. 157511985 και
τίθενται τα ανώτατα όρια των παρεκκλίσεων, οι οποίες αιτιολογούνται ειδικώς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤρΙΤΟ

Άρθρο 21: Στο παρόν άρθρο καθορίζονται τα όργανα και οι διαδικασίες
εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας και διαχείρισης των Επιχειρηματικών
Πάρκων, των Ε.Α.Ε.Π., των εκάστοτε Φορέων Διοίκησης και Διαχείρισης και
των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Ως ανώτερη εποπτική αρχή καθορίζεται
το Υπουργείο Ανάπτυξης και ως άμεση εποπτεύουσα αρχή καθορίζεται η Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας.
Άρθρο 22: Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι κυρώσεις και η διαδικασία
επιβολής τους σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των έργων
υποδομής, ή σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος
νόμου ή των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση
του παρόντος νόμου καθώς και των όρων του κανονισμού λειτουργίας των
Επιχειρηματικών Πάρκων.
Άρθρο 23: Με το παρόν άρθρο θεσπίζονται ατέλειες και κίνητρα υπέρ
της Ε.Α.Ε.Π.. Επιπλέον προβλέπονται κίνητρα υπέρ των επιχειρήσεων, οι
οποίες υποχρεώνονται σε μετεγκατάσταση είτε λόγω μεταβολής της χρήσης
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της είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εφόσον εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα, ή σε οργανωμένους χώρους υποδοχής επιχειρήσεων του ν.
2545/1997 ή του ν. 4458/1965.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑρΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24: Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διοίκησης
και διαχείρισης χώρων υποδοχής επιχειρήσεων, οι οποίοι ιδρύθηκαν ή οργανώθηκαν με το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο και οι οποίοι υποχρεούνται
όπως ολοκληρώσουν τις υποδομές και τα υπόλοιπα έργα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο έγκρισης και στην συνέχεια παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής
στις διατάξεις του παρόντος νόμου με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις,
που αναλυτικά περιγράφονται.
Άρθρο 25: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αντιμετωπίζεται το νομοθετικό κενό που δημιουργήθηκε με την κατάργηση των διατάξεων του ν.
2965/2001 στο σύνολό τους, με τον ν. 3325/2005.
Άρθρο 26: Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η κατάργηση των διατάξεων
των άρθρων 1 έως 22 του ν. 2545/1997, πλην της παραγράφου 1 του άρθρου
21, όπως ισχύει.
Άρθρο 27: Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η αναγκαία τελική διάταξη για
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Αθήνα,……………………2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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«Η διαμόρφωση νέου πλαισίου για τις Βιομηχανικές και
Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ. και ΒΕ.ΠΕ.)»
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠρΩΤΟ

Ίδρυση οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου
Άρθρο 1
Σκοπός

1. Για την επιχειρηματική ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο της χώρας,
την υλοποίηση του ενιαίου χωροταξικού σχεδιασμού, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ιδρύονται, οργανώνονται και λειτουργούν Επιχειρηματικά Πάρκα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου.
2. Η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων είναι παραγωγική επένδυση,
που γίνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας και αποσκοπεί:
α) στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης,
β) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,
γ) στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος
στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης,
δ) στη βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα, σε περιοχές που παρουσιάζουν
προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Επιχειρηματικό Πάρκο (ΕΠ) είναι ένα οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο δομών, υπηρεσιών και υποδομών που ιδρύεται και λειτουργεί για την
υποστήριξη των δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Τα επιχειρηματικά πάρκα διακρίνονται στους παρακάτω Τύπους:
α. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Α: είναι ο χώρος που καθορίζεται,
οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων,
κάθε βαθμού όχλησης.
β. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β: είναι ο χώρος που καθορίζεται,
οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων
μέσης και χαμηλής όχλησης καθώς και δραστηριοτήτων που δεν υπάγονται
σε συγκεκριμένη κατηγορία όχλησης.
γ. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Γ: είναι ο χώρος που καθορίζεται,
οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων
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χαμηλής όχλησης καθώς και δραστηριοτήτων που δεν υπάγονται σε συγκεκριμένη κατηγορία όχλησης.
δ. Επιχειρηματικό Πάρκο Ειδικού Τύπου: είναι ο χώρος που οριοθετείται και πολεοδομείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για
να λειτουργήσει αποκλειστικά ως χώρος υποδοχής επιχειρήσεων ειδικών κλάδων, όπως:
i. Επιχειρηματικά Πάρκα που καταλαμβάνουν δραστηριότητες του ιδίου
ή συναφούς κλάδου,
ii. Τεχνοπόλεις, ήτοι χώροι, όπου εγκαθίστανται βιομηχανίες νέας και
υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος,
iii. Επιχειρηματικά Πάρκα πολιτιστικού και θεματικού χαρακτήρα,
iv. Επιχειρηματικά Πάρκα που οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Δευτέρου Κεφαλαίου του παρόντος, εφόσον δεν μπορούν να ενταχθούν
σε κάποιον από τους λοιπούς Τύπους.
2. Επιχειρηματικό Σχέδιο: το σύνολο των μελετών για την σκοπιμότητα
και βιωσιμότητα του Επιχειρηματικού Πάρκου καθώς και τη συμβατότητα του
συγκεκριμένου Τύπου Επιχειρηματικού Πάρκου με την προστασία του περιβάλλοντος και την επιλογή της θέσης ανάπτυξης αυτού.
3. Εταιρία ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου (ΕΑΕΠ): το νομικό
πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, το οποίο αναλαμβάνει τη
σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μέχρι τη μεταβίβασή τους, σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Χώρος υποδοχής επιχειρήσεων: η έκταση ή η περιοχή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις γενικών ή ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης ή περιφερειακών πλαισίων
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α'
207), ή ρυθμιστικών σχεδίων του άρθρου 2 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α' 124)
ή, γενικότερα, σύμφωνα με τα πλαίσια και τις κατευθύνσεις της χωροταξικής
πολιτικής, στον οποίο αναπτύσσονται τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Χώρους
υποδοχής επιχειρήσεων αποτελούν και οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί,
από ειδικές διατάξεις ή από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, ως περιοχές όπου
επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου είτε, ειδικότερα, ως περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
5. Οργανωμένοι χώροι υποδοχής μεταποιητικών και επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων: οι χώροι που έχουν οργανωθεί ή θα οργανωθούν για την
υποδοχή των δραστηριοτήτων του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνουν Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4458/1965 (ΦΕΚ Α’ 33), Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.), Βιομηχανικά Πάρκα
(ΒΙ.ΠΑ.), Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒlΟ.ΠΑ.), Τεχνοπόλεις και άλλες μορφές Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.), που οργανώθηκαν σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ Α' 254), καθώς και τα Επιχειρηματικά
Πάρκα που οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
6. Ως δραστηριότητες υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης, κατά
την έννοια του παρόντος, νοούνται οι αναφερόμενες στα άρθρα 3 και 4 του
ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως ισχύει, και στις κανονιστικές πράξεις που
εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού.
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7. Οργάνωση και Εκμετάλλευση Επιχειρηματικού Πάρκου: η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο,
που περιλαμβάνει και την εκ μέρους της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού
Πάρκου διασφάλιση έκτασης της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου
προς επιχειρηματική αξιοποίηση.
8. Διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου: το σύνολο των
ενεργειών που αφορούν στη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, στη
συντήρηση των υποδομών και στην παροχή υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου.
9. Κανονισμός Λειτουργίας: ο καθορισμός των όρων λειτουργίας και
χρήσης των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, των
τελών που θα επιβάλλονται για την κάλυψη των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης και των απαιτούμενων συμπληρωματικών υποδομών και εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες χορηγήθηκε η έγκριση ανάπτυξης
του Επιχειρηματικού Πάρκου.
10. Ως διασφάλιση έκτασης νοείται η κυριότητα ή το δικαίωμα χρήσης
ή νομής ακινήτου δυνάμει σύμβασης 30ετούς, τουλάχιστον, μίσθωσης ή οποιασδήποτε ενοχικής σύμβασης παραχώρησης χρήσης, ή σχετικού προσυμφώνου βέβαιης χρονολογίας καθώς και η συμμετοχή ιδιοκτητών γης στο
μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΕΠ.
11. Έργα υποδομής: τα δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων, τα τηλεπικοινωνιακά ή ευρυζωνικά δίκτυα, το δίκτυο πυρόσβεσης, το
δίκτυο άρδευσης πρασίνου, τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, το δίκτυο φυσικού
αερίου, έργα σύνδεσης δικτύων, η Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων, αγωγοί
διάθεσης αποβλήτων και αγωγοί τροφοδοσίας νερού, έργα υποστήριξης μονάδων ανακύκλωσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έργα διαμόρφωσης
τοπίου, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και κάθε έργο που προορίζεται για την εξυπηρέτηση βασικών λειτουργιών των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ή για την προστασία του περιβάλλοντος.
12. Κοινόχρηστοι χώροι: οι χώροι πρασίνου, οι χώροι πλατειών, οι
χώροι στάθμευσης, οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι χώροι εγκατάστασης των
έργων υποδομής.
13. Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις: οι εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται
σε κοινόχρηστους χώρους
14. Κοινωφελείς χώροι, κτίρια και εγκαταστάσεις: τα γήπεδα ή τα κτίρια ή ο εξοπλισμός που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων
και των εργαζομένων, όπως κτίριο διοίκησης, πυροσβεστικός σταθμός, σταθμός πρώτων βοηθειών, παιδικοί σταθμοί, εστιατόρια, ξενοδοχεία, εκθετήρια
προϊόντων, χώροι για διοργάνωση παρουσιάσεων ή συνεδρίων, χώροι ειδικά
διαμορφωμένοι για επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων ή για άλλους
εκπαιδευτικούς σκοπούς, χώροι ή εγκαταστάσεις για ποιοτικό έλεγχο προϊόντων ή για άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες.
15. Ειδικός Συνεταιρισμός Επιχειρηματικού Πάρκου: Ένωση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων που αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση του
Επιχειρηματικού Πάρκου προς επιδίωξη της εύρυθμης λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης αυτού και συστήνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του
παρόντος νόμου.
1976

Άρθρο 3

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2, στα Επιχειρηματικά Πάρκα εγκαθίστανται και λειτουργούν:
α) Δραστηριότητες του Νόμου 3325/2005,
β) Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα και δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα,
γ) Εμπορευματικά κέντρα (logistics), αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
δ) Δραστηριότητες του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α’ 207), ως ισχύει,
ε) Πολιτιστικού και θεματικού χαρακτήρα δραστηριότητες σε Ειδικού
Τύπου θεματικά πάρκα,
στ) Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη
βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που
αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών
κέντρων ή των εργαστηρίων και σχολές τεχνικής κατεύθυνσης,
ζ) Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων,
η) Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των
επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί,
θ) Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας ή φυσικό αέριο και
1. Εγκαταστάσεις πρατηρίων καυσίμων, προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου.
2. Με εξαίρεση τα Επιχειρηματικά Πάρκα Ειδικού Τύπου, οι δραστηριότητες του ν. 3325/2005 καταλαμβάνουν τουλάχιστον το ήμισυ (50%) της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου. Μετά την
πρώτη δεκαετία λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, ο εκάστοτε Φορέας
Διοίκησης και Διαχείρισης αυτού διαχειρίζεται τα οικόπεδα του Επιχειρηματικού Πάρκου χωρίς τον ανωτέρω περιορισμό.
3. Σε Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση
δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης, εφόσον δεν υπάρχει στον ίδιο νομό Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α, ή δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος σε υφιστάμενο
Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α. Σε Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Γ, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων μέσης όχλησης, εφόσον δεν υπάρχει στον ίδιο νομό Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β ή δεν υπάρχει ελεύθερος
χώρος σε υφιστάμενο Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Άρθρο 4

Χώροι οργάνωσης Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Η ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων επιτρέπεται σε χώρους
υποδοχής επιχειρήσεων.
1977

2. Απαγορεύεται η οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων εντός ζώνης
προστασίας αρχαιολογικών χώρων, τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή
προστατευόμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, όπως αυτά ορίζονται από τις οικείες διατάξεις, και, γενικά, σε χώρους ή θέσεις όπου, από
άλλες διατάξεις, απαγορεύονται οι αντίστοιχες χρήσεις του Τύπου του Επιχειρηματικού Πάρκου. Για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων σε δασικές
εκτάσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) και του
ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α 303).
3. Εάν σε χώρους υποδοχής επιχειρήσεων, για τους οποίους έχει εκδοθεί
η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, περικλείονται νησίδες δασικής έκτασης, αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διέλευση ή τη
δημιουργία κοινόχρηστων δικτύων χωρίς τη δυνατότητα δόμησης επ' αυτών
και μόνον εάν αυτό επιβάλλεται από λειτουργικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η διατήρηση της συνολικής δασικής έκτασης και προβλέπονται
στη
Μελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
τρόποι
αποκατάστασης, όπου απαιτείται.
4. Το οργανωμένο Επιχειρηματικό Πάρκο προορίζεται, αποκλειστικά, για
την εξυπηρέτηση των σκοπών ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου και
οι υποδομές του, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από οιονδήποτε τρίτο,
χωρίς την άδεια του ασκούντος τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου αυτού. Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες είναι
υποχρεωμένες να εκδίδουν τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις και διαταγές,
ώστε να παρέχεται στην Ε.Α.Ε.Π. αποτελεσματική προστασία.
5. Ο χώρος που προορίζεται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου
πρέπει να είναι κατάλληλος για το αντίστοιχο είδος του Επιχειρηματικού Πάρκου, να είναι ευχερής η μεταφορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων, να μη
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές,
να υπάρχει προσβασιμότητα στα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και
λοιπά δίκτυα και να τηρούνται οι ειδικές διατάξεις που αφορούν στην ίδρυση
και λειτουργία των νομίμως υφισταμένων δραστηριοτήτων. Η ελάχιστη έκταση
για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων προσδιορίζεται σε 250 στρέμματα για Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Α, σε 150
στρέμματα για Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β και σε 50 στρέμματα για Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Γ και για Επιχειρηματικό Πάρκο Ειδικού Τύπου.
6. α) Για την πραγματοποίηση των σκοπών του Επιχειρηματικού Πάρκου
επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στην Ε.Α.Ε.Π. της χρήσης αιγιαλού
και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι πενήντα
(50) χρόνια με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και με καταβολή ανταλλάγματος. Για την
εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην παραλία εφαρμόζονται οι διατάξεις
του ν. 2971/2001, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Η Ε.Α.Ε.Π. με εξαίρεση τις περιπτώσεις εθνικής ανάγκης έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής και με αντάλλαγμα χρήσης της ζώνης αιγιαλού παραλίας για την κατασκευή λιμενικών έργων, που εκτελεί ύστερα από άδεια
των αρμόδιων αρχών για λόγους ασφαλείας του κοινού. Στην περίπτωση που
τα λιμενικά έργα εμπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, μετά την ολο1978

κλήρωση τους κινείται η διαδικασία επανακαθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας και το γήπεδο που δημιουργείται καταγράφεται ως δημόσιο
κτήμα. Το εν λόγω δημόσιο κτήμα, εφόσον η Ε.Α.Ε.Π. το επιθυμεί, μπορεί να
εκμισθώνεται απευθείας σε αυτήν. Το αντάλλαγμα χρήσης και το μίσθωμα
καθορίζονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις
τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής.
γ) Η κατά οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της παραχωρούμενης
προς την Ε.Α.Ε.Π. έκτασης αιγιαλού, παραλίας και λιμενικών έργων επιτρέπεται κατ' εξαίρεση με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εφόσον
η χρήση αυτή επιβάλλεται για λόγους εθνικής οικονομίας ή δημόσιας ωφέλειας.
Άρθρο 5

Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Ε.Π.)

1. Η πρωτοβουλία ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ανήκει στην Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Ε.Π.), η οποία έχει τη νομική
μορφή της ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920
(ΦΕΚ Α' 37).
2. Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου για
την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
3. Στο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Α.Ε.Π. μπορούν να μετέχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα,
όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
Α' 28), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, νομαρχιακές ή
δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, καθώς και
ενώσεις, σύνδεσμοι ή κοινοπραξίες αυτών.
4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Α.Ε.Π. ανέρχεται τουλάχιστον στο δέκα
πέντε τοις εκατό (15%) του ύψους του συνολικού αρχικού προϋπολογισμού
του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας της γης, την οποία έχει διασφαλίσει η Ε.Α.Ε.Π.. Από το μετοχικό κεφάλαιο, το ήμισυ τουλάχιστον πρέπει να
είναι καταβεβλημένο σε μετρητά.
5. Η Ε.Α.Ε.Π. έχει τεχνική και οικονομική συγκρότηση κατάλληλη για την
υλοποίηση του έργου.
6. Η Ε.Α.Ε.Π. είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου, για τη συγκέντρωση και προώθηση των απαραίτητων στοιχείων στις
αρμόδιες αρχές, για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων και την υλοποίηση του
Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Άρθρο 6

Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.

1. Για την ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου υποβάλλεται στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης αίτηση από την
Ε.Α.Ε.Π. που συνοδεύεται :
α) από τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας και
β) από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εκπονείται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται και οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις του έργου.
1979

2. Η ΕΑΕΠ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και όταν βρίσκεται στο στάδιο της σύστασής της (εταιρία υπό σύσταση).
3. Με τις μελέτες της παραγράφου 1 τεκμηριώνεται η συμβατότητα των
χρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου με τις ισχύουσες χωροταξικές ρυθμίσεις, η καταλληλότητα της συγκεκριμένης έκτασης για την εξυπηρέτηση των
σκοπών του Επιχειρηματικού Πάρκου, η τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου, η σκοπιμότητα και βιωσιμότητα της επένδυσης, όπου λαμβάνεται υπόψη και το κόστος των απαιτούμενων πρόσθετων εξωτερικών
υποδομών, η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η τεχνική και
οικονομική ικανότητα της Ε.Α.Ε.Π. να υλοποιήσει το Επιχειρηματικό σχέδιο,
καθώς και η συμβολή του έργου στην τοπική και εθνική οικονομία.
Η ικανότητα της Ε.Α.Ε.Π. να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο αποδεικνύεται από:
α) Τη δυνατότητα καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 5 και η προσκόμιση στοιχείων που τεκμηριώνουν
την εξασφάλιση της συνολικής χρηματοδότησης της επένδυσης,
β) Τη διασφάλιση σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80 %)
της έκτασης που θα καταλάβει το Επιχειρηματικό Πάρκο, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
4. Με τη μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας συνυποβάλλονται
α) σχέδιο τεχνικής οργάνωσης του Επιχειρηματικού Πάρκου, όπου καταγράφονται:
I) Η καταλληλότητα του συγκεκριμένου χώρου για την εγκατάσταση του
Επιχειρηματικού Πάρκου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου
4 του παρόντος νόμου,
II) η κατ' αρχήν πολεοδομική οργάνωση της περιοχής, στην οποία αποτυπώνεται ενδεικτικά η χωροταξική κατανομή των δραστηριοτήτων του Επιχειρηματικού Πάρκου με στόχο την διάταξή τους κατά τομείς δραστηριοτήτων,
ώστε η ανάπτυξη της μιας δραστηριότητας να μην εμποδίζει ή να μην παρενοχλεί την ανάπτυξη της άλλης, να ευνοείται η δημιουργία και η αξιοποίηση
κοινόχρηστων ή κοινωφελών υποδομών και η συνεργασία και δικτύωση των
επιχειρήσεων,
III) γενικό σχέδιο διάταξης και περιγραφής των έργων υποδομής, των
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του Επιχειρηματικού Πάρκου,
IV) αρχική εκτίμηση του κόστους των σχετικών έργων,
β) Χάρτες, όπου καταγράφονται οι υφιστάμενες εξωτερικές υποδομές, η
πρόσβαση στα υφιστάμενα δίκτυα και οι τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες δικτυακές υποδομές πρόσβασης.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και
προσδιορίζονται λεπτομερώς:
α. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης κάθε υποψήφιας Ε.Α.Ε.Π..
β. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας.
γ. Τα παράβολα που συνοδεύουν την αίτηση και τη μελέτη σκοπιμότητας
και οικονομικής βιωσιμότητας.
δ. Η διαδικασία της από κοινού εξέτασης με τους συναρμόδιους φορείς
του αιτήματος
1980

ε. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτού
του άρθρου.
Άρθρο 7

Έγκριση Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου

1. Η Ε.Α.Ε.Π., η θέση, ο χαρακτηρισμός της έκτασης, τα όρια αυτής, τα
έργα του Επιχειρηματικού Πάρκου με το εκτιμώμενο κόστος και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του,
κατά περίπτωση, συναρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από γνώμη
του κατά τόπο αρμόδιου Νομαρχιακού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τα Επιχειρηματικά Πάρκα που ιδρύονται
στα όρια του ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης απαιτείται επιπλέον η γνώμη των Οργανισμών Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη περιοχή, όπου λειτουργεί
αντίστοιχος Οργανισμός. Η προθεσμία για τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου και του αρμόδιου Οργανισμού είναι σαράντα (40) ημέρες από τη
λήψη του σχετικού φακέλου. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας, η ως
άνω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τις γνώμες αυτές.
2. Στα Επιχειρηματικά Πάρκα ή σε τμήματα αυτών μπορεί με κοινή απόφαση των Υπουργών οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης να συνιστώνται Ελεύθερες Ζώνες ή να αναγνωρίζονται Ελεύθερες Αποθήκες ή
Τελωνειακές Αποθήκες ή Χώροι Προσωρινής Αποθήκευσης, η ίδρυση και λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές διατάξεις.
3. Για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου λαμβάνονται
υπόψη:
α. Η τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου και, ειδικότερα,
των άρθρων 4,5 και 6 αυτού,
β. Η σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του έργου και η συμβολή του στην τοπική και εθνική οικονομία,
γ. Το κόστος και οι τεχνικές δυσχέρειες για την έγκαιρη ολοκλήρωση των
απαιτούμενων πρόσθετων εξωτερικών υποδομών.
4. Στην απόφαση έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ορίζονται, ειδικότερα, τα εξής:
α. Η θέση, η έκταση και τα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου με αναφορά
σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1 : 5000 και 1 : 10000 με συντεταγμένες
κορυφών.
β. Ο Τύπος του Επιχειρηματικού Πάρκου και οι κατηγορίες επιχειρήσεων
και δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν.
γ. Τα προβλεπόμενα έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων και κοινωφελών έργων, καθώς και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός τους.
δ. Το χρονοδιάγραμμα οργάνωσης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού
Πάρκου.
ε. Οι ειδικότεροι όροι και τα ειδικότερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.
5. Μετά την έκδοση της απόφασης για την έγκριση ανάπτυξης του Επι1981

χειρηματικού Πάρκου και μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ή της
πράξης εφαρμογής, όπου απαιτείται, αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών
αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου.
6. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου
μετά την έγκριση ανάπτυξής του επιτρέπεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του
κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 6, 7 και 8 του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση ότι η χρήση γης
δεν απαγορεύει την επέκταση ή μεταβολή της έκτασης του Επιχειρηματικού
Πάρκου.
Για μεταβολές που αφορούν συνολικά σε έκταση γης μικρότερη από το
δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) της αρχικής έκτασης, δεν απαιτείται η εκ νέου
προσκόμιση των μελετών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 6, αλλά
μόνο η τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης και η τεκμηρίωση με τα αντίστοιχα στοιχεία και δικαιολογητικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου
αυτού και η χρήση γης είναι συμβατή με την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού
Πάρκου.
Άρθρο 8

Εξασφάλιση έκτασης

1. Εφόσον η Ε.Α.Ε.Π. έχει διασφαλίσει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της
έκτασης που θα καταλάβει το Επιχειρηματικό Πάρκο και της χορηγηθεί η έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, για το υπόλοιπο είκοσι τοις
εκατό (20%) της συνολικής έκτασης που ανήκει σε τρίτους ιδιοκτήτες γης,
μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 2882/2001 υπέρ και με δαπάνες της Ε.Α.Ε.Π..
2. Για τη σύνδεση με εξωτερικές υποδομές συνιστώνται δουλείες, όπου
απαιτείται.
3. Εάν στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου εμπίπτει το ήμισυ της εκτάσεως όμορης ιδιοκτησίας. η Ε.Α.Ε.Π. μπορεί να εντάξει στη συνολική έκταση
του Επιχειρηματικού Πάρκου και την υπόλοιπη έκταση της ιδιοκτησίας αυτής.
4. Επιτρέπεται η λειτουργία υφιστάμενων δραστηριοτήτων εντός της
έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3. Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να συμμορφωθούν με
τους όρους του κανονιστικού πλαισίου και του Κανονισμού Λειτουργίας του
Επιχειρηματικού Πάρκου και μπορούν να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο
της Ε.Α.Ε.Π. με ποσοστό, τουλάχιστον, ανάλογο της αξίας της έκτασης που
κατέχουν.
Άρθρο 9

Επιχορήγηση έργων υποδομής Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ε.Π. κάθε τύπου καθώς και η εξυγίανση μη οργανωμένων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, θεωρείται παραγωγική επένδυση ειδικού ενδιαφέροντος και σημασίας για την ανάπτυξη των
επιχειρηματικών υποδομών και την στήριξη της επιχειρηματικότητας και επιχορηγούνται ανάλογα. Οι δαπάνες που επιχορηγούνται καθορίζονται στην
παρ. 3 του άρθρου αυτού.
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Η έγκριση επιχορήγησης του Επιχειρηματικού Πάρκου παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της επταμελούς επιτροπής του άρθρου 10, και μ' αυτήν καθορίζονται
το ύψος των επιλέξιμων δαπανών και το ποσοστό επιχορήγησης. Για έργα
που χρηματοδοτούνται από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
(Π.Ε.Π) στη Γνωμοδοτική Επιτροπή παρίσταται ένας εκπρόσωπος της οικείας
Περιφέρειας που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα.
2. Για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης, η Ε.Α.Ε.Π. υποβάλλει
αίτηση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η
οποία συνοδεύεται από την απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου και τα τυχόν απαιτούμενα αρχικά στοιχεία του φακέλου επικαιροποιημένα.
3. Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την
έκδοση της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου και
αφορούν :
α) στην εκπόνηση μελετών, τευχών δημοπράτησης και σχεδίων υποδομών,
β) στην εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης,
γ) στην κατασκευή έργων υποδομής,
δ) στην κατασκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων και στη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
ε) στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και στον μηχανολογικό εξοπλισμό για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων,
στ) στον εξοπλισμό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών και στη
χρήση σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής,
ζ) στις δαπάνες σύνδεσης με δίκτυα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά και
ύδρευσης εντός και εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου,
η) στις δαπάνες έργων διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων
του Επιχειρηματικού Πάρκου,
θ) στις δαπάνες για την επίβλεψη και διοίκηση του έργου,
ι) στη δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του
κόστους των τεχνικών έργων.
4. Οι ως άνω δαπάνες μπορούν να επιχορηγούνται από πιστώσεις που
προέρχονται είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το ποσοστό της επιχορήγησης
υπολογίζεται επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
και ανέρχεται μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του εγκεκριμένου από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης μπορεί να εγκριθεί επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης, κατόπιν εγκρίσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
6. Την εποπτεία και διαχείριση των επενδυτικών σχεδίων έχει η Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
7. Η ιδία συμμετοχή, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η αξία της γης, δεν
μπορεί να είναι κατώτερη του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του επενδυτικού
σχεδίου και καλύπτεται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
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Μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του ενδιαφερομένου το ύψος των επιλέξιμων δαπανών που εγκρίθηκαν προς επιχορήγηση μπορεί να διαφοροποιείται, η αύξηση όμως του προϋπολογισμού δεν υπερβαίνει τον αρχικό
προϋπολογισμό σε ποσοστό ανώτερο του δέκα πέντε τοις εκατό (15%).
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, η διαδικασία
υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία της επιχορήγησης, η διαδικασία
ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των επιχορηγούμενων έργων, οι όροι και η
διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια που αφορά στη χρηματοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων.
Άρθρο 10

Γνωμοδοτική Επιτροπή

Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης επιχορήγησης των Επιχειρηματικών Πάρκων συστήνεται επταμελής γνωμοδοτική επιτροπή που εισηγείται
το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του
έργου, το ποσοστό επιχορήγησης της επένδυσης και κάθε άλλη συναφή πρόταση για την έκδοση της απόφαση επιχορήγησης.
Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και τα διαδικαστικά θέματα λειτουργίας
της επταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης. Το ύψος της αμοιβής των μελών της επιτροπής αυτής
καθώς και των οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
νόμου του νόμου 2545/1997 και συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης για αξιολόγηση, έλεγχο, πιστοποίηση, εν γένει παρακολούθηση
και παραλαβή των έργων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
38 παρ. 9 του ν. 3325/2005.
Άρθρο 11

Πολεοδόμηση των Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Μετά την απόφαση έγκρισης ανάπτυξης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος, τα Επιχειρηματικά Πάρκα πολεοδομούνται. Για την πολεοδόμηση του Επιχειρηματικού Πάρκου, καταρτίζεται από την Ε.Α.Ε.Π.
πολεοδομική μελέτη με βάση οριζοντιογραφία και υψομετρικό τοπογραφικό
και κτηματογραφικό διάγραμμα. Η πολεοδομική μελέτη περιλαμβάνει το πολεοδομικό-ρυμοτομικό σχέδιο, τον πολεοδομικό κανονισμό, έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, τους όρους δόμησης, τις
χρήσεις γης και τους σχετικούς περιορισμούς ή απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις
και κάθε άλλη ρύθμιση που επιβάλλεται από πολεοδομικούς λόγους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι προδιαγραφές των πολεοδομικών μελετών, οι
όροι δόμησης για κάθε Τύπο Επιχειρηματικού Πάρκου και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται τα παρακάτω όρια:
α. Συντελεστής κάλυψης μέχρι 70%
β. Συντελεστής δόμησης μέχρι 1.6
γ. Ως άρτια καθορίζονται τα γήπεδα με ελάχιστο εμβαδόν 1000 τ.μ. για
Επιχειρηματικά Πάρκα Τύπου Α και Τύπου Β και 500 τ.μ. για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Τύπου Γ και Ειδικού Τύπου. Γήπεδα με μικρότερη έκταση μπο1984

ρούν να δημιουργήσουν άρτιο γήπεδο με συνένωση. Η σχετική πράξη κατατίθεται στην Ε.Α.Ε.Π. πριν την υποβολή της πολεοδομικής μελέτης.
δ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 20% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του Επιχειρηματικού Πάρκου. Στο
ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται χώροι εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου με
ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση. Από το ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων τουλάχιστον ποσοστό 5% θα αφορά χώρους πρασίνου περιμετρικά του Επιχειρηματικού Πάρκου και μέχρι 5% χώρους για κοινωφελείς
εγκαταστάσεις και κτίρια.
Στην ίδια απόφαση καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των μελετών, τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, τα παράβολα και το ύψος αυτών,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, η
πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, οι
ιδιοκτήτες γης μπορούν να προχωρούν σε μεταβιβάσεις οικοπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου.
β) Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης πραγματοποιείται με την κατάρτιση από την Ε.Α.Ε.Π. της πράξης εφαρμογής που εγκρίνεται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
4. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται μέσα στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου και εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο οφείλουν να συμμετάσχουν στις δαπάνες για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και των
έργων υποδομής με εισφορές σε γη και σε χρήμα.
5. Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό
(20%) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας, τα ποσοστά εισφοράς σε
γη εφαρμόζονται στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό μερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Ως εμβαδόν
ιδιοκτησίας για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη θεωρούνται τα εμβαδά
που έχουν οι ιδιοκτησίες κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Σε εισφορά σε γη υποχρεούνται
και οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα. Οι κοινόχρηστοι χώροι, που υφίστανται μέσα στα
Επιχειρηματικά Πάρκα κατά την ημερομηνία έγκρισης της ανάπτυξής του, συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό της εισφοράς σε γη των ιδιοκτητών, με
εξαίρεση τους δρόμους του δημοτικού, κοινοτικού, επαρχιακού ή εθνικού οδικού δικτύου και τους χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο ή τους Ο.Τ.Α. Τα εδαφικά τμήματα που προέρχονται από εισφορά σε γη διατίθενται για τη
δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων μέσα στα Επιχειρηματικά
Πάρκα, για άλλους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις μέσα στο Επιχειρηματικό Πάρκο.
6. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως
αυτή διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και ανέρχεται στο δέκα πέντε
(15%) τοις εκατό της αξίας που έχει αυτή κατά το χρόνο της έγκρισης της
πράξης εφαρμογής. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία
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της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας, καταβάλλεται μετά την έγκριση της
πράξης εφαρμογής στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) σε έξι
ισόποσες δόσεις και αποδίδεται αυτούσια, χωρίς να υποβάλλεται σε φόρο ή
οποιεσδήποτε κρατήσεις, στην Ε.Α.Ε.Π. για την υλοποίηση των κοινοχρήστων χώρων και των έργων υποδομής. Η αξία της έκτασης προσδιορίζεται
από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου δεν εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα αξιών.
7. Σε περίπτωση αδυναμίας εισφοράς σε χρήμα, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε αντίστοιχη εισφορά γης. Σε περίπτωση που τα οικόπεδα, που προέρχονται από μετατροπή χρηματικής εισφοράς σε εισφορά σε γη πλεονάζουν,
η Ε.Α.Ε.Π. μπορεί να χρησιμοποιεί τη γη αυτή για τις χρήσεις που επιτρέπονται στο Επιχειρηματικό Πάρκο ή να την εκποιεί ή να παραχωρεί τη χρήση της.
Επίσης σε περίπτωση που κριθεί από την αρμόδια υπηρεσία ότι η εισφορά
σε γη πρέπει να ληφθεί από μη ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας, πλην
όμως το τμήμα αυτό δεν είναι αξιοποιήσιμο πολεοδομικά ή δεν προβλέπεται
από την πολεοδομική μελέτη ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήμια για την
ιδιοκτησία, μπορεί να μετατρέπεται σε ισάξια εισφορά σε χρήμα που διατίθεται αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή έργων υποδομής
στο Επιχειρηματικό Πάρκο.
8. Μόλις η Ε.Α.Ε.Π. καταρτίσει την πολεοδομική μελέτη και την πράξη
εφαρμογής έχει υποχρέωση να τις δημοσιοποιήσει. Ενστάσεις κατά της υπό
έγκριση πολεοδομικής μελέτης ή της πράξης εφαρμογής υποβάλλονται στο
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος αποφασίζει επ' αυτών πριν από
την έγκριση. Η διαδικασία δημοσιοποίησης της πολεοδομικής μελέτης και της
πράξης εφαρμογής, υποβολής και εκδίκασης των ενστάσεων, οι σχετικές
προθεσμίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την κοινή
απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης τελικής έγκρισης ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων οι εκτάσεις που προέρχονται από εισφορές σε γη περιέρχονται προσωρινά στην κατοχή της Ε.Α.Ε.Π., προκειμένου να
δημιουργηθούν οι κοινόχρηστοι χώροι καθώς και κτίρια και κάθε είδους εγκαταστάσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού
Πάρκου.
10. Στην περίπτωση που η Ε.Α.Ε.Π. έχει αποκτήσει το σύνολο της έκτασης με οποιονδήποτε τρόπο, η πολεοδόμηση γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος και η
πολεοδομική μελέτη κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Ανάπτυξης και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η Ε.Α.Ε.Π. ως μοναδικός
ιδιοκτήτης υποχρεούται να διαθέσει την απαιτούμενη από την πολεοδομική
μελέτη έκταση για τους δρόμους, το πράσινο και τους λοιπούς κοινόχρηστους
και κοινωφελείς χώρους και εγκαταστάσεις.
Άρθρο 12

Τελική Έγκριση

1. Η τελική έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου παρέχεται
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Για την έκδοση της απόφασης αυτής, η Ε.Α.Ε.Π. υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1986

α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας,
β) Αντίγραφο της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης,
γ) Όλες τις τεχνικές μελέτες των έργων υποδομής, στις οποίες ενσωματώνονται προμελέτες των απαιτούμενων έργων εξωτερικής υποδομής,
δ) Τις μελέτες και τα στοιχεία της έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου επικαιροποιημένα, εφόσον υπάρχουν αλλαγές,
ε) Το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου προς
έγκριση,
στ) Εγγυητική επιστολή ύψους 5% του προϋπολογισμού της επένδυσης,
η οποία επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων υποδομής η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μόνο μετά τη διαπίστωση από τα αρμόδια όργανα ελέγχου ότι
αποκαταστάθηκε πλήρως το φυσικό περιβάλλον. Σε διαφορετική περίπτωση
η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
2. Η υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1, γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται μέχρι ένα (1) έτος με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της
Ε.Α.Ε.Π., εφόσον έχουν προχωρήσει και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν,
εντός της παράτασης, οι ενέργειες που απαιτούνται για την τελική έγκριση.
Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία. ανακαλείται αυτοδικαίως η
απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου.
Άρθρο 13

Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων

1. Η εκτέλεση των εργασιών για την οργάνωση του Επιχειρηματικού Πάρκου αρχίζει μετά την έκδοση της απόφασης της τελικής έγκρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου του άρθρου 12 του παρόντος.
2. Η παρακολούθηση των έργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους, γίνεται
επιμέλεια των υπευθύνων της Ε.Α.Ε.Π., υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ή πιστοποιημένου Φορέα
διαπιστευμένου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα πλαίσια της εποπτείας
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς ελέγχουν την τήρηση των όρων της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης, της απόφασης τελικής έγκρισης ανάπτυξης, της
απόφασης επιχορήγησης, του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων και
την ύπαρξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων αδειών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο
τριμελούς οργάνου ελέγχου διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Η απόφαση αυτή επέχει θέση άδειας λειτουργίας του Επιχειρηματικού
Πάρκου. Επιτρέπεται η τμηματική διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνικής άποψης. Σε κάθε περίπτωση
που η συνολική έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκού υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες στρέμματα, η υλοποίηση της ανάπτυξης και λειτουργίας αυτού μπορεί
να γίνει σε δύο φάσεις, σε δύο διακριτά τμήματα αυτού, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, η υλοποίηση όμως της πρώτης φάσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου λαμβάνει χώρα στις προθεσμίες της παραγράφου 2 του άρθρου
12.
1987

4. Τα έργα υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων ολοκληρώνονται
εντός δύο (2) ετών από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
της απόφασης τελικής έγκρισης του άρθρου 12 του παρόντος. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορεί να χορηγείται παράταση ενός (1) έτους με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης. Πρόσθετη παράταση μέχρι ενός (1) έτους μπορεί να
χορηγείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα
απρόβλεπτα εμπόδια για την πρόοδο των εργασιών και, εφόσον η πρόοδος
των έργων βρίσκεται σε σημείο που μπορεί να εκτιμηθεί ότι, εντός της νέας
αυτής προθεσμίας. είναι δυνατή η ολοκλήρωση των έργων.
5. Εάν κατά το στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών για την οργάνωση
του Επιχειρηματικού Πάρκου, προκύψει ανάγκη τροποποίησης των έργων,
η ενδιαφερόμενη Ε.Α.Ε.Π. υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1γ
και 1δ του άρθρου 12 που αφορούν στη συγκεκριμένη τροποποίηση, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα έργα αυτά ολοκληρώνονται εντός
της ίδιας αρχικής χρονικής προθεσμίας και δεν επιτρέπεται παράταση.
Άρθρο 14

Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων

1. Η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στα Επιχειρηματικά Πάρκα γίνεται μετά την έγκριση της Ε.Α.Ε.Π. και με σύμβαση που συνάπτεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, όπου δηλώνεται ρητά από τις
εγκαθιστάμενες επιχειρήσεις ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τον Κανονισμό Λειτουργίας και κατατίθεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
σύμβασης με την οποία αποκτά δικαίωμα εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης
στο Επιχειρηματικό Πάρκο ο ενδιαφερόμενος.
2. Η Ε.Α.Ε.Π. λαμβάνει γνώση για όλες τις μεταβιβάσεις γηπέδων από
τους ιδιοκτήτες τους και χορηγεί βεβαίωση συμβατότητας της επιχειρήσεως
με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου, η οποία απαιτείται για την σύναψη
της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης, καθώς και για όλες τις μεταβολές στον
παραγωγικό εξοπλισμό των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, κατά το διάστημα
που ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου. Μετά τη
μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης από την Ε.Α.Ε.Π., για τις παραπάνω μεταβολές λαμβάνει γνώση και χορηγεί τις ως άνω βεβαιώσεις ο εκάστοτε φορέας άσκησης της διοίκησης και διαχείρισης του Επιχειρηματικού
Πάρκου.
3. Εάν στα όρια του νομού λειτουργεί οργανωμένος χώρος υποδοχής
επιχειρήσεων, που μπορεί να υποδεχτεί δραστηριότητες μέσης ή υψηλής
όχλησης και στον οποίο υπάρχει ικανή διαθεσιμότητα βιομηχανικών γηπέδων, η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας δραστηριοτήτων
μέσης ή υψηλής όχλησης έξω από τον χώρο αυτό επιτρέπεται μόνον ύστερα
από αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
4. Οι δραστηριότητες του ν. 3325/2005, που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα, δεν υποχρεούνται στη διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και στην έκδοση άδειας εγκατάστασης. Για
την έκδοση της άδειας λειτουργίας ή της ειδικής δήλωσης, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα οποία δεν περιλαμβάνεται η βεβαίωση χρήσης γης,
υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοί1988

κησης. Για τις μονάδες χαμηλής όχλησης δεν απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Η άδεια λειτουργίας και η ειδική δήλωση για τις μονάδες χαμηλής
όχλησης περιλαμβάνει και τους περιβαλλοντικούς όρους και τους λοιπούς
όρους λειτουργίας της μονάδας.
Στις παραπάνω περιπτώσεις για την έκδοση άδειας οικοδομής η άδεια
εγκατάστασης υποκαθίσταται από την βεβαίωση της παραγράφου 2. Στην
περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται η εφαρμογή ειδικού κανονισμού,
απαιτούνται επιπλέον σχεδιαγράμματα θεωρημένα από την Υπηρεσία, που
είναι αρμόδια για την εφαρμογή του ειδικού κανονισμού.
Στην περίπτωση που η διάθεση των υγρών αποβλήτων γίνεται σε κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) που λειτουργεί υπό την εποπτεία του φορέα διοίκησης και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου δεν
απαιτείται άδεια διάθεσης αποβλήτων από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που ελέγχει την κεντρική ΜΚΑ. Στην περίπτωση
αυτή, για να συνδεθεί η μονάδα με το δίκτυο ακαθάρτων του Επιχειρηματικού
Πάρκου πρέπει να λάβει έγκριση από το φορέα διοίκησης και διαχείρισης του
Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας.
5. Η λειτουργία των επιχειρήσεων επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση των
υποδομών και την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης σύμφωνα με
το άρθρο 13 του παρόντος. Κατ' εξαίρεση, προϋφιστάμενες του Επιχειρηματικού Πάρκου επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια
οργάνωσης του Επιχειρηματικού Πάρκου υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8.
6. Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή
ήδη λειτουργούν σε ΕΠ, κατατάσσονται στην κατηγορία 1 του άρθρου 4 του
ν. 3299/2004, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται και στις
επιχειρήσεις που πρόκειται να εγκατασταθούν ή ήδη λειτουργούν εντός οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων του ν. 2545/1997 και του ν.
4458/1965, ως ίσχυσε.
7. Για την εγκατάσταση πυροσβεστικού σταθμού η Ε.Α.Ε.Π. μπορεί να
παραχωρεί άνευ ανταλλάγματος γήπεδο από κοινωφελή χώρο στο πυροσβεστικό σώμα.
Άρθρο 15

Διοίκηση και διαχείριση

1. Η διοίκηση, η διαχείριση και η, εν γένει, λειτουργία του Επιχειρηματικού
Πάρκου ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζεται από
την Ε.Α.Ε.Π. και υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. Με
την ίδια διαδικασία τροποποιείται ο παραπάνω Κανονισμός με πρόταση της
Ε.Α.Ε.Π. ή του εκάστοτε φορέα που ασκεί τη διαχείριση του Επιχειρηματικού
Πάρκου.
2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου ρυθμίζονται
τα εξής:
α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στο Επιχειρηματικό Πάρκο,
β. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων και οι
περιορισμοί της ιδιοκτησίας τους προς όφελος της λειτουργίας του Επιχειρη1989

ματικού Πάρκου, καθώς και των λοιπών εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
γ. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων,
δ. Τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση και, ιδίως, τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης και των
εγκατεστημένων επιχειρήσεων,
ε. Η τυχόν αμοιβή του ασκούντος τη διοίκηση και διαχείριση για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες,
στ. Οι απαιτούμενες για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου δαπάνες και ο τρόπος είσπραξης και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες γης και
τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις,
ζ. Ο τρόπος εκμετάλλευσης των κοινόχρηστων χώρων, έργων και υπηρεσιών,
η. Οι υποχρεώσεις για την κατασκευή, την επέκταση και την συντήρηση
των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου.
θ. Η διαδικασία ελέγχου των επιχειρήσεων από το Ε.Α.Ε.Π. ή το φορέα
διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου,
ι. Η διάρκεια της πρώτης διαχειριστικής περιόδου και κάθε διαχειριστικής
περιόδου ια. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων,
ιβ. Κάθε λεπτομέρεια που έχει σχέση με τη διοίκηση, τη διαχείριση και
την, εν γένει, λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.
Στον Κανονισμό Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου καταγράφονται
οι όροι και οι περιορισμοί που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την αρχική έγκριση, τους οποίους πρέπει να τηρούν οι
εγκατεστημένες επιχειρήσεις.
3. Μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος
και, εφόσον το ζητήσει η πλειοψηφία των κατόχων γης, η οποία προσδιορίζεται από την έκταση των οικοπέδων που κατέχουν, η διοίκηση και διαχείριση
μπορεί να μεταβιβάζεται στους κατόχους γης. Η μεταβίβαση της διοίκησης
και διαχείρισης στους κατόχους γης γίνεται υποχρεωτικά όταν μεταβιβαστεί
ποσοστό γης που αντιστοιχεί στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής
έκτασης των γηπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου που προορίζονται για
επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Για τη μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης, συγκαλείται, με πρωτοβουλία των κατόχων γης ή της Ε.ΑΕ.Π., γενική συνέλευση των κατόχων της
γης για την εκλογή τριμελούς επιτροπής. Έργο της επιτροπής είναι η σύσταση
νομικού προσώπου, που έχει τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρίας ή εταιρίας
περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμού και η οποία θα αναλάβει οριστικά
τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου. Η διοίκηση και διαχείριση
μεταβιβάζεται από την Ε.Α.Ε.Π. στο νομικό πρόσωπο που θα συσταθεί με
σχετική σύμβαση που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Στο
Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου που αναλαμβάνει την διοίκηση
και διαχείριση μετέχουν και ανά ένας εκπρόσωπος του οικείου Ο.Τ.Α, της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του οικείου βιομηχανικού ή βιοτεχνικού
επιμελητηρίου, ο αριθμός όμως αυτών δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα τρίτο
(1/3) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αν δεν υπάρχει κάποιος από τους παραπάνω φορείς ή αν οι φορείς
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δεν αποστέλλουν τον εκπρόσωπό τους στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, τότε το διοικητικό συμβούλιο
συγκροτείται νόμιμα και χωρίς τη συμμετοχή όλων ή ορισμένων από αυτούς
τους εκπροσώπους.
4. Μετά τη μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης από την Ε.Α.Ε.Π.,
ποσοστό των καταβαλλόμενων από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις δημοτικών τελών, διατίθεται αποκλειστικά για τη συντήρηση των έργων υποδομής
και την αποκομιδή των απορριμμάτων, εξαιρουμένης μόνο της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Ανάπτυξης, καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής. Τη σχετική εποπτεία και την επιθεώρηση των υπηρεσιών
των Ο.Τ.Α α' βαθμού ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.
5. Η διοίκηση και η διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να
μεταβιβάζονται με την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3 σε
τρίτο ή ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου στον Ο.Τ.Α.,
στη διοικητική περιφέρεια του οποίου εντάσσεται το Επιχειρηματικό Πάρκο.
Στη σχετική σύμβαση ρυθμίζεται και ο τρόπος αξιοποίησης των οικονομικών
πόρων και εσόδων, στα οποία περιλαμβάνονται:
α) Συνεισφορές των επιχειρήσεων ανάλογα με την χρήση, τεκμαρτή ή
πραγματική των υποδομών
β) Άλλα κοινόχρηστα έσοδα.
6. Η υποχρέωση των ιδιοκτητών αδόμητων οικοπέδων για την καταβολή
των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης περιορίζεται σε ποσοστό δέκα πέντε
τοις εκατό (15%) των εξόδων που θα αντιστοιχούσαν σ’ αυτούς αν το οικόπεδο είχε δομηθεί, με εξάντληση του συντελεστή δόμησης.
7. Οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις του Επιχειρηματικού Πάρκου
μεταβιβάζονται με σύμβαση άνευ ανταλλάγματος, που περιβάλλεται τον τύπο
συμβολαιογραφικού εγγράφου, εντός τριών μηνών από τη μεταβίβαση της
διοίκησης και της διαχείρισης στο φορέα διοίκησης και διαχείρισης.
8. Οι κοινωφελείς χώροι, κτίρια και εγκαταστάσεις μεταβιβάζονται στο
φορέα διοίκησης και διαχείρισης εντός τριών ετών από τη μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης. Για τον καθορισμό του τιμήματος μεταβίβασης των
κοινωφελών χώρων μπορεί να λαμβάνεται υπόψη εκτός από την εμπορική
και αντικειμενική αξία των ακινήτων και:
α) Η χρήση που προβλέπεται για τα γήπεδα σύμφωνα με το εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο,
β) Ο τρόπος χρηματοδότησης από ιδιωτικούς ή δημόσιους πόρους των
υφιστάμενων επί των παραπάνω γηπέδων υποδομών, κτιρίων και εγκαταστάσεων,
γ) Τα, τυχόν, δικαιώματα επί των χώρων αυτών,
δ) Η διαμορφωμένη χρήση των ακινήτων και οι κοινωνικές ανάγκες που
αυτά εξυπηρετούν.
Μετά την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας, οι κοινωφελείς
χώροι διατίθενται σε τρίτους.
Άρθρο 16

Σύσταση Ειδικού Συνεταιρισμού Επιχειρηματικού Πάρκου
1991

1. Αν η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου δεν οδηγήσει σε σύσταση
του νομικού προσώπου διοίκησης και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου, συγκαλείται από την Ε.Α.Ε.Π. ιδρυτική γενική συνέλευση των φορέων
των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και των κατόχων γης στο Επιχειρηματικό
Πάρκο, κατά την οποία προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως προσέλθουν σε καθορισμένο τόπο και χρόνο για την ίδρυση του Συνεταιρισμού,
την ψήφιση και υπογραφή του καταστατικού, την εκλογή προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, τον καθορισμό ψήφων και για όλα, εν γένει, τα ζητήματα
που αφορούν, κατά τις διατάξεις του παρόντος, στη σύσταση και λειτουργία
του Συνεταιρισμού. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο δέκα ημέρες πριν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης. Στη συνέλευση αυτή παρίσταται εκπρόσωπος της Περιφέρειας. Το ψηφιζόμενο καταστατικό
υποβάλλεται με μέριμνα του συγκαλούντος τη συνέλευση στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας προς τελική έγκριση. Με την απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας καθορίζεται η ονομασία, η έδρα και η περιοχή του
Συνεταιρισμού.
2. Για την απαρτία της πρώτης συνέλευσης απαιτείται να παρίστανται
ιδιοκτήτες ή κάτοχοι γης που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ της συνολικής έκτασης των γηπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου που προορίζονται
για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εφόσον δεν επιτευχθεί η παραπάνω
απαρτία με νέα πρόσκληση της Ε.Α.Ε.Π. συγκαλείται νέα συνέλευση εντός
δεκαπέντε ημερών από της προηγούμενης και η πρόσκληση τοιχοκολλείται
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, πέντε ημέρες πριν από τη συνέλευση
αυτή. Κατά τη δεύτερη αυτή συνέλευση, στην οποία παρίσταται επίσης εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, αρκεί για την απαρτία η
παρουσία ιδιοκτητών ή κατόχων γης που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό
(20 %) της επιφάνειας του Επιχειρηματικό Πάρκο. Εάν παρίστανται λιγότεροι,
τότε η Ε.Α.Ε.Π. καταρτίζει το καταστατικό και το υποβάλλει προς έγκριση στο
Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
3. Θεωρούνται μέλη του Συνεταιρισμού όσοι έλαβαν μέρος στη Συνέλευση και υπέγραψαν το καταστατικό. Από της εγκρίσεως από το Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας του ψηφισθέντος από τη συνέλευση καταστατικού θεωρούνται ως μέλη του Συνεταιρισμού όλοι οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι γης.
4. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 από της εγκρίσεως του καταστατικού καθίστανται μέλη όλοι οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι γης του Επιχειρηματικού
Πάρκου και μπορεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας να αναθέσει προσωρινώς την άσκηση καθηκόντων Διοικητικού Συμβουλίου σε διορισμένο από
αυτόν Επίτροπο, ο οποίος μεριμνά για την ταχεία σύγκληση της συνέλευσης
των μελών του Συνεταιρισμού προς εκλογή τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το καταστατικό του Συνεταιρισμού συντάσσεται κατά τα ισχύοντα στο
ν.1667/1986 (ΦΕΚ Α' 196), είναι συμβατό με τον Κανονισμό Λειτουργίας του
Επιχειρηματικού Πάρκου και περιέχει:
α) την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό του συνεταιρισμού. Ως επωνυμία
ορίζεται η αναγραφόμενη στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 του παρόντος,
ως έδρα το κτίριο διοίκησης του Επιχειρηματικού Πάρκου και ως σκοπός η
εύρυθμη λειτουργία και η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των παροχών
του Επιχειρηματικού Πάρκου προς τα μέλη του,
β) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των μελών,
γ) τους όρους εξόδου και εισόδου των μελών,
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δ) την έκταση της ευθύνης των συνεταίρων,
ε) το ύψος της συμμετοχής του κάθε μέλους,
στ) τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που θα μεριμνήσει
για την έγκριση και τη σύγκλιση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη
των οργάνων της διοίκησης του συνεταιρισμού.
Το καταστατικό του παρόντος τροποποιείται με την ίδια διαδικασία με την
οποία εγκρίθηκε.
6. Η εγκριτική απόφαση και το καταστατικό του Συνεταιρισμού του Επιχειρηματικού Πάρκου καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο το οποίο τηρεί η οικεία
Περιφέρεια. Στο μητρώο αυτό αναγράφονται ιδιαίτερα ο αριθμός και η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης, η επωνυμία, η έδρα και η περιοχή του Συνεταιρισμού. Επίσης, τηρείται πίνακας των διαγραφόμενων και των
εγγραφόμενων νέων μελών, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Την ευθύνη της κατάθεσης και του περιεχομένου των πινάκων έχει το
Διοικητικό Συμβούλιο του Επιχειρηματικού Πάρκου. Κυρωμένα αντίγραφα
των εγκριτικών αποφάσεων και των καταστατικών αποστέλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να καταχωρηθούν σε ειδικό αρχείο.
7. Η Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, συγκαλείται, συγκροτείται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ν. 1667/1986.
8. Οι συνεταιρισμοί των Επιχειρηματικών Πάρκων διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση
και είναι υποχρεωτικά ιδιοκτήτες ή κάτοχοι γης του Επιχειρηματικού Πάρκου.
9. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού υποχρεούται στην καταβολή ετήσιας
εισφοράς, που καθορίζεται από τη γενική συνέλευση. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να επιβληθεί έκτακτη εισφορά προς αντιμετώπιση
έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών. Για τη διαχείριση των οικονομικών
πόρων και την άσκηση του αρμόδιου οικονομικού ελέγχου ο Συνεταιρισμός
υποχρεούται στην τήρηση ταμείου στο οποίο καταχωρούνται τα πάσης φύσης
έσοδα και οι δαπάνες του. Ο επόπτης προβαίνει μια φορά το χρόνο σε ταμειακό έλεγχο του Συνεταιρισμού.
10. Το οικονομικό έτος του Συνεταιρισμού άρχεται από την 1η Ιανουαρίου
και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Στην αρχή του έτους συντάσσεται ο ετήσιος προϋπολογισμός του Συνεταιρισμού και απολογισμός του
προηγούμενου έτους. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα έσοδα από κάθε πηγή και τα πραγματοποιηθέντα έξοδα, αναλυτικώς,
κατά κατηγορία δραστηριότητας. Ο προϋπολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση ή, τυχόν, τροποποίηση και ακολούθως στην
εποπτεύουσα αρχή προς έλεγχο της νομιμότητας και έγκριση.
11. Ως ανώτερη εποπτική αρχή των αναγκαστικών συνεταιρισμών Επιχειρηματικών Πάρκων καθορίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ως άμεση εποπτεύουσα αρχή καθορίζεται η Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας. Η εποπτεία έχει ως σκοπό την νόμιμη λειτουργία του Συνεταιρισμού Επιχειρηματικού Πάρκου και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που
διέπει τη λειτουργία του. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το Υπουργείο
Ανάπτυξης προβαίνει στην παροχή οδηγιών, την διατύπωση προτύπων καταστατικών, τη σύνταξη μελετών και διενέργεια ερευνών επί των προβλημάτων των Ειδικών Συνεταιρισμών. Η εποπτεία συνίσταται και στη διαπίστωση
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των τυχόν παραβάσεων του Νόμου, του καταστατικού του Ειδικού Συνεταιρισμού και του Κανονισμού Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου και στην
αποκατάσταση της νόμιμης λειτουργίας αυτών.
12. Για την μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης από την ΕΑΕΠ στον
Ειδικό Συνεταιρισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.
13. Ο Ειδικός Συνεταιρισμός διαλύεται με τον ίδιο τρόπο που συνεστήθη.
14. Για θέματα που δε ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του αστικού και του εμπορικού κώδικα.
Άρθρο 17

Εξωτερικές υποδομές

1. Οι εξωτερικές υποδομές που απαιτούνται, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, να κατασκευαστούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, καταγράφονται στην απόφαση έγκρισης ανάπτυξης
αυτού.
2. Τα έργα, που αφορούν στις εξωτερικές υποδομές και η αρμοδιότητα
κατασκευής τους ανήκει σε δημόσιους φορείς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εντάσσονται, κατά προτεραιότητα, στα προγράμματα των αντίστοιχων φορέων και υλοποιούνται εντός του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
των έργων του Επιχειρηματικού Πάρκου. Έγγραφη εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων αυτών, καθώς και του κόστους κατασκευής τους αποστέλλεται στον εποπτεύοντα τους ως άνω Οργανισμούς
φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης εντός δύο μηνών από την
κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Τα έργα της παραγράφου αυτής χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι υποδομές του Επιχειρηματικού Πάρκου, οι κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρία τη
δυνατότητα προσανατολισμού και πρόσβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕρΟ

Περιοχές βιομηχανικών συγκεντρώσεων
Άρθρο 18

Οργάνωση ΕΠ και πολεοδόμηση ΒΙΠΑ,
ΒΙΟΠΑ ή ΖΟΕ Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων

1. Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού ως ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ
ή σε Z.Ο.E. με χρήση βιομηχανική μπορεί με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να οργανωθεί Επιχειρηματικό Πάρκο κάθε τύπου, για εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του άρθρου 3.
Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται αίτηση από τους ιδιοκτήτες γης ή τους
φορείς των εγκατεστημένων επιχειρήσεων που κατέχουν ποσοστό γης που
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής έκτασης
του ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ ή ΖΟΕ αντίστοιχα, η οποία συνοδεύεται από σχέδιο τεχνι1994

κής οργάνωσης του Ε.Π., στο οποίο λαμβάνονται υπόψη η υφιστάμενη κτιριακή δόμηση και οι συναφείς πολεοδομικές συνθήκες.
2. Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ΕΠ εφαρμόζονται αναλογικά
οι διατάξεις του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 8. Με
την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 6 καθορίζονται η διαδικασία
ίδρυσης και οργάνωσης ΕΠ καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Γήπεδα με μικρότερη έκταση μπορούν να δημιουργήσουν άρτιο γήπεδο με συνένωση πριν την πολεοδόμηση κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 εδάφιο γ του άρθρου 11. Σε αντίθετη περίπτωση
απαλλοτριώνονται υπέρ της ΕΑΕΠ.
4. Η εισφορά σε χρήμα συμψηφίζεται με τη συμμετοχή των ιδιοκτητών
γης στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΕΠ του άρθρου 5 παράγραφος 4 του παρόντος. Στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας εισφοράς σε γη από λειτουργούσες μονάδες, η εισφορά σε γη μπορεί να μετατραπεί σε εισφορά σε
χρήμα.
Άρθρο 19

Διαδικασία λειτουργικής - περιβαλλοντικής εξυγίανσης μη
οργανωμένων βιομηχανικών συγκεντρώσεων

1. Περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη συγκέντρωση δραστηριοτήτων
και έλλειψη υποδομών και έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα, μπορεί με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων να κηρύσσονται περιοχές προς λειτουργική - περιβαλλοντική εξυγίανση.
2. Η έκδοση της απόφασης αυτής γίνεται ύστερα από αίτημα των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 50% των εγκατεστημένων στην υπό εξυγίανση έκταση επιχειρήσεων ή ύστερα από αίτημα του οικείου Ο.T.A. ή με
πρωτοβουλία των αρμόδιων για την έκδοση της απόφασης αρχών και, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων του
Ε.Π. προς εξυγίανση, υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της μέγιστης επιτρεπόμενης κάλυψης του συνόλου των γηπέδων.
β) Υπάρχει έλλειψη έργων υποδομής, όπως οδικού δικτύου, δικτύων
ύδρευσης, αποχέτευσης όμβριων ή ακαθάρτων, κοινόχρηστος φωτισμός, Μονάδες Καθαρισμού Αποβλήτων, χώροι για κοινωφελείς εγκαταστάσεις, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία λειτουργικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να
αναθέτει την εκπόνηση μελετών για την εξέταση της συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων, για τον εκτιμώμενο καθορισμό των απαιτούμενων
έργων και του προϋπολογισμού τους και για την οριοθέτηση της περιοχής
προς εξυγίανση.
3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται:
α) τα όρια των περιοχών προς εξυγίανση,
β) οι μελέτες και τα έργα που απαιτούνται για την εξυγίανση των περιοχών αυτών και για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,
γ) ο φορέας υλοποίησης του έργου,
δ) η συμμετοχή των ιδιοκτητών γης στις δαπάνες υλοποίησης των έργων
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υποδομής, για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνονται υπόψη η απαιτούμενη έκταση για την δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων καθώς και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υλοποίηση των έργων.
Για τη δημιουργία των παραπάνω υποδομών επιτρέπεται η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών, κατά τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
4. Οι μελέτες, τα έργα που καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου
1, καθώς και οι δαπάνες για τυχόν απαλλοτριώσεις θεωρούνται επιλέξιμες
και επιχορηγούνται κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του
παρόντος νόμου.
5. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 μέχρι την ολοκλήρωση των εγκριθέντων έργων, μπορεί να εκδίδονται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου
Ανάπτυξης, οικοδομικές άδειες για τις ανάγκες νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.
6. Μετά την ολοκλήρωση των εγκριθέντων έργων υποδομής, οι περιοχές
του παρόντος άρθρου, θεωρούνται πολεοδομικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά εξυγιανθείσες περιοχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, οι εξυγιανθείσες
περιοχές μπορούν να χαρακτηριστούν Ε.Π. και να ενταχθούν στον ανάλογο
τύπο ΕΠ.
7. Για τη συντήρηση των έργων υποδομής αρμόδιος είναι ο οικείος ΟΤΑ,
εκτός των περιπτώσεων που οι εξυγιανθείσες περιοχές χαρακτηρίστηκαν ΕΠ
με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.
8. Για τις δραστηριότητες, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος,
λειτουργούν στις περιοχές προς εξυγίανση, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τα αυξημένα κίνητρα σε επενδύσεις σε οργανωμένους χώρους υποδοχής επιχειρήσεων.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θα ρυθμιστεί κάθε λεπτομέρεια υλοποίησης του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 20

Όροι δόμησης σε περιοχές που έχουν υποστεί λειτουργική περιβαλλοντική εξυγίανση

1. Σε περιοχές που έχουν υποστεί λειτουργική - περιβαλλοντική εξυγίανση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 και, εφόσον δεν προκαλούνται περιβαλλοντικά ή λειτουργικά προβλήματα, μπορεί να εγκρίνονται
όροι δόμησης κατά παρέκκλιση των ισχυόντων στην περιοχή πολεοδομικών
διατάξεων.
2. Η παρέκκλιση χορηγείται για δραστηριότητες του ν. 3325/2005 και του
ν. 1575/1985 που λειτουργούν νόμιμα για τρία, τουλάχιστον, χρόνια και επεκτείνουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις. Οι όροι δόμησης δεν μπορούν να
υπερβούν τα παρακάτω όρια:
•
Συντελεστής κάλυψης μέχρι 55%
•
Μέγιστο ύψος μέχρι 15 μέτρα
•
Αποστάσεις από τα πλάγια όρια τουλάχιστον 5 μ.
•
Συντελεστής Δόμησης μέχρι 1.0
3. Η παρέκκλιση χορηγείται ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για
την αδειοδότηση Υπηρεσίας, αιτιολογείται ειδικώς και συνοδεύεται από διά1996

γραμμα κάλυψης του γηπέδου της εγκατάστασης. Ειδικότερα, η αιτιολογία
συνίσταται στα εξής:
α) Αναλυτική τεκμηρίωση των λειτουργικών λόγων που επιβάλλουν την
προτεινόμενη παρέκκλιση. Οι λόγοι ανάγονται στις απαιτήσεις από την εγκατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, από αλλαγές
στην παραγωγική διαδικασία ή από την ανάγκη τροποποίησης των συνθηκών
αποθήκευσης πρώτων υλών, ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων. Δεν αποτελεί
λόγο χορήγησης της παρέκκλισης η δημιουργία χώρων για χρήση διαφορετική από εκείνη που αφορά η άδεια λειτουργίας ή για χρήση που μπορεί να
εκτελεσθεί σε διαφορετικό χώρο.
β) Αναλυτική τεκμηρίωση ότι με την προτεινόμενη επέκταση δεν επέρχονται δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεν δυσχεραίνεται η λειτουργία
των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών, είτε αυτών που δημιουργήθηκαν
στο πλαίσιο της εξυγίανσης είτε αυτών που προϋπήρχαν, και δε δημιουργούνται δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες δραστηριότητες άλλων φορέων ή
άλλων επιχειρήσεων.
Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από εγκρίσεις
άλλων αρχών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤρΙΤΟ
Άρθρο 21

Εποπτεία Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Ως ανώτερη εποπτική αρχή για την εν γένει λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων καθορίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ως άμεση εποπτεύουσα αρχή καθορίζεται η Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας.
2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων ελέγχων
επί των Επιχειρηματικών Πάρκων, των Ε.Α.Ε.Π., των εκάστοτε Φορέων Διαχείρισης και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου, του Κανονισμού Λειτουργίας του
Επιχειρηματικού Πάρκου, της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης και τελικής έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, των περιβαλλοντικών όρων
και της εύρυθμης λειτουργίας και συντήρησης των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και υποδομών. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται επιτόπου ανά διετία
μετά από έκθεση της Ε.Α.Ε.Π. ή του Φορέα διαχείρισης του Επιχειρηματικού
Πάρκου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Οι έκτακτοι
έλεγχοι διενεργούνται επιτόπου είτε μετά από αναφορά του Φορέα Διαχείρισης ή της Ε.Α.Ε.Π. είτε κατά την κρίση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
οποτεδήποτε και χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης για τη διενέργεια του
ελέγχου.
3. Οι Ε.Α.Ε.Π. και οι εκάστοτε Φορείς διαχείρισης των Επιχειρηματικών
Πάρκων υποβάλλουν εκθέσεις κάθε δύο χρόνια από τη σύσταση του Φορέα
διαχείρισης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι εκθέσεις
αυτές αναφέρονται:
α. στην κατάσταση των έργων υποδομής,
β. στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου,
γ. στην τήρηση των όρων λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου,
δ. σε τυχόν παραβάσεις του νόμου αυτού, του Κανονισμού Λειτουργίας
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και των εγκριτικών αποφάσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου από μεμονωμένες εγκατεστημένες επιχειρήσεις καθώς και στις δυσμενείς επιπτώσεις στη
λειτουργία των υποδομών.
4. Η Ε.Α.Ε.Π. ή ο εκάστοτε Φορέας διοίκησης μπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να υποβάλλει, εγγράφως, αναφορές στο Υπουργείο Ανάπτυξης για
τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο λόγους.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, συστήνονται τα Όργανα Ελέγχου που αποτελούνται από τρία (3) μέλη με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους.
Ως μέλη των Οργάνων Ελέγχου μπορούν να ορίζονται ένας υπάλληλος
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ένας υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ένας υπάλληλος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το ύψος της αμοιβής των μελών των
οργάνων ελέγχου του παρόντος άρθρου καθορίζεται από τις διατάξεις του
άρθρου 38 παρ. 9 του ν. 3325/2005.
6. Μετά τη διενέργεια ελέγχου, το τριμελές όργανο ελέγχου συντάσσει
έκθεση αυτοψίας. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση συντάσσει έκθεση ελέγχου, που επιδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται σε απολογία. Για την απολογία αυτή τάσσεται προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε
(5) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης. Ύστερα από την υποβολή της
απολογίας ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που τάσσεται για την
υποβολή της, το όργανο ελέγχου συντάσσει πράξη βεβαίωσης ή μη της παράβασης. Εφόσον με την έκθεση αυτή διαπιστώνεται παράβαση, το όργανο
ελέγχου εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Κατά της απόφασης του Υπουργού, με
την οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 22, χωρεί προσφυγή στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Άρθρο 22

Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των έργων υποδομής
ανακαλείται αυτοδικαίως η απόφαση τελικής έγκρισης ανάπτυξης του άρθρου
12. Η αυτοδίκαιη ανάκληση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση η Ε.Α.Ε.Π. κηρύσσεται έκπτωτη και
έχει υποχρέωση να επιστρέψει τις επιχορηγήσεις που, τυχόν, έλαβε με βάση
τις διατάξεις του Κώδικα περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) υπέρ
του Δημοσίου. Η έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί με όμοια απόφαση είτε να αποχαρακτηρίζεται και να προβλέπονται οι αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος είτε να ανατίθεται η ανάπτυξη
του Επιχειρηματικού Πάρκου σε άλλη Ε.Α.Ε.Π., η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ε.Α.Ε.Π. που έχει
εκπέσει.
Για τις απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 2882/2001 όπως ισχύουν.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, επιβάλλεται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού και των όρων του κανονισμού λειτουργίας
των Επιχειρηματικών Πάρκων, πρόστιμο μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χι1998

λιάδων ευρώ (500.000), το οποίο, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα
της παράβασης, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή προειδοποίηση
και κλήση προς συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας, ανέρχεται μέχρι το
ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000).
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, που είναι εγκατεστημένη
στο Επιχειρηματικό Πάρκο.
Η επιβολή των προστίμων εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και δεν αποκλείει την επιβολή, για την
ίδια παράβαση άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες
διατάξεις.
Άρθρο 23
Κίνητρα

1. Για τις Ε.Α.Ε.Π. που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, έχουν ως
σκοπό την οργάνωση και ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αποτελεί μέρος του κόστους του έργου καθώς και
επιλέξιμη δαπάνη προς επιχορήγηση, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν
άλλη δραστηριότητα μέσω της οποίας θα μπορούσαν να συμψηφίσουν το
ΦΠΑ.
2. Για τις δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, όπου
σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις έχει επέλθει ή επέρχεται μεταβολή
της χρήσης γης, ή κατά τις κείμενες διατάξεις ή για οποιονδήποτε λόγο.. επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, οι δαπάνες μετεγκατάστασης αυτών σε Επιχειρηματικά Πάρκα. ή οργανωμένους χώρους υποδοχής του ν. 2545/1997 ή
του ν. 4458/1965, θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση. Στις δαπάνες
αυτές περιλαμβάνεται το κόστος ανέγερσης νέου κτιρίου, κτιριακού εκσυγχρονισμού υφισταμένου κτιρίου. εγκατάστασης στο νέο κτίριο, το κόστος αγοράς νέου τεχνολογικά αναβαθμισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού. καθώς
και το κόστος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτού.
Οι ανωτέρω δαπάνες επιχορηγούνται είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σε
ποσοστό που ανέρχεται μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως
αυτός εκάστοτε ισχύει. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να εγκριθεί επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης, κατόπιν εγκρίσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑρΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24

Υφιστάμενοι οργανωμένοι χώροι υποδοχής

1. Υφιστάμενοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οργανωμένοι
χώροι υποδοχής επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν με το προϊσχύον θεσμικό
πλαίσιο οφείλουν να ολοκληρώσουν τις υποδομές τους και τα υπόλοιπα έργα
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο εγκρίθηκε η υλοποίηση αυτών.
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Μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης των ως άνω έργων, η δαπάνη οποιουδήποτε περαιτέρω έργου, επιμερίζεται στους κατόχους γης. Για όλες τις
Β.Ε.ΠΕ. του ν. 2545/1997 η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών αίρεται
μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης. Στη συνέχεια για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 15. Τη διοίκηση και διαχείριση χώρων που οργανώθηκαν σύμφωνα με το ν. 4458/1965 (ΦΕΚ 33 Α), ως ίσχυσε, μπορεί είτε
να διατηρεί η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, είτε αυτή να ανατίθεται στους κατόχους γης,
είτε σε τρίτον, είτε στον οικείο ΟΤΑ, στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται
ο οργανωμένος χώρος κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
15 του παρόντος νόμου. Εάν αποβούν άκαρπες οι ως άνω προσπάθειες,
μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος νόμου
και να συσταθεί ειδικός συνεταιρισμός. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ο
Κανονισμός Λειτουργίας που είχε εγκριθεί. σ Κανονισμός Λειτουργίας τροποποιείται με την ίδια διαδικασία που εγκρίθηκε. Αν δεν έχει εγκριθεί Κανονισμός
Λειτουργίας, αυτός καταρτίζεται από τον Φορέα διοίκησης και διαχείρισης και
εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
2. Φορείς διοίκησης και διαχείρισης οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων που έχουν ήδη συσταθεί εξακολουθούν να ασκούν τη διοίκηση και
διαχείριση. Η υπαγωγή των οργανωμένων αυτών χώρων στις διατάξεις του
παρόντος νόμου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από
αίτημα του φορέα διοίκησης και διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται νέος Κανονισμός Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου, ο οποίος εγκρίνεται με την ως άνω απόφαση.
3. Διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ του Φορέα διοίκησης και διαχείρισης, και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, επιλύονται από τα τακτικά δικαστήρια.
4. Διαφορές, που ανακύπτουν στα πλαίσια λειτουργίας των ΒΕΠΕ που
οργανώθηκαν με το ν. 4458/1965, επιλύονται από τα τακτικά δικαστήρια και
δεν έχουν εφαρμογή οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό λειτουργίας ή τις
συμβάσεις ρήτρες διαιτητικής επίλυσης.
Άρθρο 25

Οι κανονιστικές πράξεις του ν. 2545/1997 που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή
των διατάξεων της περίπτωσης ζ του άρθρου 5 του ν. 2965/2001 όπως ίσχυε,
μέχρι την 11.3.2005, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργηση αυτών
με τον ν. 3325/2005.
Άρθρο 26

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
1. Τα άρθρα 1-22 του ν. 2545/1997 πλην της παραγράφου 1 του άρθρου
21, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του ν.
3325/2005.
2. Το ΠΔ 21411999 (ΦΕΚ 183 Α'),
3. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 1 έως 22 του ν. 2545/1997,
4. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
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Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.
Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του Νόμου του Κράτους
Αθήνα,…………………………….2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ
ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦ/ΜΩΝ
Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛηΓΟΥρΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ε. KEΦΑΛΟΓΙΑΝΝηΣ

2001

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο Σχέδιο Νόμου

«Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας»
Άρθρο ....

Για όλες τις Β.Ε.ΠΕ. του ν. 2545/1997 η αναστολή έκδοσης οικοδομικών
αδειών αίρεται μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομική μελέτης. Από τη δημοσίευση τους παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.
Αθήνα,

Ιουλίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

2002

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί της τροπολογίας στο Σχέδιο Νόμου
«Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας»
Άρθρο ......

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, για την αντιμετώπιση του ζητήματος της έκδοσης των οικοδομικών αδειών και έναρξης των οικοδομικών
εργασιών κατά τρόπο ενιαίο σε όλες τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που έχουν οργανωθεί στα πλαίσια του Ν. 2545/1997.
Σε προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίστηκε ανάλογα το
θέμα για ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ και Τεχνοπόλεις, στις οποίες διατάξεις εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη σχετική ρύθμιση για τις ΒΙ.ΠΕ.
Αθήνα, ……Ιουλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

2003

Σύσταση Σώματος Εθελοντών Συμβούλων
Μικρών Επιχειρήσεων
Δυστυχώς και αυτό το σχέδιο νόμου, οκτώ χρόνια μετά, δεν έγινε
Νόμος του Κράτους.
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤηΝ ΠρΟΤΑΣη ΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤηΝ ΣΥΣΤΑΣη ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΙΚρΩΝ ΕΠΙΧΕΙρηΣΕΩΝ
1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Στόχος του προτεινόμενου σχεδίου Νόμου

Σήμερα υπάρχει στην Ελλάδα ένα μεγάλο διαθέσιμο δυναμικό έμπειρων
ατόμων πουέχουν συνταξιοδοτηθεί που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση, οι οποίοι έχουν εργασθεί σε υπεύθυνες θέσεις σε διάφορες επιχειρήσεις
και οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ή ήσαν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
Αυτή η ομάδα ατόμων διαθέτει πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω της εθελοντικής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθοδήγησης και ενημέρωσης για την ίδρυση και την ανάπτυξη
μικρών επιχειρήσεων και γενικότερα τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και
λειτουργίας τους.
Ειδικότερα για τις Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΕ) που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθύνονται σε υπηρεσίες συμβούλων της αγοράς, η
πρόσβαση σε αυτό το αποθεματικό των έμπειρων ατόμων, δωρεάν θα είναι
πολύ ωφέλιμη.
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπεται η ίδρυση και δημιουργία
ένωσης προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Σώμα
Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων, αποτελούμενου από συνταξιούχους ή άτομα που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση τα οποία εθελοντικά και δωρεάν θα παρέχουν τις συμβουλές και υπηρεσίες τους προς τις
ΜΕ.
Ο φορέας αυτός δημιουργείται κατά το πρότυπο αντίστοιχων φορέων
που δρουν σε άλλα κράτη όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην
Γαλλία κλπ., η νομική μορφή των οποίων είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας.
Η ίδρυση και αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα έχει πολλαπλά οφέλη:
Για τις ΜΕ και κατ’ επέκταση για την Ελληνική Οικονομία και την απασχόληση.
2004

-

2.

Για τα ίδια τα άτομα που θα ασχοληθούν εθελοντικά στο έργο του φορέα
αυτού αφού θα τους δίνεται η ευκαιρία και η ικανοποίηση της αξιοποίησης
των γνώσεων και εμπειριών που απέκτησαν στην σταδιοδρομία τους
προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
η κατάσταση και οι προοπτικές των Μικρών Επιχειρήσεων

Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μικρές
επιχειρήσεις της, οι οποίες αποτελούν βασική πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, χώρο ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών και κινητήριο μοχλό της
επιχειρηματικότητας.
Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την εφαρμογή των αξόνων δράσης του Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μικρές επιχειρήσεις και της αρχής
«σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» στο πλαίσιο της πολιτικής για τις ΜΜΕ
σαν ένα από τα μέσα για την υλοποίηση του στόχου της Λισσαβόνας να καταστεί η Ευρώπη ως το 2010. η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης παγκοσμίως.
Οι ΜΜΕ αποτελούν κινητήριο μοχλό της ευρωπαϊκής οικονομίας, και σχεδόν κάθε κοινοτική και εθνική πολιτική έχει μια διάσταση ΜΜΕ.
Στην Ελλάδα οι ΜΜΕ, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πολύ
μικρές επιχειρήσεις (το 93% των επιχειρήσεων απασχολεί έως 10 άτομα και
απασχολεί των 57$ των εργαζομένων) είναι συστατικό στοιχείο της δομής της
οικονομίας και της κοινωνίας. Συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική
ανάπτυξη, την παραγωγή, την απασχόληση καθώς επίσης στην αποκέντρωση και την κοινωνική συνοχή. Λειτουργούν ως φυτώρια νέων επιχειρήσεων, καινοτόμων ιδεών και εφαρμογών, ευέλικτων επιχειρηματικών
σχημάτων, εξυπηρέτησης τοπικών αναγκών, χωροταξικής κατανομής θέσεων
απασχόλησης και εισοδήματος.
Για την εκπλήρωση του ρόλου τους και την απελευθέρωση του τεράστιου
δυναμικού που διαθέτουν οι ΜΜΕ χρειάζονται πολύπλευρη υποστήριξη και
υιοθέτηση σύγχρονων μορφών επιχειρηματικότητας. Η εθνική πολιτική για
τις μικρές επιχειρήσεις χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους
και να αναπτύσσει ένα πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την στήριξή τους.
Οι ΜΜΕ προκειμένου να λειτουργούν και να αναπτύσσονται σ’ ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τις νέα τεχνολογίες τη καινοτομία, την πολυπλοκότητα του διοικητικού και νομικού πλαισίου, τον έντονο ανταγωνισμό, τις
πολυάριθμους φορείς στήριξης και τα πολυάριθμα προγράμματα και κίνητρα
ανάπτυξης, χρειάζονται τις συμβουλές εμπείρων ατόμων, που λόγω του μικρού τους μεγέθους δεν μπορούν να διαθέτουν στο προσωπικό τους, ιδίως
η ΜΕ.
Η ΜΕ χρειάζεται εξειδικευμένες πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα
που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία και τα καθημερινά προβλήματα
της επιχείρησης, που ποικίλουν ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης το γεωγραφικό πεδίο δράσης, το διαθέσιμο προσωπικό, τις γνώσεις του
επιχειρηματία, τις φάσεις ανάπτυξης της επιχείρησης ( ίδρυση, ανάπτυξη, μεταβίβαση, επέκταση).
Συνήθως οι ΜΕ, ιδίως δε οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 10 ατόμων),
δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα και διστάζουν να απευθυνθούν σε ιδιωτικά
γραφεία συμβούλων για τη παροχή των πιο πάνω συμβουλευτικών υπηρεσιών. Για την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης και τεχνικής βοήθειας,
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υπάρχουν εξειδικευμένοι φορείς, ινστιτούτα, κέντρα, του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όμως σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι ΜΕ δεν γνωρίζουν τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι φορείς, οι οποίοι επί πλέον δεν είναι σε θέση να καλύπτουν
επαρκώς τις πολυποίκιλες ανάγκες τους, ιδίως στη περιφέρεια.
Μέχρι σήμερα ο ΕΟΜΜΕΧ με την πολυετή εμπειρία και τον σημαντικό
αριθμό ικανών και έμπειρων στελεχών που διαθέτει, την ειδική γνώση των
προβλημάτων και αναγκών των ΜΜΕ και το ισχυρό δίκτυο συνεργασιών σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που έχει αναπτύξει, σε συνδυασμό
με την σημαντική τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση
πολιτικών και προγραμμάτων στήριξης των ΜΜΕ παίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της πολιτικής για τις ΜΜΕ και την υλοποίηση
προγραμμάτων εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αυτών.
3.

Στόχοι του Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων
και μέσα επιτεύξεως αυτών

Το Σώμα Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων έχει τους εξής
στόχους:
α) Να συμβάλλει στην κατανόηση και επίλυση κρίσιμων προβλημάτων των
MME και να βοηθήσει στην ανάπτυξή τους με την παροχή εξειδικευμένων
εμπιστευτικών υπηρεσιών Συμβούλου. Επιχειρήσεων υψηλού επιπέδου
που θα παρέχονται εθελοντικά από τα μέλη του στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, των μεθόδων παραγωγής, της οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης και λοιπών τομέων που κρίνει
απαραίτητο.
β) Να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη και υψηλού επιπέδου επιχειρησιακή
και τεχνική τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία των μελών / εθελοντών
του - προερχόμενη από την πολυετή προϋπηρεσία τους στη διοίκηση και
λειτουργία ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων και σε συσχετιζόμενα ειδικά διοικητικά, διαχειριστικά, οικονομικά, τεχνολογικά και λοιπά θέματα.
γ) Να προσφέρει, για την επίτευξη των παραπάνω, υπηρεσίες συμβουλής
καθοδήγησης και ενημέρωσης κάτω από την θεμελιώδη αρχή ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται προς την επιχείρηση δωρεάν.
δ) Να παράσχει στις ΜΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον
ΕΟΜΜΕΧ και λοιπούς φορείς, ένα μηχανισμό βοήθειας συμπληρωματικά
απ’ ότι ήδη υπάρχει –που θα είναι ευέλικτος, αξιόπιστος, πρακτικός, ευαίσθητος στα προβλήματα των Μικρών επιχειρήσεων και αποτελεσματικός- ο οποίος θα είναι εύκολα προσβάσιμος και διαθέσιμος σε όλες χωρίς
εξαιρέσεις για την ανάπτυξη τόσο των υφισταμένων όσο και των νέων
επιχειρήσεων.
ε) Να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία για το ζωτικό ρόλο που παίζουν στην
οικονομία και απασχόληση οι ΜΕ.

Ο σκοπός και οι στόχοι του Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών
Επιχειρήσεων θα επιτυγχάνονται με τα παρακάτω μέσα :
α) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την ενημέρωση την κατάρτιση
και πρακτική υποστήριξη των ΜΕ με διάφορους τρόπους όπως συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω παραδοσιακής η ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με το τηλέφωνο, με φαξ, μέσω του Διαδικτύου (δημιουργία
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βάσεων δεδομένων, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις, κλπ), με ενημερωτικά φυλλάδια, με την οργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων, κλπ.
β) Τη συμβολή στην επεξεργασία και υποστήριξη προτάσεων για επιλεγμένα προβλήματα των ΜΕ και στο δημόσιο διάλογο σε όφελος αυτών
των επιχειρήσεων.
γ) Την διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων και
εκστρατειών ενημέρωσης σχετικών με τους στόχους του Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων και τον εθελοντισμό.
δ) Τη συμβολή στο σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων έρευνας
αναφορικά με τις ΜΕ.
ε) Τη συνεργασία με παρεμφερή Σώματα, ινστιτούτα, συλλόγους, ιδρύματα
καθώς και με φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα εντός
ή εκτός Ελλάδος.
στ) Την στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον ΕΟΜΜΕΧ, και
λοιπούς κυβερνητικούς οργανισμούς και με επαγγελματικές οργανώσεις
κα γενικά φορείς που ασχολούνται και προωθούν θέματα των ΜΜΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου συστήνεται το Σώμα και ορίζονται η
επωνυμία και η έδρα αυτού. Τίθεται επίσης ο κανόνας, ότι για όσα θέματα
δεν ρυθμίζει ο νόμος αυτός, έχουν εφαρμογή συμπληρωματικά οι διατάξεις
του Αστικού Κώδικα περί ενώσεως προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Στο άρθρο 2, ορίζεται ο σκοπός του Σώματος και στο άρθρο 3 καθορίζονται τα προσόντα των μελών του Σώματος, τα οποία εγγράφονται στο Μητρώο Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων.
Στα άρθρα 4 έως 9 καθορίζονται τα όργανα διοίκησης του Σώματος. Ειδικότερα : Στο άρθρο 5 καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
καθώς και η διαδικασία λήψης αποφάσεων (σύγκληση μελών, απαρτία, πλειοψηφίες). Στο άρθρο 6 καθορίζονται τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Το
Εποπτικό Συμβούλιο είναι επταμελές, εκ των οποίων τα τέσσερα μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και για τα λοιπά τρία μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης. Στο ίδιο άρθρο καθορίζονται, οι αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και η διαδικασία λήψης αποφάσεων (συνεδριάσεις, απαρτία,
πλειοψηφίες). Στα άρθρα 7 και 8 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου
και του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου και στο άρθρο 9 καθορίζονται η διαδικασία για τον διορισμό του Γενικού Διευθυντή του Σώματος
καθώς και οι αρμοδιότητές του.
Στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι όλα τα μέλη του Σώματος καθώς και τα
μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, τόσο τα αιρετά, όσο και τα μέλη που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, διαθέτουν τις υπηρεσίες τους
δωρεάν. Κατ’ εξαίρεση έμμισθες είναι οι θέσεις του Γενικού Διευθυντή και του
προσωπικού υποδομής, των οποίων οι συμβάσεις θα εγκρίνονται από το
Εποπτικό Συμβούλιο.
Στο άρθρο 11 ορίζονται οι πηγές εσόδων του Σώματος που είναι πάσης
φύσεως συνδρομές και εισφορές, καθώς και επιχορήγηση από τον κρατικό
προϋπολογισμό και τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.
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Στο άρθρο 12 καθορίζονται οι απαραίτητοι για την λειτουργία του Σώματος Κανονισμοί, οι οποίοι καταρτίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Στο άρθρο 13 προβλέπεται η τήρηση Μητρώου Εθελοντών Συμβούλων
Μικρών Επιχειρήσεων, στο οποίο εγγράφονται τα μέλη του Σώματος. Οι όροι
και οι προϋποθέσεις τήρησης του Μητρώου, εγγραφής και διαγραφής των
μελών, καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου.
Στο άρθρο 14 ορίζεται ότι το Σώμα θα συνεργάζεται με τον ΕΟΜΜΕΧ και
θα δύναται να αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια συμβάσεων
που θα καταρτίζονται μεταξύ τους.
Τέλος στο άρθρο 15 δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης να
καθορίσει ειδικότερους όρους, λεπτομερειακού χαρακτήρα, απαραίτητους για
την οργάνωση και τη λειτουργία του Σώματος και των οργάνων διοίκησης
αυτού.
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«Σύσταση ένωσης προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
με την επωνυμία Σώμα Εθελοντών Συμβούλων
Μικρών Επιχειρήσεων»
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 1

Σύσταση

Συνιστάται ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Σώμα Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων.
Το Σώμα Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων εδρεύει στην
Αθήνα και ως προς την οργάνωση και διοίκηση διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Το Σώμα Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων μπορεί με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου αυτού, να ιδρύει γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.
Το οικονομικό έτος του Σώματος άρχεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου
έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικώς το πρώτο
οικονομικό έτος αρχίζει από την ημερομηνία σύστασης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου από την ίδρυσή του έτους.
Άρθρο 2
Σκοπός

Το Σώμα Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων αποτελεί έναν
μηχανισμό βοήθειας, ευέλικτο, αξιόπιστο, πρακτικό, ο οποίος, σε συνεργασία
με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον ΕΟΜΜΕΧ και λοιπούς αρμόδιους κυβερνητικούς και επαγγελματικούς φορείς, θα συμβάλει στην κατανόηση και επίλυση
κρίσιμων προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων και θα βοηθήσει στην ανάπτυξή τους με την δωρεάν παροχή εξειδικευμένων εμπιστευτικών υπηρεσιών,
υψηλού επιπέδου, που θα παρέχονται εθελοντικά από τα μέλη του, στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, των μεθόδων παραγωγής, της
οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης, αξιοποιώντας με τον τρόπο
αυτόν τη συσσωρευμένη και υψηλού επιπέδου πολυδιάστατη επιχειρησιακή
και τεχνική τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία των μελών του, προερχόμενη
από την πολυετή προϋπηρεσία τους στη διοίκηση και λειτουργία ελληνικών
και διεθνών επιχειρήσεων και σε συσχετιζόμενα ειδικά θέματα όπως διοικητικά, διαχειριστικά, οικονομικά, τεχνολογικά.
Ο ανωτέρω σκοπός επιτυγχάνεται μέσα από :
α.- Τη συμβολή στην ανάπτυξη, επεξεργασία, προώθηση, προβολή, δημοσιοποίηση και υποστήριξη θέσεων και προτάσεων για επιλεγμένα προβλήματα της σύγχρονής μικρής επιχείρησης.
β.- Τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη λειτουργία προγραμμάτων και ομάδων επικοινωνίας που προωθούν την πρακτική ενημέρωση και εκπαίδευση μικρών επιχειρήσεων σε πολλαπλά θέματα.
γ.- Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρακτική υποστήριξη με
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πολλαπλούς τρόπους όπως συναντήσεις, αλληλογραφίας, ενημερωτικά
φυλλάδια.
δ.- Την διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων και
εκστρατειών ενημέρωσης.
ε.- Το σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων έρευνας αναφορικά με τη
μικρή επιχείρηση.
στ.- Τη συνεργασία με παρεμφερή σωματεία, ινστιτούτα, συλλόγους, ιδρύματα, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα εντός ή εκτός Ελλάδος.
Άρθρο 3
Τα Μέλη

Το Σώμα Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων έχει ως μέλη
συνταξιούχους ή κοντά στην συνταξιοδότηση στελέχη επιχειρήσεων ή υπηρεσιών του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα ή επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον είκοσι ετών ως υπεύθυνα στελέχη
επιχειρήσεων ή οργανισμών του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα με εξειδίκευση
σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων.
Τα μέλη πρέπει να έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία στην αγορά και στην
κοινωνία τόσο για την αποτελεσματικότητά τους όσο και για την διαχειριστική
τους ακεραιότητα, να έχουν την διάθεση του εθελοντισμού και της προσφοράς
αφιλοκερδώς στο κοινωνικό σύνολο και τις μικρές επιχειρήσεις σε θέματα που
άπτονται των τομέων εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας τους και που προωθούν
τους σκοπούς του Σώματος, καθώς και να μην είναι μέλη διοικήσεως άλλου
Οργανισμού ή Σωματείου που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς.
Για να αποκτήσει την ιδιότητα μέλους του Σώματος, ο ενδιαφερόμενος
υποβάλλει αίτηση στο Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του
και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
Όλα τα μέλη του Σώματος είναι μεταξύ τους ισότιμα. Δικαιούνται να εκλέγονται στις θέσεις των αιρετών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και
να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις
και τις ψηφοφορίες και να ψηφίζουν στις εκλογές.
Τα μέλη υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ευόδωση των σκοπών του Σώματος, να προσέρχονται στη Γενική Συνέλευση,
να ψηφίζουν στα θέματα που τίθενται, να τηρούν τους όρους του παρόντος,
του ΚανονισμούΛειτουργίας του Σώματος του Κανονισμού Λειτουργίας του
Εποπτικού Συμβουλίου και του Κώδικα Δεοντολογίας και να συμμορφώνονται
με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο με έγγραφη δήλωσή του προς το Εποπτικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα τους μέλους παύει με την
αποδοχή της παραίτησης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου αποβάλλεται
μέλος του Σώματος, εφόσον :
α.- Παραβαίνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του
παρόντος, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σώματος, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Εποπτικού Συμβουλίου,
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β.- Η συμπεριφορά του αντιτίθεται στους σκοπούς και τα συμφέροντα του
Σώματος,
γ.- Απέχει αδικαιολόγητα και για ικανό χρόνο από τις εργασίες του Σώματος,
δ.- Εάν συντρέχει άλλος σοβαρός λόγος.
Άρθρο 4

Όργανα του Σώματος

Τα όργανα του Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων
είναι :
α.- Η Γενική Συνέλευση
β.- Το Εποπτικό Συμβούλιο
γ.- Ο Γενικός Διευθυντής
Το Σώμα Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων εκπροσωπείται
ενώπιον πάσης Αρχής από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου. Η εκπροσώπηση του Σώματος στους Διεθνείς επαγγελματικούς οργανισμούς
ενεργείται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Διευθυντή ή άλλο μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, οριζόμενο με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου γενικώς ή κατά περίπτωση.
Άρθρο 5

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση του Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων αποτελείται από τα μέλη του Σώματος που είναι εγγεγραμμένα
στο Μητρώο.
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σώματος που εξετάζει και αποφασίζει επί παντός θέματος που αναγράφεται στην ημερήσια
διάταξη και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Σώματος.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ανά τριετία τα τέσσερα εκ των επτά μελών
του Εποπτικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς άπαξ του έτους και μάλιστα
εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, μετά από πρόσκληση του Εποπτικού Συμβουλίου, για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, του απολογισμού του παρελθόντος οικονομικού έτους και
του προϋπολογισμού για το νέο οικονομικό έτος, για τη διενέργεια των προβλεπόμενων αρχαιρεσιών και για οποιοδήποτε άλλο θέμα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη και συγκαλείται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως από το Εποπτικό Συμβούλιο,
κατόπιν αποφάσεως του ιδίου η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, ή κατόπιν προτάσεως
υπογεγραμμένης από το 1/4 των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται σε αυτήν
τα 2/3 τουλάχιστον των μελών.
Όταν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την επομένη
εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα στον ίδιο χώρο, χωρίς να απαιτείται νέα
πρόσκληση, ενώ η ακριβής ημερομηνία της νέας Γενικής Συνέλευσης θα αναγράφεται στην αρχική πρόσκληση. Η Γενική Συνέλευση στη νέα εξ αναβολής
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συνεδρίασή της βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται το ½ των μελών
της.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω παράγραφο η
διαδικασία και η Γενική Συνέλευση στη νέα εξ αναβολής συνεδρίασή της βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.
Τα μέλη μετέχουν στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Συμμετοχή δι’ αντιπροσώπου επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι
ένα μέλος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνον μη
παρευρισκόμενο μέλος. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται ύστερα από ψηφοφορία, η οποία γίνεται δια ανατάσεως της χειρός, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ότι ορισμένες από τις αποφάσεις της θα ληφθούν κατόπιν
μυστικής ψηφοφορίας. Εξαιρετικά για την εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου
η ψηφοφορία είναι μυστική.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Άρθρο 6

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη μαζί με τον Πρόεδρο.
Ο Πρόεδρος και τα δύο μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατά
τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο.
Ο Πρόεδρος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των Εθελοντών Συμβούλων και τα λοιπά δύο μέλη που διορίζονται, προέρχονται από τον ΕΟΜΜΕΧ
και το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Η επιλογή του Προέδρου και των ως άνω δύο μελών γίνεται από πρόσωπα με αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στα αντικείμενα του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Με όμοια απόφαση μπορεί να
παύονται ο Πρόεδρος και τα εν λόγω μέλη πριν από τη λήξη της θητείας τους,
σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων τους.
Υποψήφιοι για την εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τα μέλη τα
οποία υπέβαλα σχετική αίτηση υποψηφιότητας στο Εποπτικό Συμβούλιο δέκα
(10) ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών. Δύο ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, το απερχόμενο Εποπτικό Συμβούλιο ανακηρύσσει του υποψηφίου
με απόφασή του, η οποία καταχωρείται σε ειδικό πρακτικό και ανακοινώνεται
στη Γενική Συνέλευση.
Το Εποπτικό Συμβούλιο δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας του ειδοποιεί
το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον διορισμό των νέων μη αιρετών μελών του
Εποπτικού Συμβουλίου. Ο διορισμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι
την ημερομηνία συγκρότησης του Εποπτικού Συμβουλίου σε σώμα.
Η θητεία όλων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τριετής. Σε
περίπτωση παραίτησης, παύσης ή θανάτου μελών του, αυτό θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο με τα υπόλοιπα μέλη, εφ’ όσον δεν είναι λιγότερα από
πέντε. Η θητεία των μελών που διορίζονται σε αντικατάσταση όσων παραιτήθηκαν, παύθηκαν ή απεβίωσαν λήγει μαζί με τη θητεία των υπόλοιπων
μελών.
Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος συνέρχεται μέσα σε δέκα πέντε
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ημέρες από την εκλογή των αιρετών και τον διορισμό των λοιπών μελών από
τον Υπουργό Ανάπτυξης και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο
και τον Γραμματέα.
Εξαιρετικά όλα τα μέλη του πρώτου Εποπτικού Συμβουλίου καθορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών
από την δημοσίευση του παρόντος. Η θητεία των μελών του πρώτου Εποπτικού Συμβουλίου είναι ενός έτους και η συγκρότηση σε σώμα γίνεται εντός
15 ημερών από την δημοσίευση της ως άνω υπουργικής απόφασης, με την
ευθύνη του Προέδρου αυτού όπως ρητά προβλέπεται στην υπουργική απόφαση.
Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο και για την εγγραφή των
υποψηφίων μελών στο Μητρώο.
Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα σε
ημέρα και ώρα που καθορίζονται με απόφαση ή μετά από πρόσκληση του
Προέδρου, εκτάκτως δε, όταν υπάρχει ανάγκη, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου ή κατόπιν αιτήσεως τριών (3) μελών του
Εποπτικού Συμβουλίου.
Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει
η ψήφος του Προέδρου.
Ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου
και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.
Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στις συσκέψεις του Εποπτικού συμβουλίου ο αντιπρόεδρος.
Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την άσκηση
των αρμοδιοτήτων και τη διοίκηση του Σώματος Εμπειρογνωμόνων Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων. Ειδικότερα:
α.- Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του Σώματος και τον κανονισμό
παροχής υπηρεσιών στις Μικρές Επιχειρήσεις.
β.- Αποφασίζει για τον ετήσιο προγραμματισμό καθώς και τις αναγκαίες τροποποιήσεις τους και τους υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης.
γ.- Εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τον ετήσιο ισολογισμό, απολογισμό
και προϋπολογισμό του Σώματος.
Άρθρο 7

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
:
α.- Εκπροσωπεί το Σώμα ενώπιον πάσης διοικητικής, δικαστικής αρχής,
κάθε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, κάθε πιστωτικού και τραπεζικού ιδρύματος, ενώπιον των ΟΤΑ,
Δημοσίων Οργανισμών, ΔΕΚΟ, υπογράφει συμβάσεις και γενικότερα
πράττει και ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για την εκπροσώπηση του Σώματος.
β.- Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου.
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γ.- Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και
του Εποπτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση των σκοπών του
Σώματος.
δ.- Εκδίδει επίσημα αντίγραφα.
ε.- Κατευθύνει και συντονίζει πρωτοβουλίες και πάσης φύσεως δραστηριότητες για την ανεύρεση και διασφάλιση οικονομικών πόρων για το Σώμα.
Τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Γενικός Διευθυντής του Σώματος.
Άρθρο 8

Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ασκεί τα καθήκοντα αυτού. Επίσης πραγματοποιεί από κοινού με τον Πρόεδρο την προβολή και την προώθηση της δημόσιας εικόνας και των δημόσιων σχέσεων
του Σώματος καθώς και για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων.
Άρθρο 9

Γενικός Διευθυντής

Ο Γενικός Διευθυντής του Σώματος Εμπειρογνωμόνων Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων διορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου.
Η κάλυψη της θέσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 2 μηνών από
την συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου σε σώμα. Μέχρις ότου επιλεγεί
Γενικός Διευθυντής, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον πρόεδρο του
Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος.
Ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη της καθημερινής διοίκησης και του
συντονισμού του Σώματος και εισηγείται τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον
προγραμματισμό λειτουργίας του Σώματος για την επίτευξη του σκοπού του
άρθρου 2. Ειδικότερα στην ευθύνη του Γενικού Διευθυντή περιλαμβάνονται :
α.- Η εποπτεία και διασφάλιση ότι όλα τα προγράμματα, υπηρεσίες και δραστηριότητες του Σώματος επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους.
β.- Η ανάπτυξη προγραμμάτων και υποδομής για την υποστήριξη των εθελοντών εμπειρογνωμόνων με τα απαραίτητα μέσα για την απρόσκοπτη
και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών τους στις Μικρές Επιχειρήσεις και τη συνεχή τους επαγγελματική κατάρτιση.
γ.- Ο συντονισμός και η παροχή μέσων στα περιφερειακά γραφεία για την
υποστήριξη της λειτουργίας τους, την προβολή της δημόσιας εικόνας και
δημοσίων σχέσεων του Σώματος στις τοπικές κοινωνίες.
δ.- Ο καθορισμός, η υποστήριξη και ο συντονισμός της ομάδας των Διευθυντών, Διευθυντών Περιφερειακών Γραφείων, υπεύθυνων προγραμμάτων.
ε.- Η προσέλκυση Εθελοντών Συμβούλων Εμπειρογνωμόνων.
στ.- Η ανεύρεση και εισήγηση πρόσληψης έμμισθου και εθελοντικού υποστηρικτικού προσωπικού.
ζ.- Η συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Εποπτικό Συμβούλιο για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων.
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η.- Προώθηση και διατήρηση στενής και αποτελεσματικής σχέσης και συνεργασίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον ΕΟΜΜΕΧ, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και αξιοποίηση των υλικοτεχνικών
μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν.
θ.- Εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξη στο Εποπτικό Συμβούλιο.
ι.- Καταρτίζει το ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό.
ια.- Κάθε άλλη αρμοδιότητα του αναθέσει το Εποπτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 10
Αμοιβή

Όλα τα μέλη του Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων
καθώς και όλα τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, τόσο τα αιρετά όσο και
τα διοριζόμενα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, διαθέτουν τις υπηρεσίες τους
στις Μικρές Επιχειρήσεις δωρεάν.
Εξαιρετικά είναι έμμισθη η θέση ευθύνης του Γενικού Διευθυντή καθώς
και οι θέσεις του προσωπικού υποδομής, των οποίων η εργασιακή σχέση θα
διέπεται από σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία θα καθορίζει τις
μηνιαίες αποδοχές και λοιπές παροχές και όρους συνεργασίας. Οι συμβάσεις
αυτές θα εγκρίνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο κατ’ απόλυτη πλειοψηφία,
κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου για τον Γενικό
Διευθυντή και του τελευταίου για το προσωπικό υποδομής.
Άρθρο 11
Πόροι

Πόροι του Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων είναι
:
α.- Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα.
β.- Συνδρομές και συναφή έσοδα.
γ.- Ειδικές χρηματοδοτήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε
φύσης εισφορές.
δ.- Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
ε.- Κρατικός Προϋπολογισμός
Άρθρο 12

Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί, οι
οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης :
α.- Κανονισμός λειτουργίας του Σώματος Εμπειρογνωμόνων Εθελοντών
Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων και του Εποπτικού Συμβουλίου
καθώς και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Μελών - Εθελοντών.
β.- Κανονισμός παροχής υπηρεσιών στις Μικρές Επιχειρήσεις.
Άρθρο 13
Μητρώο

Τα μέλη του Σώματος εγγράφονται στο Μητρώο Εθελοντών Συμβούλων
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Μικρών Επιχειρήσεων. Το Μητρώο είναι βιβλίο, το οποίο τηρείται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος και στο οποίο σημειώνονται τα στοιχεία της
επαγγελματικής τους καταστάσεως, σταδιοδρομίας, εκπαίδευσης και εμπειρίας, η ημερομηνία εγγραφής, η ημερομηνία αποχώρησης, διαγραφής, ή παύσης.
Ο ενδιαφερόμενος, που απέκτησε την ιδιότητα μέλους με απόφαση του
Εποπτικού Συμβουλίου, αιτείται την εγγραφή του στο Μητρώο των Μελών.
Τα μέλη του Σώματος από την εγγραφή τους στο Μητρώο υποχρεούνται
να λειτουργούν σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σώματος.
Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, το ως άνω μέλος διαγράφεται και από το Μητρώο.
Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις τήρησης του Μητρώου και εγγραφής σ’
αυτό, καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 14

Το Σώμα Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων συνεργάζεται
με τον ΕΟΜΜΕΧ στα πλαίσια υλοποίησης των κοινών στόχων και δύναται να
αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια συμβάσεων, με σκοπό την
στήριξη, προώθηση και εξυπηρέτηση των στόχων του ΕΟΜΜΕΧ .
Άρθρο 15

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται κατά περίπτωση οι
ειδικότεροι όροι οργάνωσης και λειτουργίας του Σώματος, η λειτουργία καθώς
και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Σώματος.
Άρθρο 16

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

2016

Θέματα ασφάλειας, ελέγχου, επανελέγχου
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
χαμηλής τάσης
Δυστυχώς και αυτό το σχέδιο νόμου δεν έγινε Νόμος του Κράτους,
οκτώ χρόνια μετά.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Έλεγχος Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.)»
Άρθρο 1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Ορισμοί

Εσωτερική ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.η.Ε.)
Στις Ε.Η.Ε. περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
Το Ελληνικό Πρότυπο για τις απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
ΕΛΟΤ HD 384.
Έλεγχος Ε.η.Ε.
Έλεγχος σε επέκταση ή τροποποίηση υπάρχουσας εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ή σε περίπτωση εκτάκτων ελέγχων (καταγγελίες, ατυχήματα κλπ).

Αρχικός Έλεγχος Ε.η.Ε.
Ο έλεγχος της Ε.Η.Ε. όπως ορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Επανέλεγχος Ε.η.Ε.
Για τον επανέλεγχο της Ε.Η.Ε ισχύουν τα οριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ
HD 384.

Δειγματοληπτικός Έλεγχος - Έκτακτος Έλεγχος
Είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται από το Φορέα Διαχείρισης Ελέγχων
των Ε.Η.Ε.
Δύνανται να περιλαμβάνουν ελέγχους που προβλέπονται κατά τον αρχικό, όπως και κατά τον επανέλεγχο των Ε.Η.Ε.

Ελεγκτής Ε.η.Ε.
Αρμόδιο πρόσωπο για την εκτέλεση ελέγχων στις Ε.Η.Ε. Το πρόσωπο
αυτό πρέπει να είναι προς τούτο πιστοποιημένο από διαπιστευμένο
φορέα πιστοποίησης προσώπων ελεγκτών Ε.Η.Ε. και να είναι καταχωρημένο σε Μητρώο που θα τηρείται από τον Φορέα Διαχείρισης Ελέγχων
των Ε.Η.Ε.

Μελέτη Ε.η.Ε.
Η μελέτη της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης συνίσταται στο σχε2017

9.

διασμό της καλωδίωσης και τον αναλυτικό υπολογισμό όλων των επιμέρους φορτίων της Ε.Η.Ε, με τρόπο ώστε η Ε.Η.Ε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας και να εξυπηρετεί τις ανάγκες για τη χρήση για την
οποία προορίζεται.
Φορέας Διαχείρισης Ελέγχων των Ε.η.Ε. (Φ.Δ.Ε.Ε.η.Ε.)
Φορέας ελέγχου όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.
Άρθρο 2

Α.

1.

1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

Αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος Ε.η.Ε.

Ο αρχικός έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης συνίσταται σε:

Οπτική Επιθεώρηση σύμφωνα με το τμήμα 611 του Προτύπου
ΕΛΟΤ HD-384.
Σκοπός της διενέργειας της οπτικής επιθεώρησης είναι η εξακρίβωση
ότι το μόνιμα συνδεδεμένο υλικό:
- Είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις ασφαλείας των αντίστοιχων Προτύπων του υλικού (η εξακρίβωση αυτή γίνεται από την επισήμανση
του υλικού ή από σχετικά πιστοποιητικά).
- Έχει επιλεγεί και εγκατασταθεί σωστά, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ HD-384 και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Δεν παρουσιάζει ορατές βλάβες που επιδρούν δυσμενώς στην
ασφάλεια.
Η οπτική επιθεώρηση περιλαμβάνει τους ακόλουθους ελέγχους (στο
μέτρο που έχουν εφαρμογή).
Εξακρίβωση της προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας τόσο από άμεση
επαφή όσο και από έμμεση επαφή συγχρόνως (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τμημάτων 411 και 471 και του μέρους 7 του Προτύπου
ΕΛΟΤ HD-384).

Εξακρίβωση της προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας από άμεση
επαφή (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τμημάτων 412 και 471 και του
μέρους 7 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).
Στην εξακρίβωση αυτή περιλαμβάνεται και η επιβεβαίωση με μέτρηση
των ελαχίστων αποστάσεων που προβλέπονται από το Πρότυπο
ΕΛΟΤ HD-384.

Εξακρίβωση της προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας από έμμεση
επαφή (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τμημάτων 413 και 471 και του
μέρους 7 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).
Στην εξακρίβωση αυτή περιλαμβάνεται και η επιβεβαίωση με μέτρηση
των ελαχίστων αποστάσεων που προβλέπονται από το Πρότυπο
ΕΛΟΤ HD-384.

Εξακρίβωση της προστασίας έναντι θερμικών επιδράσεων και εξάπλωσης της πυρκαγιάς (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κεφαλαίων
42, 43, των τμημάτων 482, 527 καθώς και του άρθρου 515.1 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).
Εξακρίβωση της ορθής επιλογής υλικών και εγκατάστασης των ηλεκτρικών γραμμών. Θα εξακριβώνονται τα παρακάτω:

1.5.1 Η ορθή επιλογή των αγωγών (συμπεριλαμβανομένων των υλικών
τους, της διάταξης, των διατομών τους και του τρόπου εγκατάστασης
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τους), σχετικά με τη δυνατότητα φόρτισής τους σε ρεύμα, την ελάχιστη
επιτρεπόμενη διατομή και την πτώση τάσης (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τμημάτων 523, 524 και 525 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).

1.5.2 Η ορθή επιλογή και εγκατάσταση των ηλεκτρικών γραμμών για τις
προβλεπόμενες εξωτερικές επιδράσεις (σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των τμημάτων 522 και 482 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).

1.5.3 Η επάρκεια των ηλεκτρικών συνδέσεων (σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του τμήματος 526 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).

1.5.4 Η δυνατότητα αναγνώρισης των αγωγών από τον χρωματισμό τους
(σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 514.3 του Προτύπου ΕΛΟΤ
HD-384 και του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-308 S2).

1.5.5 Ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 528.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ
HD-384 σχετικά με την γειτνίαση των ηλεκτρικών γραμμών με μη ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

1.5.6 Ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 563.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ
HD-384 όσον αφορά τα κυκλώματα των συστημάτων ασφαλείας.
1.6

Εξακρίβωση της ορθής επιλογής, εγκατάστασης και ρύθμισης των διατάξεων προστασίας (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 53
του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384). Στην εξακρίβωση αυτή περιλαμβάνονται και :

1.6.1 Ο έλεγχος για την ορθότητα της επιλογής των διατάξεων προστασίας
σε σχέ-ση με τις συνθήκες λειτουργίας και τις προβλεπόμενες εξωτερικές επιδράσεις (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέρους 512 του
Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).
1.6.2 Ο έλεγχος για την ύπαρξη επισήμανσης των διατάξεων προστασίας
και για την αναγνωρισιμότητα των κυκλωμάτων που προστατεύονται
από αυτές (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος 514 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).

1.6.3 Ο έλεγχος για τη δυνατότητα πρόσβασης για την εκτέλεση χειρισμών,
ταύτισης και συντήρησης (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος
513 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).

1.7

Εξακρίβωση της ύπαρξης των κατάλληλων διατάξεων απομόνωσης
και διακοπής καθώς και της ορθής επιλογής και εγκατάστασης αυτών
(σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 46 και του τμήματος 537
του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).
Στην εξακρίβωση αυτή περιλαμβάνονται και :

1.7.1 Ο έλεγχος για την ορθότητα της επιλογής των διατάξεων απομόνωσης
και διακοπής σε σχέση με τις συνθήκες λειτουργίας και τις προβλεπόμενες εξωτερικές επιδράσεις (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος 512 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).

1.7.2 Ο έλεγχος για τη δυνατότητα πρόσβασης για την εκτέλεση χειρισμών,
ταύτισης και συντήρησης (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τμημάτων
513 και 537 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).
1.8

Εξακρίβωση της ύπαρξης σχεδίων, διαγραμμάτων, προειδοποιητικών
πινακίδων και παρόμοιων πληροφοριών.
Η εξακρίβωση αυτή αφορά :
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1.8.1 Την ύπαρξη διαγραμμάτων και σχεδίων (σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του άρθρου 514.5 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).

1.8.2 Την ύπαρξη πινακίδων, ενδεικτικών οργάνων ή άλλων κατάλληλων
μέσων (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 514.1και τις ειδικότερες απαιτήσεις των υπολοίπων άρθρων του Προτύπου ΕΛΟΤ HD384).
1.8.3 Την ύπαρξη προειδοποιητικών πινακίδων (σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384).
2.

Δοκιμές και μετρήσεις σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384, τμήμα.
612
Πρέπει να εκτελούνται, στο μέτρο που έχουν εφαρμογή, οι ακόλουθες
δοκιμές και μετρήσεις:

2.1

Δοκιμή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας και αγωγών κύριας και συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης (άρθρο
612.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384). Στο Παράρτημα Π 61-1 του Εγχειριδίου Εφαρμογής του ΕΛΟΤ HD 384, περιγράφονται αναλυτικά οι
συνδεσμολογίες για τη διενέργεια της δοκιμής αυτής.

2.2

Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
(άρθρο 612.3).

2.3

Έλεγχος του διαχωρισμού των κυκλωμάτων στην περίπτωση εφαρμογής SELV ή PELV και στην περίπτωση εφαρμογής προστασίας με
ηλεκτρικό διαχωρισμό (άρθρο 612.4)

2.4

Μέτρηση αντίστασης δαπέδου και τοίχων (άρθρο 612.5).

2.5

Εξακρίβωση συνθηκών προστασίας με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης (άρθρο 612.6).

2.6

Έλεγχος της πολικότητας (άρθρο 612.7).

2.7

Έλεγχοι λειτουργίας (άρθρο 612.8 ).
Στις περιπτώσεις που κάποια δοκιμή ή μέτρηση δίνει μη ικανοποιητικό
αποτέλεσμα, πρέπει, μετά τον εντοπισμό της αιτίας και την πραγματοποίηση της σχετικής διόρθωσης, να επαναληφθούν τόσο αυτή η δοκιμή όσο και όλες οι προηγούμενες, των οποίων τα αποτελέσματα
είναι δυνατόν να έχουν επηρεασθεί από την ανωμαλία που εντοπίσθηκε ή από τη διόρθωση που έγινε.
Οι μέθοδοι δοκιμών που περιγράφονται στα παραπάνω εντός παρενθέσεως άρθρα του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384 είναι μέθοδοι αναφοράς.
Δεν αποκλείεται η εφαρμογή άλλων μεθόδων, εφόσον αυτές δίνουν
τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστα αποτελέσματα.
Τα όργανα μέτρησης και επιτήρησης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 61557. Αν χρησιμοποιούνται
άλλα όργανα μέτρησης, πρέπει να διαθέτουν τα ίδια απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και να παρέχουν την ίδια προστασία.

Β. Επανέλεγχος Ε.Η.Ε.
Ο επανέλεγχος της Ε.Η.Ε διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες διενέργειας των επανελέγχων των
Ε.Η.Ε.
Γ.

Ο αρχικός έλεγχος και ο επανέλεγχος των Ε.Η.Ε. διενεργείται με μέριμνα
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και δαπάνες του ιδιοκτήτή της. Για τον έλεγχο και επανέλεγχο χρησιμοποιεί τους έχοντες το αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα εγκαταστάτη.
Άρθρο 3

Δειγματοληπτικός έλεγχος των Ε.η.Ε.

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των Ε.Η.Ε. διενεργείται από τον Φορέα Διαχείρισης Ελέγχων των Ε.Η.Ε. (Φ.Δ.Ε.Ε.Η.Ε.).
Ο δειγματοληπτικός έλεγχος δύναται να διενεργείται σε κάθε προβλεπόμενο σημείο είτε κατά τον αρχικό έλεγχο είτε κατά τον επανέλεγχο σύμφωνα
με το άρθρο 2 του παρόντος.
Άρθρο 4

1.

Φορέας Διαχείρισης του Ελέγχου των Ε.η.Ε.

Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση της παρούσης στην εφημερίδα
της Κυβερνήσεως συστήνεται Φορέας Διαχείρισης Ελέγχων των
Ε.Η.Ε. (Φ.Δ.Ε.Ε.Η.Ε.). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται οι λεπτομέρειες σύστασης του φορέα και ο κανονισμός λειτουργίας του, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO/IEC 17020 «Γενικά κριτήρια για τη λειτουργία διαφόρων τύπων
φορέων που εκτελούν έλεγχο». Ο φορέας αυτός θα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2.
Ο Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε., θα εγκρίνει και θα εκδίδει τα πιστοποιητικά ελέγχου
και συμμόρφωσης των Ε.Η.Ε.
2.1
Ο Φ.Δ.Ε.Α.Ε.Η.Ε. εντός ενός έτους από τη σύστασή της, υποχρεούται
να εκδώσει τα τυποποιημένα πιστοποιητικά ελέγχου της Ε.Η.Ε.
2.1.1 Στα πιστοποιητικά τόσο της μελέτης και σχεδιασμού, όσο και αυτά του
ελέγχου της κατασκευασθείσας ή υπάρχουσας εγκατάστασης, θα
υπάρχει σαφής δήλωση του μελετητή και του εγκαταστάτη αντίστοιχα,
για το ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384
και οπωσδήποτε δήλωση του ελεγκτή ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις
του εν λόγω προτύπου.
2.1.2 Πέραν από τις προβλέψεις της Φ 7.5/1816/88/2004 (Β΄ 470) για το
θέμα των ελέγχων και επανελέγχων των Ε.Η.Ε., με την παρούσα απόφαση εισάγεται η έννοια της διάκρισης των ελέγχων των Ε.Η.Ε. σε
κάτω από 15 KVA (μονοφασική) και σε αυτές πάνω από 15 KVA (τριφασικές), με σκοπό εφ’ όσον στην πράξη αποδειχθεί απαραίτητο, μετά
από εισήγηση του Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε., να υπάρξει διαφοροποίηση στη
ισχύουσα κατηγοριοποίηση περί ελέγχων και επανελέγχων Ε.Η.Ε.
Τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο αυτή ισχύουν απαρέγκλιτα για
τις νέες κατασκευές από 1-1-2008 και μετά.
2.1.3 Για τις προ της παραπάνω ημερομηνίας 1-1-2008 ηλεκτροδοτηθείσες
νόμιμα Ε.Η.Ε., ο Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε. οφείλει να εκπονεί για κάθε έτος πρόγραμμα δειγ-ματοληπτικών ελέγχων βάσει κριτηρίων, όπως επικινδυνότητα της εγκατάστασης, παλαιότητα, εγκατεστημένη ισχύς ή άλλα
κριτήρια όπως επισκεψιμό-τητα κοινού, σχολικά κτίρια, νοσοκομεία
κλπ.
Το πρόγραμμα αυτό συντάσσεται σε συνεργασία με την αρμόδια Δι2021

εύθυνση για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης
και οριστικοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα
από εισήγηση της παραπάνω Διεύθυνσης.
2.1.4 Σε κάθε τύπο πιστοποιητικού θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστο τα εξής:
- Ο αριθμός μητρώου του ελεγκτή.
- Τα στοιχεία του πελάτη.
- Τα στοιχεία του εγκαταστάτη.
- Η φύση της εγκατάστασης.
- Η ημερομηνία περάτωσης των εργασιών (για νέα εγκατάσταση ή
επέκταση).
- Η δήλωση του μελετητή ότι η μελέτη της εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο
Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
- Η δήλωση του εγκαταστάτη ότι η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο Πρότυπο
ΕΛΟΤ HD 384.
- Η δήλωση του ελεγκτή ότι η εγκατάσταση την οποία έλεγξε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο Πρότυπο
ΕΛΟΤ HD 384.
- Τα χαρακτηριστικά της τροφοδότησης της εγκατάστασης και το σύστημα σύνδεσης της γείωσης της εγκατάστασης.
- Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αρχής της εγκατάστασης (μέσα γείωσης, στοιχεία ηλεκτροδίου γείωσης, διατάξεις απομόνωσης και
διακοπής, αγωγοί προστασίας)
- Η ημερομηνία διεξαγωγής του επανελέγχου της εγκατάστασης
- Αναλυτική αναφορά στα επιμέρους στοιχεία της εγκατάστασης που
ελέγχθηκαν οπτικά
- Αναλυτική αναφορά στα επιμέρους στοιχεία της εγκατάστασης τα
οποία δοκιμάστηκαν και μετρήθηκαν
- Πίνακας με αναλυτική καταχώρηση όλων των κυκλωμάτων της εγκατάστασης και των στοιχείων αυτών
2.1.5 Στο πιστοποιητικό οφείλουν να επισυνάπτονται τα πρωτόκολλα των
αποτελεσμάτων δοκιμών και μετρήσεων.
Τα πιστοποιητικά αυτά θα διατίθενται από τον Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε. στους
πιστοποιημένους ελεγκτές.
2.2

2.3

2.4
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Το συμπληρωμένο από τον πιστοποιημένο ελεγκτή, κατά περίπτωση,
πιστοποιητικό ελέγχου, υποβάλλεται στον Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε. για επικύρωση. Εφ’ όσον ο Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε. επικυρώσει το εν λόγω πιστοποιητικό, τότε αυτό θα χορηγείται στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι για να συμμορφωθεί η Ε.Η.Ε. με τις απαιτήσεις του Προτύπου απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες, αυτές γνωστοποιούνται στον υπεύθυνο της εγκατάστασης, ο οποίος εντός
ορισμένου από τον Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε. χρονικού διαστήματος, προβαίνει
στις διορθωτικές ενέργειες και επανυποβάλει το πιστοποιητικό στον
Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε. προς επανεξέταση και τελική επικύρωση.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η οικεία επιχείρηση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της
Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε. προβαίνει σε διακοπή εντός πέντε εργασίμων ημερών
την παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας. Για την επανασύνδεση τηρείται

η διαδικασία της νέας σύνδεσης και γίνεται ύστερα από διαπίστωση
και της συμμόρφωσης.
Άρθρο 5

1.

2.

3.

Μητρώα - Κανονισμός Λειτουργίας - Κώδικας δεοντολογίας

Ο Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε. οφείλει να τα τηρεί μητρώο πιστοποιημένων ελεγκτών των Ε.Η.Ε.
Ο Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε. θα επεξεργασθεί και θα εκδώσει Κανονισμό Λειτουργίας.
Ο Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε. θα επεξεργασθεί και θα εκδώσει κώδικα δεοντολογίας ως προς την επαγγελματική συμπεριφορά των πιστοποιημένων
ελεγκτών.
Άρθρο 6

1.

2.

Ελεγκτές Ε.η.Ε.

Οι Ελεγκτές των Ε.Η.Ε. οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι από φορέα
πιστοποίησης προσώπων που είναι διαπιστευμένος για τα αντίστοιχα
σχήματα πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(Ε.Σ.Υ.Δ.). Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαπίστευσης των
σχετικών σχημάτων πιστοποίησης από το Ε.Σ.Υ.Δ., ο έλεγχος των
Ε.Η.Ε. διενεργείται με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και χρησιμοποιώντας προς τούτο ελεγκτές ειδικούς
πραγματογνώμονες στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
Η ανάθεση ελέγχου σε ελεγκτή, οφείλει να είναι σύμφωνη με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο περί επαγγελματικών αδειών που βασίζεται στο Ν.
6422/1934, λαμβανομένου υπόψη των σχετικών διαταγμάτων περί κατάταξης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Β.Δ. 14/25-10-1937, εκδοθέντος προς συμπλήρωση του Π.Δ. της 12-9-1937 «περί διαιρέσεως
των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων κατά ειδικότητες και κατηγορίες».
Άρθρο 7

Κατάρτιση των ελεγκτών Ε.η.Ε.

Η κατάρτιση των ελεγκτών γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες πιστοποιημένης επιμόρφωσης και λαμβάνει χώρα σε αρμοδίως πιστοποιημένες δομές.
Άρθρο 8

Η Δ.Ε.Η. Α.Ε., υποχρεούται να προχωρήσει στην απόδοση στον
Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε. εκείνων των απαραίτητων στοιχείων από τη βάση δεδομένων
των πελατών της και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα ορισθεί
σε συνεννόηση με το Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε., έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των προβλεπομένων στο παρόν δειγματοληπτικών ελέγχων.
Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραιτήτων ενεργειών για την ανά2023

ληψη των ελέγχων από το Φ.Ε.Δ.Α.Ε.Η.Ε. όλες οι δαπάνες διενέργειας των
προβλεπομένων ελέγχων θα καλύπτονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών των ειδικών πραγματογνωμόνων
στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.).
Όλες οι δαπάνες των αρχικών ελέγχων και επανελέγχων βαρύνουν τους
ιδιοκτήτες των Ε.Η.Ε.
Όλες οι δαπάνες των εκτάκτων ελέγχων που τυχόν θα διενεργηθούν
ύστερα από αίτηση ιδιωτών βαρύνουν τους αιτούντες ιδιώτες σε ό, τι αφορά
τους ελεγκτές ειδικούς πραγματογνώμονες στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 από
το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), οι οποίοι οπωσδήποτε μετέχουν στο συγκροτούμενο έκτακτο ελεγκτικό όργανο από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Άρθρο 10

Ο Ε.Λ.Ο.Τ. Α.Ε. ορίζεται ως ο Φορέας Διαχείρισης των Ελέγχων των
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Φ.Δ.Ε.Ε.Η.Ε.) ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση και εκτέλεση των ελέγχων του παρόντος νόμου.
Άρθρο 11

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.
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Ενοποίηση των αγορανομικών προστίμων
Αυτό το σχέδιο Νόμου έγινε Νόμος του Κράτους Ν. 3668/2008,
ΦΕΚ 115 Α /18.06.2008.
EIΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου
«Ενοποίηση των αγορανομικών προστίμων»

(23.8.2007)

Η νομοθεσία για τα πρόστιμα έχει ανάγκη τροποποιήσεων προς δύο κατευθύνσεις: (α) της απλοποίησης των αγορανομικών διατάξεων του αγορανομικού κώδικα και (β) της αποποινικοποίησης των παραβάσεων που
σήμερα δε νοείται να έχουν ποινικό χαρακτήρα.

Η παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία ανελήφθη από το Υπουργείο
Ανάπτυξης διότι οι σχετικές ρυθμίσεις είναι πολύ παλιές (1946), αντανακλούν
εντελώς διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και καλύπτουν ανάγκες, άλλες
από τις σημερινές. Έτσι, σε αρκετές από τις εκεί προβλεπόμενες παραβάσεις
επιβάλλονται πολύ αυστηρές, για τα σημερινά δεδομένα, ποινικές κυρώσεις,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις καθίσταται αναγκαίο να επιβληθούν διοικητικά
πρόστιμα για πρώτη φορά.. Χαρακτηριστικά, σε ορισμένες παραβάσεις που
αφορούν τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, οι ποινές που
επιβάλλονται αλλά και η σχετική ορολογία βρίσκονται σε προφανή αναντιστοιχία με τις σύγχρονες ρυθμίσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η απόφαση της επιβολής των διοικητικών προστίμων περνά πια συνολικά στις νομαρχίες, με σκοπό την αποκέντρωση της διαδικασίας επιβολής
προστίμων και γενικότερα κυρώσεων για αγορανομικές παραβάσεις. Περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης του Νομάρχη προκύπτει από τον μη δεσμευτικό
χαρακτήρα που θα έχει πια η γνώμη της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής Εμπορίου σε σχέση με την επιβολή της διοικητικής κύρωσης. Επίσης πέραν των
διοικητικών προστίμων, επιβάλλεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας καθώς και η μερική ή
εξολοκλήρου αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. Με τον τρόπο
αυτό ικανοποιείται και το δημόσιο αίσθημα, αφού σε περιπτώσεις σοβαρών
παραβάσεων, που ενέχουν κινδύνους για τους καταναλωτές, θα μπορεί να
ανακληθεί και η άδεια λειτουργίας του παραβάτη.
Στα σημαντικά σημεία εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας συγκαταλέγεται
η πρόνοια για την απαρέγκλιτη τήρηση της αρχής της αναλογικότητας ως
προς την επιβολή των ποινών. Στο ίδιο πλαίσιο ρυθμίζεται αναλυτικά η δικαστική προστασία των διοικουμένου στη διαδικασία της επιβολής προστίμων,
με τη διασφάλιση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης αλλά και τη θέση
κοινών προθεσμιών προσβολής των διοικητικών κυρώσεων. Στο ίδιο πλαίσιο,
2025

με την αποποινικοποίηση κάποιων μικρότερης σημασίας παραβάσεων, επιτυγχάνεται και η αποσυμφόρηση των ποινικών δικαστηρίων από την πληθώρα των αγορανομικών αδικημάτων που επιβαρύνουν υπέρμετρα τη
λειτουργία τους σε καθημερινή βάση. Πια οι παραβάσεις αυτές θα τιμωρούνται μόνον διοικητικά. Επίσης, η φιλοσοφία επιβολής διοικητικών προστίμων
γίνεται πιο αντικειμενική, καθώς καταργούνται τα όρια «από - έως» του ποσού
προστίμου, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα για αυθαίρετη και κακή ερμηνεία
ακόμα και την επιβολή διαφορετικού προστίμου για την ίδια παράβαση. Τέλος,
αντιμετωπίζεται των πρόβλημα της ύπαρξης συναρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών ελεγκτικών υπηρεσιών.
1.

2.

Συνολικά το παρόν σχέδιο νόμου στηρίζεται στους εξής άξονες:
Εξέταση των προστίμων του αγορανομικού κώδικα και αναμόρφωση
των περισσότερων από αυτά με σκοπό:
(α) την αποφυγή μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου
ποσού προστίμου
(β) όπου είναι δυνατόν, τον ορισμό συγκεκριμένου ποσού προστίμου
που θα επιβάλλει απευθείας ο ελεγκτής, χωρίς μεσολάβηση άλλου
οργάνου.
(γ) την κατά το δυνατό αποποινικοποίηση παραβάσεων που δεν δικαιολογούν, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς, την ποινική
καταστολή. Τονίζεται όμως, ότι για σοβαρές παραβάσεις, όπως
αυτές που αφορούν τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, διατηρούνται οι ποινικές κυρώσεις και επιπλέον επιβάλλονται
υψηλά διοικητικά πρόστιμα.
Εφαρμογή ενιαίου ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όλων
των εμπλεκομένων φορέων, τα οποία θα έχουν δικαίωμα να πιστοποιούν κάθε παράβαση και να διαβιβάζουν σχετικό έγγραφο στον αρμόδιο
φορέα για την επιβολή προστίμου. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος
φορέας θα υποχρεούται να το επιβάλλει, ακόμη και εάν η πιστοποίηση
της παράβασης δεν έγινε από υπάλληλό του.
Ειδικότερα ανά διάταξη:

Άρθρο 1

Παραβάσεις του Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος»,
που τιμωρούνται μόνο με διοικητικό πρόστιμο

Σειρά παραβάσεων που προβλέπονται από τον αγορανομικό κώδικα
αποποινικοποιούνται, ενώ τα σχετικά πρόστιμα εκλογικεύονται. Όλες οι παραβάσεις τις κατηγορίας αυτής (που τιμωρούνται μόνο με χρηματικό πρόστιμο) ομαδοποιούνται στο ίδιο άρθρο, διατηρώντας όμως την αρίθμηση του
Αγορανομικού Κώδικα, καθώς οι εισαγόμενες ρυθμίσεις αντικαθιστούν τις παλιές. Με σκοπό την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, ορίζεται κατώτατο
σταθερό πρόστιμο με δυνατότητα επιβολής προστίμου (όπου αυτό είναι εφικτό) ως ποσοστού επί του κύκλου εργασιών του τελευταίου δωδεκαμήνου
που πραγματοποιεί η επιχείρηση από το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία
και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης όπου διαπιστώθηκε η παράβαση..
Επίσης, όπου αυτό είναι δυνατό, εισάγονται συγκεκριμένα σταθερά ποσά ανά
παράβαση ή ακόμα και σταθερά ποσά για διαφορετικά είδη όταν η παράβαση
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διαπιστώνεται σε περισσότερα από ένα πωλούμενα είδη (παρ. 6 του άρθρου
32 του ΑΚ).
Τέλος προβλέπεται ο διπλασιασμός του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής.
Άρθρο 2

Παραβάσεις του Ν.Δ. 136/46
«Περί Αγορανομικού Κώδικος»,
που τιμωρούνται, πέραν των ποινικών κυρώσεων
και με διοικητικό πρόστιμο

Οι πλέον σοβαρές παραβάσεις που προβλέπονται από τον αγορανομικό
κώδικα και συνεχίζουν και σήμερα να νοθεύουν τον ανταγωνισμό ή προκαλούν κίνδυνο στη δημόσια υγεία παραμένουν ποινικές με παράλληλη εισαγωγή για πρώτη φορά αυστηρών διοικητικών προστίμων. Όλες οι
παραβάσεις της κατηγορίας αυτής ομαδοποιούνται στο ίδιο άρθρο, διατηρώντας όμως την αρίθμηση του Αγορανομικού Κώδικα, καθώς οι εισαγόμενες
ρυθμίσεις αντικαθιστούν τις παλιές. Το σημαντικό σημείο στη ρύθμιση αυτή,
είναι ο ορισμός πολλών υπηρεσιών που είναι νομίμως δυνατόν να επισημάνουν την παράβαση και να ενημερώσουν σχετικά το αρμόδιο για την επιβολή
της κύρωσης όργανο. Με τον τρόπο αυτό, ο έλεγχος της αγοράς για παραβάσεις του αγορανομικού κώδικα γίνεται αυστηρότερος.
Τέλος προβλέπεται ο διπλασιασμός του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής.
Άρθρο 3

Φορέας επιβολής των χρηματικών προστίμων
για παραβάσεις του Ν.Δ. 136/46
«Περί Αγορανομικού Κώδικος»

Προσδιορίζεται νέα διαδικασία επιβολής προστίμων σε δύο στάδια. Πρόστιμα μέχρι 2.000 ευρώ επιβάλλονται απευθείας από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης. Τα πρόστιμα πάνω από 2.000
ευρώ επιβάλλονται ως εξής: α) το ποσό των πρώτων δύο χιλιάδων ευρώ από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης και β) το
επιπλέον ποσό του εκάστοτε προβλεπόμενου προστίμου με απόφαση του
Νομάρχη στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Με τον τρόπο αυτό, ο παραβάτης, με τις ταχύτερες
διαδικασίες βεβαίωσης του προστίμου από τις Δ.Ο.Υ. που προβλέπονται στο
σχέδιο νόμου πληρώνει άμεσα ένα μέρος του προστίμου και συνειδητοποιεί
έτσι αμέσως και τις συνέπειες της παράβασής του.
Άρθρο 4

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων

Ορίζεται με σαφήνεια η διαδικασία της επιβολής των προστίμων καθώς
και τα σχετικά δικαιώματα του παραβάτη, κατά τρόπο ενιαίο και αδιαμφισβήτητο. Ορίζονται σαφείς και σύντομες προθεσμίες ακρόασης του παραβάτη
και επιβολής της κύρωσης, με σκοπό την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας. Έτσι αντιμετωπίζεται στο μέτρο που επιτρέπει ο σεβασμός των συνταγματικών δικαιωμάτων του παραβάτη, και το πρόβλημα της καθυστέρησης
είσπραξης ή της διαιώνισης της διαφοράς.
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Άρθρο 5

Αιτιολόγηση αποφάσεων επιβολής προστίμων

Εισάγεται η υποχρέωση αιτιολόγησης κάθε απόφασης που εκδίδεται
βάσει του παρόντος νόμου και ορίζεται σύντομο χρονικό διάστημα κοινοποίησης στον παραβάτη.
Άρθρο 6

Αναπροσαρμογή διοικητικών προστίμων

Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής του ύψους των προστίμων
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Άρθρο 7

Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων

Ορίζεται η διαδικασία είσπραξης και ο τρόπος απόδοσης των διοικητικών
προστίμων.
Άρθρο 8

Άσκηση προσφυγής από τους παραβάτες
κατά της πράξης επιβολής των διοικητικών προστίμων

Ορίζεται με σαφήνεια η διαδικασία της προσβολής απόφασης επιβολής
προστίμου, με σκοπό την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας. Έτσι αντιμετωπίζεται, στο μέτρο που επιτρέπει ο σεβασμός των συνταγματικών δικαιωμάτων του παραβάτη, και το πρόβλημα της καθυστέρησης είσπραξης ή της
διαιώνισης της διαφοράς.
Άρθρο 9

Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής
του Ν.Δ 136/46 (Περί Αγορανομικού Κώδικα)

Ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του Αγορανομικού Κώδικα.
Ο ορισμός πολλών υπηρεσιών που είναι νομίμως δυνατόν να επισημάνουν
την παράβαση και να ενημερώσουν σχετικά το αρμόδιο για την επιβολή της
κύρωσης όργανο, είναι πολύ σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών. Με τον τρόπο αυτό, ο έλεγχος της αγοράς για παραβάσεις του αγορανομικού κώδικα γίνεται αυστηρότερος.
Άρθρο 10

Διαδικασία προς τις Δ.Ο.Υ.
για βεβαιώσεις των διοικητικών προστίμων.

Ορίζεται η διαδικασία για τη βεβαίωση από τις Δ.Ο.Υ, των διοικητικών
προστίμων του νόμου αυτού.
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Άρθρο 11

ρυθμίσεις γενικά με τον τρόπο επιβολής
των διοικητικών προστίμων του άρθρου 4
του παρόντος Νόμου

Ορίζεται η επέκταση εφαρμογής της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Α2-1148/25-05-2004 (ΦΕΚ 873/Β/14-06-2004) και επί των προστίμων που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη
διαπίστωση της παράβασης.
Άρθρο 12

Ειδικώτερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται
στους χώρους του υπαιθρίου εμπορίου, λαϊκών αγορών
και λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δια του παρόντος σχεδίου νόμου, δε θίγουν ειδικώτερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους χώρους
του υπαίθριου εμπορίου (πλανοδίου και στάσιμου), των λαϊκών αγορών και
των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και οι κυρώσεις
που επιβάλλονται από τους οργανισμούς λαϊκών αγορών που λειτουργούν
στη χώρα.
Άρθρο 13

Καταργούμενες διατάξεις

Ορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις.

Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

Ορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις.
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«Σχετικά με κυρώσεις του Ν.Δ. 136/46
“Περί Αγορανομικού Κώδικα”,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κ.λπ. διατάξεις»
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 1

1.

Παραβάσεις του Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα»
που τιμωρούνται μόνο με διοικητικό πρόστιμο

Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4,11,14 και 20 του άρθρου 30 του Αγορανομικού
Κώδικα αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Όποιος απαιτεί ή εισπράττει κατά τη χονδρική ή λιανική πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών ποσά ή αμοιβές που υπερβαίνουν, προκειμένου για είδη και υπηρεσίες της κατηγορίας του ελεγχομένου κέρδους,
την καθορισμένη ανώτατη τιμή ή το καθορισμένο ανώτατο ποσοστό εμπορικού ή επαγγελματικού κέρδους, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο
2% επί του κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου, που πραγματοποιεί
η επιχείρηση από το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά προϊόν
ή υπηρεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία από τα στοιχεία που κατά το
νόμο υποχρεούται ο παραβάτης να τηρεί, δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν
να υπολογισθεί ο ανωτέρω κύκλος εργασιών, θα επιβάλλεται το πρόστιμο
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά προϊόν ή υπηρεσία.»

«2. Όποιος επιδιώκει ή επιτυγχάνει τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην
αξία του προϊόντος, λόγω ελλιπούς στάθμισης ή μέτρησης, πώλησης
ειδών κατώτερης ποιότητας σε τιμή που αρμόζει σε ανώτερη ποιότητα ή
ατελούς εψψήσεως ή παρασκευής, συνυπολογισμού βάρους περιτυλίγματος ή συσκευασίας, όπου αυτό απαγορεύεται, ή χρήσης περιτυλίγματος
βάρους ανώτερου του καθοριζόμενου, όπου επιτρέπεται η χρήση περιτυλίγματος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου τεχνάσματος αντίστοιχης φύσης,
τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ».

«3. Όποιος πραγματοποίησε συναλλαγή με όποιον υποπίπτει σε παράβαση
των παραγράφων 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πραγματοποίησε τη
συναλλαγή αυτή προς εμπορία και εν γνώσει των ενεργειών του παραβάτη,
τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ».

«4. Όποιος αγοράζει ή μεταπωλεί με οποιονδήποτε τρόπο και έχει σκοπό
το κέρδος, προϊόντα και υπηρεσίες της κατηγορίας του ελεγχομένου κέρδους σε τιμές που υπερβαίνουν την καθορισμένη ανώτατη τιμή ή το καθορισμένο ανώτατο ποσοστό εμπορικού ή επαγγελματικού κέρδους,
τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο 2% επί του κύκλου εργασιών του
τελευταίου 12μήνου, που πραγματοποιεί η επιχείρηση από το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης όπου
διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά προϊόν ή υπηρεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία από τα στοιχεία που κατά το νόμο υποχρεούται ο
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παραβάτης να τηρεί, δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να υπολογισθεί ο
ανωτέρω κύκλος εργασιών, θα επιβάλλεται το πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά προϊόν ή υπηρεσία.»
(θα καταργηθεί?)

«11. Κάθε καταστηματάρχης, εργοστασιάρχης, πρατηριούχος, λιανοπωλητής και γενικά κάθε έμπορος ειδών που: α) κατέχει ψευδή όργανα μέτρησης, β) μεταχειρίζεται όργανα μέτρησης, άλλα από τα διατεταγμένα
και τα νόμιμα σεσημασμένα και σε καλή κατάσταση διατηρούμενα τέτοια
αντικείμενα, γ) αποποιείται την μέτρηση ή ζύγιση και δ) πωλεί με το μέτρο
είδη, των οποίων η πώληση είναι καθορισμένη με σταθμά, τιμωρείται
μόνο με διοικητικό πρόστιμο 2% επί του κύκλου εργασιών του τελευταίου
12μήνου, που πραγματοποιεί η επιχείρηση στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί
να είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση κατά
την οποία από τα στοιχεία που κατά το νόμο υποχρεούται ο παραβάτης
να τηρεί, δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να υπολογισθεί ο ανωτέρω κύκλος εργασιών, θα επιβάλλεται το πρόστιμο των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ. Με το ίδιο πρόστιμο τιμωρείται όποιος εισάγει, κατασκευάζει όργανα μέτρησης άλλα από τα διατεταγμένα και τα νόμιμα σεσημασμένα,
ή μετατρέπει σε ψευδή τα διατεταγμένα και τα νόμιμα σεσημασμένα όργανα μέτρησης.
Τα ψευδή όργανα μέτρησης κατάσχονται και καταστρέφονται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα όργανα που διενεργούν
την κατάσχεση και καταστροφή, η διαδικασία της κατάσχεσης και καταστροφής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την τύχη των ψευδών
οργάνων μέτρησης».
«14. Όποιος εμποδίζει τον, από τους αρμόδιους υπαλλήλους, ασκούμενο
έλεγχο, καθώς και αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο, να παραδώσει στους
αρμόδιους υπαλλήλους, τα κατεχόμενα τιμολόγια αγοραπωλησίας και
άλλα έγγραφα, από τα οποία διαπιστώνεται η τιμή αγοραπωλησίας και
κάθε άλλο έξοδο ή στοιχείο και προέλευση των ειδών, τιμωρείται μόνο
με διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ».

«20. Όποιος, για είδη της κατηγορίας των ελεγχομένων για υπερβολικό
κέρδος, επιτυγχάνει ή επιδιώκει τέτοιο κέρδος, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο, 2% επί του κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου,
που πραγματοποιεί η επιχείρηση από το συγκεκριμένο προϊόν και στο
συγκεκριμένο σημείο πώλησης όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Το
πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ ανά προϊόν. Σε περίπτωση κατά την οποία από τα στοιχεία που
κατά το νόμο υποχρεούται ο παραβάτης να τηρεί, δεν είναι αντικειμενικά
δυνατόν να υπολογισθεί ο ανωτέρω κύκλος εργασιών, θα επιβάλλεται το
πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά προϊόν.
Για τον προσδιορισμό του υπερβολικού κέρδους, λαμβάνονται υπόψη το
τίμημα της αγοράς, οι ειδικές δαπάνες του εμπορίου, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, η απόδοση των ιδίων και των συνολικά απασχολουμένων κεφαλαίων, οι αναλογίες των γενικών δαπανών και των αποσβέσεων των
επαγγελματικών εγκαταστάσεων στους τόκους του κεφαλαίου, το ποσοστό επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου, η αμοιβή της
προσωπικής εργασίας του επιχειρηματία, σε συνδυασμό με τις περιστά2031

2.

3.

4.

σεις και την γενική κατάσταση της αγοράς και κάθε άλλο σχετικό με το
ασκούμενο εμπόριο, βιομηχανία ή βιοτεχνία στοιχείο, λαμβανομένης
πάντοτε υπόψη και της τιμής αντικατάστασης».

Η παράγραφος 6 του άρθρου 32 του Αγορανομικού Κώδικα, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6.Οποιος απαιτεί ή εισπράττει τίμημα υψηλότερο εκείνου που αναγράφεται στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους και τιμολόγια, τιμωρείται μόνο με
διοικητικό πρόστιμο ως εξής:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε ένα (1) είδος.
β) Δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά είδος, όταν η παράβαση διαπιστώνεται
σε δύο (2) έως πέντε (5) διαφορετικά είδη.
γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά είδος, όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε έξι (6) έως δέκα (10) διαφορετικά είδη.
δ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ ανά είδος, όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε περισσότερα από δέκα (10) διαφορετικά είδη».

Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του Αγορανομικού Κώδικα, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Κάθε βιομήχανος, βιοτέχνης, πρατηριούχος και γενικά έμπορος, ο
οποίος α) δεν κατέχει και δεν εκδίδει τιμολόγιο για τα αγοραζόμενα και
προς εμπορία πωλούμενα είδη, β) δεν αναγράφει στα τιμολόγια τον τίτλο
και τη διεύθυνση του καταστήματος, το ονοματεπώνυμο του πωλητή και
αγοραστή, το αντικείμενο, το είδος, την τιμή κατά συνήθη μονάδα (βάρος,
μέτρο, τεμάχιο), την συνολική ποσότητα και αξία, την ποιότητα, όπου
αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις, την προέλευση, την επωνυμία του
είδους, εφόσον υπάρχει, την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, τον
Α.Φ.Μ του αγοραστή και το τιμολόγιο δεν φέρει την υπογραφή του πωλητή, γ) δεν παραδίδει στον αγοραστή έμπορο τιμολόγιο και δεν το επιδεικνύει στις ελεγκτικές αρχές, αν το ζητήσουν και δ) δεν εκδίδει τιμολόγιο
σε κάθε αγοραστή, αν ο τελευταίος το ζητήσει, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5000) ευρώ, πέραν των κυρώσεων που
προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία.
Επί των παραπάνω διαπιστουμένων παραβάσεων, ενημερώνονται αμέσως οι αρμόδιες φορολογικές αρχές».
Οι παράγραφοι 1,2,3 και 5 του άρθρου 38 του Αγορανομικού Κώδικα,
συμπληρώνονται ως ακολούθως:
α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τιμωρείται
μόνο με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ».
β) Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τιμωρείται
μόνο με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ».
γ) Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τιμωρείται
μόνο με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ».
δ) Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τιμωρείται
μόνο με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ».
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Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4,
11, 14 και 20 του άρθρου 30 την παράγραφο 6 του άρθρου 32, την παράγραφο 1 του άρθρου 35 και τις παραγράφους 1, 2, 3 και 5 του άρθρου
38 ορίζονται στο διπλάσιο, αν εντός έξι (6) μηνών το ίδιο πρόσωπο τελέσει εκ νέου την ίδια παράβαση.Ο διπλασιασμός υπολογίζεται επί του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου.
Άρθρο 2
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Παραβάσεις του Ν.Δ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα»
που τιμωρούνται, πέραν των ποινικών κυρώσεων
και με διοικητικό πρόστιμο

Η παράγραφος 7 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«7. Όποιος δηλώνει ανακριβώς ή αρνείται να δηλώσει προς το κοινό ή
τις αρχές, την ποιότητα του είδους, όπου αυτή επιβάλλεται από άλλες
διατάξεις και τον τόπο προέλευσης και παραγωγής των ειδών και όποιος
παρέχει στις αρχές ανακριβείς πληροφορίες για τις τιμές αγοραπωλησίας
των ειδών ή για τις συναλλαγές τους μεταξύ των παραγωγών, βιομηχάνων, βιοτεχνών, εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης καθώς και
όποιος παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες επί του περιεχομένου
αυτών, των τιμολογίων, βιβλίων κ.λ.π., τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.»

Η παράγραφος 9 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«9. Όποιος αναμιγνύει και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων, όπου
αυτό απαγορεύεται, τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο 5% επί του κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου, που πραγματοποιεί η επιχείρηση από το συγκεκριμένο είδος και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης
όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά είδος. Σε περίπτωση
κατά την οποία από τα στοιχεία που κατά το νόμο υποχρεούται ο παραβάτης να τηρεί, δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να υπολογισθεί ο ανωτέρω κύκλος εργασιών, θα επιβάλλεται το πρόστιμο των δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ ανά είδος.»
Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 31 του Αγορανομικού Κώδικα αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«4.α.Όποιος παραποιεί ή νοθεύει είδη βιοτικής ανάγκης, πλην τροφίμων,
που προορίζονται για εμπορία τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
β. Όποιος κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τρόφιμα μη ασφαλή-ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο
σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τροφίμων.
i) Όταν η παράβαση πιστοποιείται από:
-α) Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
-β) Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
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-γ) Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Χώρας και
αντίστοιχες Υπηρεσίες που λειτουργούν στα Επαρχεία της χώρας.
-δ) Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιά και Θεσσαλονίκης,
όσον αφορά τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών
Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
-ε) Υπηρεσίες της Λιμενικής Αστυνομίας όσον αφορά την Ζώνη Λιμένων
δικαιοδοσίας τους.
-στ) Την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), εφόσον οι διατάξεις αρμοδιότητάς
τους προβλέπουν την δυνατότητα Αγορανομικών Ελέγχων, η έκθεση
ελέγχου και τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα διαβιβάζονται αμελητί
στην οικεία Αρχή, η οποία ασκεί τον έλεγχο των τροφίμων κατά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές (κανονισμοί ΕΚ
882/2004, 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ΦΕΚ 175Β’ 13-2-2006), η οποία και επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
ii) Όταν η παράβαση πιστοποιείται από Αρχή η οποία ασκεί τον έλεγχο
επί τροφίμων κατά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις παραπάνω Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές, η Αρχή αυτή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Στη συνέχεια, στις περιπτώσεις και των δύο προηγούμενων εδαφίων, ο
σχετικός φάκελος διαβιβάζεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την
επιβολή του προστίμου στην αντίστοιχη Κεντρική Αρμόδια Αρχή η οποία
μπορεί να αναπροσαρμόζει το τελικό ύψος του διοικητικού προστίμου
σύμφωνα με τα κριτήρια επιβολής προστίμων που προβλέπονται στην
κείμενη νομοθεσία. Το παραπάνω πρόστιμο επιβάλλεται πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις».
«5. Όποιος, χωρίς να συμμετέχει στο αδίκημα της παραγράφου 4α του
παρόντος άρθρου, εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε
κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλου, είδη βιοτικής ανάγκης πλην
τροφίμων, παραποιημένα ή νοθευμένα, τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, πέραν των διοικητικών κυρώσεων
που προβλέπονται από άλλες διατάξεις».

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 32 του Αγορανομικού Κώδικα, αντικαθίστανται ως ακολούθως.
«4.Οποιος πωλεί ή κατέχει προς πώληση ή διανέμει για κατανάλωση τρόφιμα μη ασφαλή-επιβλαβή για την υγεία , τιμωρείται ποινικά σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις και με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τροφίμων.
i) Όταν η παράβαση πιστοποιείται από
-α) Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
-β) Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
-γ) Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Χώρας και
αντίστοιχες Υπηρεσίες που λειτουργούν στα Επαρχεία της χώρας.
-δ) Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιά και Θεσσαλονίκης,
όσον αφορά τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών
Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
-ε) Υπηρεσίες της Λιμενικής Αστυνομίας όσον αφορά την Ζώνη Λιμένων
δικαιοδοσίας τους.
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-στ) Την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), εφόσον οι διατάξεις αρμοδιότητάς
τους προβλέπουν την δυνατότητα Αγορανομικών Ελέγχων, η έκθεση
ελέγχου και τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα διαβιβάζονται αμελητί
στην οικεία Αρχή, η οποία ασκεί τον έλεγχο των τροφίμων κατά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές (κανονισμοί ΕΚ
882/2004, 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ΦΕΚ 175Β’ 13-2-2006), η οποία και επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
ii) Όταν η παράβαση πιστοποιείται από Αρχή η οποία ασκεί τον έλεγχο
επί τροφίμων κατά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις παραπάνω Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές, η Αρχή αυτή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
Στη συνέχεια, στις περιπτώσεις και των δύο προηγούμενων εδαφίων, ο
σχετικός φάκελος διαβιβάζεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την
επιβολή του προστίμου στην αντίστοιχη Κεντρική Αρμόδια Αρχή η οποία
μπορεί να αναπροσαρμόζει το τελικό ύψος του διοικητικού προστίμου
σύμφωνα με τα κριτήρια επιβολής προστίμων που προβλέπονται στην
κείμενη νομοθεσία. Το παραπάνω πρόστιμο επιβάλλεται πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις».
Εάν από την παράνομη ως άνω πράξη επέλθει ο θάνατος ή βλάβη της
υγείας κάποιου προσώπου, εφαρμόζονται για το αποτέλεσμα αυτό οι διατάξεις των Ποινικών Νόμων που προβλέπουν βαρύτερες ποινές».
«5.Οποιος παραδίδει για χρήση, παρασκευάζει, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία σπορέλαια, τα οποία εξεταζόμενα χημικώς δεν παρέχουν με σαφήνεια τις γενόμενες ή ειδικές αυτών αντιδράσεις ταυτότητας, που
εφαρμόζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, τιμωρούνται ποινικά
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και με διοικητικό πρόστιμο δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις».

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 9
του άρθρου 30, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 31 και τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 32 του Αγορανομικού Κώδικα, ορίζονται στο
διπλάσιο, αν εντός έξι (6) μηνών το ίδιο πρόσωπο τελέσει εκ νέου την
ίδια παράβαση. Ο διπλασιασμός υπολογίζεται επί του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του Αγορανομικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Τα μη ασφαλή τρόφιμα τα οποία εντοπίζονται κατά την διενέργεια των
ελέγχων, κατάσχονται κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης των αρμόδιων
αρχών. Η απομάκρυνση των κατασχεθέντων τροφίμων από την κατανάλωση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι κατά νόμο υπεύθυνοι των
επιχειρήσεων υποχρεούνται να προβούν σε απόσυρση και ανάκληση
όταν κρίνουν ότι ένα τρόφιμο δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις
για την ασφάλεια των τροφίμων, ενημερώνοντας προς τούτο τις αρμόδιες
αρχές. Τα τρόφιμα που δεν πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας
αλλά είναι ασφαλή δεν κατάσχονται.»
Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 52 του Αγορανομικού Κώδικα καταργούνται και η παράγραφος 4 αναριθμείται σε 2.
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Άρθρο 3

1.
2.

Φορέας επιβολής των προστίμων
των άρθρων 1 και 2 του παρόντος Νόμου

Πρόστιμα μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ επιβάλλονται από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης.

Πρόστιμα πάνω από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ επιβάλλονται ως εξής:
α) το ποσό των πρώτων δύο χιλιάδων ευρώ από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης και β) το επιπλέον ποσό του
εκάστοτε προβλεπόμενου προστίμου με απόφαση του Νομάρχη στην
περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του οποίου διαπιστώθηκε η
παράβαση.
Άρθρο 4
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4.

5.

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων

Οι αποφάσεις για την επιβολή διοικητικών προστίμων εκδίδονται μετά
από γνώμη, που διατυπώνει η αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου. Η εν λόγω Επιτροπή συνέρχεται και γνωμοδοτεί υποχρεωτικά εντός
τριάντα (30) ημερών και αφού προηγουμένως αυτή καλέσει εγγράφως,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίασή της, τον
ενδιαφερόμενο να εκθέσει τις απόψεις του.
Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών, από την ημερομηνία τέλεσης της παράβασης, πρέπει να εκδοθεί η σχετική απόφαση του Νομάρχη, ακόμη
και εάν δεν εκδώσει την παραπάνω γνωμοδότησή της η Επιτροπή.
Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την διαπίστωση της τέλεσης της
παράβασης, οι αρμόδιες Αρχές, οφείλουν να έχουν διαβιβάσει πλήρη
σχετικό φάκελο της υπόθεσης στην ως άνω Επιτροπή.
Σε περίπτωση μεταβολής με οποιονδήποτε τρόπο του φορέα της επιχείρησης μετά την τέλεση της παράβασης, ο νέος φορέας ευθύνεται εις ολόκληρον με τον προηγούμενο για την πληρωμή του προστίμου, εκτός εάν
ο νέος φορέας δεν τελούσε σε γνώση της παράβασης κατά τον χρόνο
της μεταβολής.

Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται στο φορέα της επιχείρησης, όπου
δε κατά τα παραπάνω απαιτείται γνωμοδότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εμπορίου, αντίγραφο αυτής επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο. Οι
αποφάσεις του Νομάρχη, που επιβάλλουν τα διοικητικά πρόστιμα επιδίδονται στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.

Οι αποφάσεις επιβολής προστίμων δημοσιεύονται σε δύο εφημερίδες
της έδρας της επιχείρησης ή εάν δεν εκδίδονται τοπικές εφημερίδες, σε
εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού ή σε μεγαλύτερη του Νομού
περιφέρεια, με δαπάνες του παραβάτη, που εισπράττονται σύμφωνα με
τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Για τα αδικήματα που διώκονται και ποινικά, τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης. Για τα ίδια αδικήματα, εφόσον το αρμόδιο Δικαστήριο εκδώσει τελεσίδικη αθωωτική
απόφαση, λόγω μη τέλεσης της πράξης, κινείται η διαδικασία επιστροφής
στον ενδιαφερόμενο του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, υπό την
προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος προηγουμένως θα προσκομίσει στην
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6.

Υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίμου επίσημο
αντίγραφο της ως άνω αθωωτικής του Δικαστηρίου Απόφασης.

Για τα αδικήματα που διώκονται και ποινικά, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Σε σοβαρές περιπτώσεις και ανάλογα με τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το είδος αυτής και τις συνέπειες που έχει για το κοινό και εφόσον έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο Νομάρχης, μπορεί με απόφασή
του, πέραν του διοικητικού προστίμου, να επιβάλλει την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης για διάστημα μέχρι τριάντα
(30) ημερών, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εμπορίου.
β) Η διαδικασία επιβολής της προσωρινής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημέρων από την άσκηση της ποινικής δίωξης. Η
παράγραφος 1 εφαρμόζεται και σε σχέση με την παρούσα κύρωση.
γ) Στην περίπτωση που για τα αδικήματα αυτά εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, κινείται η διαδικασία ανάκλησης
της απόφασης επιβολής απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης και
υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος προηγουμένως θα προσκομίσει στην Υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση αυτή επίσημο αντίγραφο της αθωωτικής του Δικαστηρίου Απόφασης.
δ) Στην αντίθετη περίπτωση που για τα αδικήματα αυτά, το Δικαστήριο
επιβάλλει τελεσίδικα στερητική της ελευθερίας ποινή πάνω από τρεις (3)
μήνες, ο Νομάρχης, τηρουμένων των διαδικασιών της ως άνω παραγράφου 2, μπορεί με απόφασή του να επιβάλλει προσωρινή ανάκληση και
αφαίρεση, μερική ή εξολοκλήρου της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
για διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών, σε περίπτωση δε υποτροπής μέσα σε
μία τριετία μπορεί να επιβάλλει την οριστική ανάκληση και αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
ε) Οι ανωτέρω αποφάσεις του Νομάρχη εκτελούνται από την υπηρεσία
που έχει εκδώσει την άδεια.
στ) Σε περίπτωση μεταβολής του φορέα της επιχείρησης με οποιονδήποτε τρόπο, η απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης επιβάλλεται κατά
του νέου φορέα. Είναι άκυρη η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή του
φορέα της επιχείρησης, αν έγινε μετά τη διαδικασία επιβολής της απαγόρευσης λειτουργίας της και εξακολουθεί να είναι άκυρη για όσο χρόνο
διαρκεί η σχετική απαγόρευση.
ζ) Επί τελεσιδικίας της υπόθεσης, κατά τις διατάξεις της ως άνω περίπτωσης (δ), οι Προϊστάμενοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων που εξέδωσαν τις καταδικαστικές αποφάσεις, υποβάλλουν, μέσα σε σαράντα
(40) ημέρες από τη δημοσίευση ή την τελεσιδικία της απόφασης, αντίγραφο στον αρμόδιο Νομάρχη.
Άρθρο 5

Αιτιολόγηση αποφάσεων επιβολής προστίμων

Κάθε απόφαση που εκδίδεται βάσει του παρόντος νόμου αιτιολογείται
και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την έκδοσή της.
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Άρθρο 6

Αναπροσαρμογή διοικητικών προστίμων

Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται με τον παρόντα Νόμο μπορούν
να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Άρθρο 7

Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών Προστίμων

Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος νόμου εισπράττονται σύμφωνα με
τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974 ΦΕΚ 90
Α’) και αποδίδονται κατά ποσοστό 20% στον Κρατικό Προϋπολογισμό, και
κατά 80% στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Άρθρο 8

1.

Άσκηση προσφυγής από τους παραβάτες κατά της πράξης
επιβολής των διοικητικών προστίμων

Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται βάσει των
άρθρων 1 και 2, υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για παραβάσεις οι
οποίες διαπιστώνονται στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αθηνών-Πειραιά και ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
για παραβάσεις οι οποίες διαπιστώνονται στις περιφέρειες των άλλων
Ν.Α. της χώρας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησής της.
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου ή ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
κατά περίπτωση, μπορεί με έγγραφη πράξη του, η οποία εκδίδεται εντός
δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να απορρίπτει την ενδικοφανή προσφυγή
ή να την κάνει δεκτή, οπότε αυτοδίκαια ακυρώνεται η απόφαση επιβολής
διοικητικού προστίμου.
Η παραπάνω πράξη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ή του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας κατά περίπτωση, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών.
Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον Δικαστηρίου καταβάλλεται
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ποσό ίσο με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου
προστίμου.
Άρθρο 9

1.

Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής
του Ν.Δ 136/46 (Περί Αγορανομικού Κώδικα)

Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο, προς διαπίστωση εφαρμογής των
διατάξεων του Ν.Δ 136/46 (Περί Αγορανομικού Κώδικα), πλην των αναφερόμενων στα αντικείμενα του επίσημου ελέγχου τροφίμων, είναι:
-α) Οι Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
-β) Οι Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.
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2.

3.

-γ) Οι Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Χώρας
και αντίστοιχες Υπηρεσίες που λειτουργούν στα Επαρχεία της χώρας.
-δ) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιά και Θεσσαλονίκης,
όσον αφορά τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών
Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
-ε) Οι Υπηρεσίες της Λιμενικής Αστυνομίας όσον αφορά την Ζώνη Λιμένων δικαιοδοσίας τους.
-στ) Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), εφόσον οι διατάξεις αρμοδιότητάς
τους προβλέπουν την δυνατότητα Αγορανομικών Ελέγχων.
Οι παραπάνω ελεγκτικές Υπηρεσίες, εφόσον επισημαίνουν παραβάσεις
του Αγορανομικού Κώδικα, πιστοποιούν τις παραβάσεις αυτές μέσω έκθεσης ελέγχου, την οποία αμελλητί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλουν στον Αρμόδιο κατά περίπτωση Φορέα για την επιβολή
του διοικητικού προστίμου.
Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του ΝΔ 136/46 όπως ισχύει αναφορικά με τη μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί
τροφίμων, αρμόδιοι είναι και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο ΕΦΕΤ, ως Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές, καθώς και οι Αρχές στις
οποίες περιήλθαν κατά μεταβίβαση αρμοδιότητες διεξαγωγής των επισήμων ελέγχων.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου
31 του ΝΔ 136/46 όπως ισχύουν και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 32 του ΝΔ 136/46 όπως ισχύουν, οι φορείς και οι διαδικασίες επιβολής των διοικητικών προστίμων καθορίζονται από τις διατάξεις των
ειδικότερων περί ελέγχου των τροφίμων νόμων και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που έχουν θεσπίσει οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές.
Άρθρο 10

1.
2.

Διαδικασία προς τις Δ.Ο.Υ. για βεβαιώσεις
των διοικητικών προστίμων

Εφόσον ο παραβάτης δεν ασκήσει προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων ή ασκήσει αυτή εκπρόθεσμα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες κινούν τις διαδικασίες προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για την βεβαίωση
ολοκλήρου του επιβληθέντος σε αυτόν διοικητικού προστίμου.
Εφόσον ο παραβάτης ασκήσει εμπρόθεσμα την ανωτέρω προσφυγή, υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άσκησής
της, να καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία το οικείο αποδεικτικό κατάθεσης
του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου για το εμπρόθεσμο της προσφυγής.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 11

ρυθμίσεις γενικά με τον τρόπο επιβολής
των διοικητικών προστίμων
του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου

Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Α2-1148/25-05-2004 (ΦΕΚ
873/Β/14-06-2004) εφαρμόζεται επί των προστίμων που επιβάλλονται από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης.
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Άρθρο 12

Ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται
στους χώρους του υπαιθρίου εμπορίου, λαϊκών αγορών
και λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δια του παρόντος, δεν θίγουν ειδικώτερα
διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα μέσω πράξεων βεβαίωσης παράβασης κατά τον έλεγχο στους χώρους του υπαίθριου
εμπορίου (πλανοδίου και στάσιμου), των λαϊκών αγορών και των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς οι κυρώσεις που επιβάλλονται
από τους οργανισμούς λαϊκών αγορών που λειτουργούν στη χώρα.
Άρθρο 13

Καταργούμενες διατάξεις

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται :
Οι παράγραφοι 8,10 και 19 του άρθρου 30 του Ν.Δ.136/46 περί Αγορανομικού Κώδικα.
Οι παράγραφοι 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 και 18 του άρθρου 31
του Ν.Δ.136/46 περί Αγορανομικού Κώδικα.
Οι παράγραφοι 1,2, και 3 του άρθρου 32 του Ν.Δ.136/46 περί Αγορανομικού Κώδικα.
Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 38 του Ν.Δ. 136/46 περί Αγορανομικού Κώδικα.
Τα άρθρα 57α΄, 57 β΄, 57 γ΄ και 57ε΄ του Ν.Δ.136/46 περί Αγορανομικού
Κώδικα.
Το άρθρο 24 του Νόμου 3190/2003.
Από το νέο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2323/2005, όπως
προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100
Α), διαγράφεται η φράση «και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 57
ε του Αγορανομικού Κώδικα, όπως ισχύει».
Άρθρο 14

1.

2.

Μεταβατικές διατάξεις

Δεν θίγονται οι εκκρεμείς ποινικές δίκες που αφορούν αδικήματα που
αποποινικοποιούνται με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
Στη Διεύθυνση …. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου συνίσταται Κεντρικό Αρχείο… για τη διαχείριση και παρακολούθηση των προστίμων που
επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 9. Εξουσιοδοτείται
ο Υπουργός Ανάπτυξης να εκδώσει απόφαση για την οργάνωση, περιεχόμενο και λειτουργία του ως άνω αρχείου. Στην ίδια απόφαση θα ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του αρχείου καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
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Προϋποθέσεις άσκησης
μεσιτικού επαγγέλματος
Το νομοσχέδιο αυτό περιελήφθη στο Ν. 4072/2012, ΦΕΚ
86 Α /11.04.2012.
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ETΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Άρθρο 1

1.

2.
3.

Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων

Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με καταστατικό σκοπό τη μεσιτεία αστικών συμβάσεων ακινήτων που μεσολαβεί ή που υποδεικνύει ευκαιρίες για τη σύναψη των αστικού δικαίου
συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων ή παραχώρησης
ακινήτων προς ανοικοδόμηση με αντιπαροχή, χρηματοδοτικής μίσθωσης
ακινήτων, πώλησης μετοχών επί ανωνύμων εταιριών ακίνητης περιουσίας ή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας και πώλησης
επιχειρήσεων.
Για την άσκηση επαγγέλματος του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων πρέπει,
με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, να πληρούνται στο
πρόσωπο του Μεσίτη οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος
νόμου.
Στην περίπτωση των νομικών προσώπων της παραγράφου 1, οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου πρέπει να πληρούνται
εκτός από το νομικό πρόσωπο:
α) Επί Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών, στο πρόσωπο όλων των
ομόρρυθμων εταίρων.
β) Επί Ανωνύμων Εταιρειών, στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου.
γ) Επί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στο πρόσωπο του Διαχειριστή
εταίρου.
Τα υπόλοιπα μέλη των ως άνω νομικών προσώπων, μπορούν να διατηρούν την ιδιότητα του μεσίτη, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε εταιρεία.
Άρθρο 2

1.

Προϋποθέσεις ασκήσεως του μεσιτικού επαγγέλματος

Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εγγραφεί στο Επιμελητήριο της έδρας του. Υποχρεούται να διατηρεί ιδιαίτερη επαγγελματική στέγη, η οποία θα
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2ε του παρόντος άρθρου.
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2.

3.

Η εγγραφή στο Επιμελητήριο γίνεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει:
α) Τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου. Για όσους, κατά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, ασκούν ήδη το επάγγελμα του μεσίτη σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 248/1993, αρκεί απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου.
β) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για απάτη, ή πλαστογραφία τα τελευταία τρία (3) έτη πριν από
την υποβολή της αίτησης εγγραφής.
γ) Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη,
δ) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.
και
ε) Αποδεικτικό έδρας από το οποίο να προκύπτει ότι διατηρεί ιδιαίτερη
επαγγελματική στέγη, τη διεύθυνση της οποίας δηλώνει στο οικείο Επιμελητήριο, καθώς επίσης και τη διεύθυνση των τυχόν υποκαταστημάτων
του, αποκλειομένης στον αυτό χώρο οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης της επαγγελματικής του στέγης, οφείλει να ενημερώνει αμέσως το οικείο
επιμελητήριο.
Για την εγγραφή εταιρείας κάθε τύπου, υποβάλλονται στο Επιμελητήριο
και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμοποίηση και εκπροσώπηση
της. Στην περίπτωση αυτή τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου,
αναφέρονται στο πρόσωπό του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Άρθρο 3

1.

2.

Κατάρτιση σύμβασης - Μεσιτικά δικαιώματα

Για τη σύναψη της σύμβασης μεσιτείας τηρείται υποχρεωτικά έγγραφος
τύπος, με την υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου του μεσίτη και του αριθμού μέλους επιμελητηρίου, καθώς και εάν
έχει την ιδιότητα του Μεσίτη, ή του Μεσίτη πώλησης-μίσθωσης ακινήτου
του άρθρου 4, ή είναι Εταιρεία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, του άρθρου 5. Ο μεσίτης αστικών συμβάσεων μπορεί επίσης να συνάπτει αποκλειστική σύμβαση μεσιτείας, οπότε ο εντολέας του δεν έχει το δικαίωμα
να αναθέσει εντολή με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλο μεσίτη. Η σύμβαση
αποκλειστικής μεσιτείας, δεν μπορεί να έχει διάρκεια πάνω από 90 ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης για ίσο διάστημα κατόπιν νέας συμφωνίας.
Στην περίπτωση της σύμβασης αποκλειστικής μεσιτείας απαγορεύεται η
χρήση γενικών όρων συναλλαγών σε σύμβαση, όπου εντολέας είναι καταναλωτής και σε περίπτωση χρήσης τους, αυτοί είναι άκυροι ως καταχρηστικοί.
Ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων δικαιούται να αξιώσει αμοιβή κατά την
κατάρτιση της οριστικής σύμβασης για την οποία μεσιτεύει, εφόσον έχει
ο ίδιος μεσολαβήσει στη σύναψή της ή έχει υποδείξει την ευκαιρία συνάψεώς της και υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της σύμβασης μεσιτείας
και της συναφθείσας σύμβασης. Οριστική σύμβαση θεωρείται ειδικά και
η υπογραφή προσυμφώνου εργολαβικού συμβολαίου και μεταβίβασης
ποσοστών οικοπέδου για ανοικοδόμηση με αντιπαροχή. Απαγορεύεται
απολύτως η λήψη προκαταβολής ή προείσπραξης του όλου ή μέρους
της αμοιβής.

2042

3.

4.
5.

6.

Ο μεσίτης μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του για την σύναψη αστικής
σύμβασης μεταξύ δύο εντολέων του (σύμβαση μεσιτείας διπλής εντολής).
Στη σύμβαση μεσιτείας διπλής εντολής αναφέρεται συγκεκριμένα το αντικείμενο της εντολής, καθώς και ότι ο κάθε εντολέας συναινεί στην εκπροσώπηση και του αντισυμβαλλομένου του από τον ίδιο μεσίτη. Στη
σύμβαση επίσης αναφέρεται και η αμοιβή του μεσίτη αστικών συμβάσεων, και το ύψος που αναλογεί σε καθένα από τους εντολείς, ή σε
όποιον από αυτούς συμφωνείται να του καταβάλει τη συμφωνημένη
αμοιβή. Στην περίπτωση της σύμβασης διπλής εντολής απαγορεύεται η
χρήση γενικών όρων συναλλαγών σε σύμβαση όπου εντολέας είναι καταναλωτής και σε περίπτωση χρήσης τους, αυτοί είναι άκυροι ως καταχρηστικοί.
Οι συμβαλλόμενοι σε αστική σύμβαση ακινήτων δεν υποχρεούνται σε
καταβολή αμοιβής σε πρόσωπα τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες μεσιτείας χωρίς να τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος
νόμου και των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου.
Σε κάθε αμφοτεροβαρή σύμβαση επί ακινήτου η οποία καταρτίζεται με
συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν την τυχόν μεσολάβηση Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων στην κατάρτισή της και να αναφέρουν τα στοιχεία του Μεσίτη και τον αριθμό
φορολογικού του μητρώου. Αν δεν μεσολάβησε Μεσίτης, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στον συμβολαιογράφο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75), ο οποίος καταχωρίζει τη
δήλωσή τους στο κείμενο του συμβολαίου.
Κατά τα λοιπά οι σχέσεις των συμβαλλόμενων μερών με τον μεσίτη ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 4

1.
2.
3.

Μεσίτης πώλησης-μίσθωσης ακινήτου

Πρόσωπα τα οποία ασκούν τη δραστηριότητά τους με έδρα που βρίσκεται στην κατοικία τους ή σε ακίνητο συγγενή μέχρι τρίτου βαθμού, μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του μεσίτη μόνο σε σχέση με πώληση και
μίσθωση ακινήτου (Μεσίτες πώλησης-μίσθωσης ακινήτου).
Ο μεσίτης πώλησης και μίσθωσης ακινήτων αρκεί να διαθέτει απολυτήριο
Τριτάξιου Γυμνασίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν και για αυτόν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2.
Ο μεσίτης πώλησης και μίσθωσης ακινήτου απαγορεύεται να δέχεται
αποκλειστική και/ή διπλή εντολή και η σχετική συμφωνία είναι απολύτως
άκυρη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.
Άρθρο 5

1.

Εταιρείες Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (ΕΔΑΠ)

Οι ΕΔΑΠ έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεσιτείας του άρθρου 1 παρ. 1 του παρόντος καθώς και τη διαχείριση ακινήτων στην
οποία συγκαταλέγονται ιδίως η έρευνα της αγοράς ακινήτων και η παροχή σχετικών ερευνητικών συμβουλών, η εκτίμηση της αξίας ακινήτων,
η σύναψη μισθωτικών συμβάσεων και η είσπραξη συναφών απαιτήσεων
του εντολέα από τρίτους και η διαχείρισή τους σε σχέση με την επένδυση
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2.

3

4.
5.

6.
7.

σε ακίνητα ή εταιρείες ή αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2, πρέπει στο
πρόσωπο των ΕΔΑΠ να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
(α) Οι ομόρρυθμοι εταίροι προσωπικών εταιρειών, οι διαχειριστές των
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και οι διευθύνοντες σύμβουλοι καθώς
και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωνύμων εταιρειών ΕΔΑΠ να είναι απόφοιτοι Λυκείου και να έχουν τουλάχιστο πενταετή εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών
συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 επί μία πενταετία, ή να είναι απόφοιτοι σχολής ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης πλην των σχολών της
επόμενης περίπτωσης και να έχουν τουλάχιστο τριετή εμπειρία, η οποία
αποδεικνύεται με την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 επί μία τριετία, ή να είναι απόφοιτοι
σχολής νομικών, οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνείου και να έχουν
τουλάχιστο ένα έτος εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με την άσκηση του
επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 1
επί ένα έτος.
(β) Οι ΕΔΑΠ να έχουν συνεργασία με πτυχιούχο οικονομικής σχολής, δικηγόρο και μηχανικό. Η συνεργασία μπορεί να είναι είτε έμμισθη είτε αντικείμενο σύμβασης έμμισθης εντολής.
(γ) Οι ΕΔΑΠ να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής αστικής
ευθύνης για την ύπαρξη και το ποσό της οποίας οφείλουν να ενημερώνουν τον πελάτη τους και να μεριμνούν ώστε να περιλαμβάνεται σχετικός
όρος στη σύμβασή τους με τον πελάτη.
Κάθε εταιρεία η οποία επιθυμεί να λειτουργήσει ως ΕΔΑΠ υποχρεούται
να υποβάλλει επιπλέον των αναφερόμενων στο άρθρο 2, επιμελητήριο
και τα εξής:
ι. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
ιι. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
ιιι. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης
Η ΕΔΑΠ υποχρεούται να φέρει στην επωνυμία της τη φράση «εταιρεία
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας» και στον διακριτικό της τίτλο τα αρχικά
«ΕΔΑΠ». Εντολείς οι οποίοι συνάπτουν σύμβαση της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου με τη μεσολάβηση εταιρείας η οποία φέρει τα ανωτέρω
αρχικά χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου,
ακόμα και αν αρχικά τηρούνταν, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν
αμοιβή στην εταιρεία αυτή.
Η σύναψη σύμβασης μεσιτικής εντολής με ΕΔΑΠ, δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ότι η κατάρτιση της οριστικής σύμβασης για την οποία συνήφθη η
σύμβαση μεσιτείας, οφείλεται σε μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας της
ΕΔΑΠ.
Η ΕΔΑΠ συνάπτει όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Μεσίτης Αστικών
Συμβάσεων και με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις.
Όταν η ΕΔΑΠ παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για την διαχείριση της ακίνητης υπηρεσίας, οφείλει να καταβάλλει στον εντολέα ποσά τα οποία εισπράττει εκ μέρους του, εντός επτά (7) ημερών από την είσπραξη τους
και να τον ενημερώνει άμεσα.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του παρόντος περί σύμβασης μεσιτείας και μεσιτών.
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Άρθρο 6

1.
2.

3.

4.

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Τα πρόσωπα, η δραστηριότητα των οποίων διέπεται από τον παρόντα
νόμο υπάγονται στον πειθαρχικό έλεγχο του επιμελητηρίου στο οποίο
είναι μέλη.
Τον πειθαρχικό έλεγχο ασκεί πειθαρχικό συμβούλιο μεσιτών, υπαγόμενο
στο οικείο επιμελητήριο, στο οποίο μετέχουν:
α. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας
ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος της έδρας κάθε Επιμελητηρίου. Ειδικά, στα Πειθαρχικά Συμβούλια των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων
Αθηνών-Πειραιώς μετέχει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείο Ανάπτυξης, ως πρόεδρος.
β. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου, προερχόμενο από τον κλάδο των μεσιτών αστικών συμβάσεων, ελλείψει δε τούτου, από έναν μεσίτη που έχει επαγγελματική έδρα στον ίδιο Nομό και
προτείνεται από το οικείο Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των μεσιτών, ως μέλος.
γ. Τον προϊστάμενο του τμήματος μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
δ. Χρέη Εισηγητού εκτελεί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μητρώου κάθε
Επιμελητηρίου.
ε. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Επιμελητηρίου οριζόμενος
από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού με την ίδια απόφαση.
στ. Η αμοιβή του πειθαρχικού συμβουλίου ορίζεται και καταβάλλεται με
απόφαση και από πόρους του οικείου επιμελητηρίου.
Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
Στο πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου το πειθαρχικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου είναι αρμόδιο αποκλειστικά για να ελέγχει και διαγράφει πρόσωπο, η δραστηριότητα των οποίου διέπεται από τον παρόντα νόμο,
εφόσον καταδικαστεί αμετάκλητα με στερητική της ελευθερίας ποινή άνω
των τριών (3) ετών για αδίκημα της παραγράφου 2β του άρθρου 2.
Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το π.δ. 248/1993, καθώς
και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.
Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ασφαλιστική εκκαθάριση,
την αντασφάλιση
και τα όρια αποζημιώσεων
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Προσχέδιο Νόμου

Άρθρο 1
(το άρθρο 10 του Ν.Δ.400/1970 αντικαθίσταται από το άρθρο 1 του παρόντος)

1.

Θέση ασφαλιστικής επιχείρησης σε διαδικασία εκκαθάρισης Διορισμός εκκαθαριστή

Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης για παράβαση νόμου και σε κάθε περίπτωση λύσης
του νομικού προσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης, στην οποία έχει απαγορευθεί η ελεύθερη διάθεση περιουσιακών της στοιχείων, η ασφαλιστική
επιχείρηση τίθεται σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, με απόφαση
της Εποπτικής Αρχής. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση κήρυξης της
ασφαλιστικής επιχείρησης σε πτώχευση. Η ασφαλιστική επιχείρηση που
τελεί υπό εκούσια εκκαθάριση μπορεί να τεθεί σε καθεστώς ασφαλιστικής
εκκαθάρισης με απόφαση της Εποπτικής Αρχής εφόσον συντρέχουν οι
νόμιμες προϋποθέσεις.
Κατά το στάδιο ασφαλιστικής εκκαθάρισης και μέχρι την περάτωση
αυτής, η ασφαλιστική επιχείρηση δεν μπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Η αίτηση πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης πρέπει, για το παραδεκτό της συζήτησης, να έχει κοινοποιηθεί προ δέκα ημερών στην Εποπτική Αρχή, η οποία εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση, αποφασίζει
τη θέση της ασφαλιστικής επιχείρησης σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.
3. Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου που κηρύσσει την πτώχευση κοινοποιεί
απόσπασμα της απόφασης στην Εποπτική Αρχή μέσα σε πέντε ημέρες
από τη δημοσίευσή της. Η Εποπτική Αρχή θέτει αμέσως την ασφαλιστική
επιχείρηση σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.
4. Αφότου η ασφαλιστική επιχείρηση τεθεί σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, καταργείται η πτωχευτική διαδικασία.
5. Η απόφαση της Εποπτικής Αρχής για την ανάκληση της άδειας σύστασης
και λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης και η θέση της σε ασφαλιστική
εκκαθάριση, κοινοποιείται αμέσως στο Επικουρικό Κεφάλαιο.
6. Η Εποπτική Αρχή στην απόφαση για την ανάκληση της άδειας, διορίζει
το Επικουρικό Κεφάλαιο του Ν.489/1976 ως εκκαθαριστή για όλους τους
κλάδους ασφαλίσεων ζωής και ζημιών, συμπεριλαμβανομένου και του
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κλάδου της αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα και γενικώς
για ολόκληρο το Ενεργητικό και Παθητικό της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης.
7. Το Επικουρικό Κεφάλαιο ορίζει ειδικό εκκαθαριστή αμέσως μόλις λάβει
γνώση της απόφασης της Εποπτικής Αρχής. Ο ειδικός εκκαθαριστής επιλέγεται μεταξύ προσώπων που έχουν την αναγκαία επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία. Η αμοιβή του ειδικού εκκαθαριστή συμφωνείται με το
Επικουρικό Κεφάλαιο και το βαρύνει. Το Επικουρικό Κεφάλαιο μπορεί να
ανακαλεί και να αντικαθιστά τον ειδικό εκκαθαριστή οποτεδήποτε το κρίνει
συμφέρον για την εκκαθάριση.
8. Η διαδικασία της εκκαθάρισης εποπτεύεται από την Εποπτική Αρχή, στην
οποία λογοδοτεί εγγράφως το Επικουρικό Κεφάλαιο ανά τρίμηνο και
όποτε άλλοτε του ζητηθεί.
9. Η απόφαση περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης που ορίζει το εφαρμοστέο
δίκαιο καταχωρείται στο Μητρώο ασφαλιστικών ανωνύμων εταιριών και
περίληψη αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς
και την Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση για την
ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα σε
έλλο κράτος-μέλος καταχωρείται στο μητρώο που τηρείται για το λόγο
αυτό στην Εποπτική Αρχή, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με
Υπουργική Απόφαση.
10. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ.6 του παρόντος, σε περίπτωση
έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης οι εγγραφές στα ειδικά μητρώα του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.Δ.400/1970 δεν
μεταβάλλονται εκτός των διορθώσεων ή τεχνικών λαθών, χωρίς προηγούμενη άδεια της Εποπτικής Αρχής.
Με απόφαση του εκκαθαριστή, η αξία των ασφαλίστρων που εισπράττονται, ως και κάθε άλλη απόδοση αυτών, που προκύπτει για την ασφαλιστική επιχείρηση μετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης και
μέχρι τη λήξη της, προστίθενται με εγγραφή στα ειδικά μητρώα του
Ν.Δ.400/1970.
Εάν το προϊόν ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση υστερεί της αναγραφόμενης στα ειδικά μητρώα του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.Δ.400/1970, αξίας, ο
εκκαθαριστής αιτιολογεί το γεγονός αυτό εγγράφως στην Εποπτική Αρχή.
11. Το Επικουρικό Κεφαλαίο ως εκκαθαριστής δικαιούται να ασκεί όλες τις
κατά το παρόν αρμοδιότητές του εντός όλων των κρατών -μελών. Ο διορισμός του αποδεικνύεται με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου
του πρωτοτύπου της απόφασης διορισμού του. Ο εκκαθαριστής δύναται
να ορίζει με ειδικό πληρεξούσιο κατόπιν έγκρισης της Εποπτικής Αρχής,
πρόσωπα για τη διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν σε άλλο κράτοςμέλος, εάν τούτο είναι αναγκαίο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε άλλο κράτος-μέλος,
ο εκκαθαριστής τηρεί τους νόμους του κράτους αυτού και ιδίως τις διαδικασίες ρευστοποίησης του ενεργητικού και ενημέρωσης των εργαζομένων. Οι αρμοδιότητες αυτές δεν περιλαμβάνουν δικαίωμα χρήσης βίας
ούτε δικαίωμα λήψης απόφασης επί νομικών διαδικασιών ή διαφορών.
Επίσης ο εκκαθαριστής και κάθε άλλο δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορούν να ζητούν καταχώρηση της απόφασης για τη διαδικασία
εκκαθάρισης στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα άλλα κράτη-μέλη. Τα
2047

έξοδα καταχώρησης λογίζονται ως έξοδα και δαπάνες της διαδικασίας.
Για την απόδειξη διορισμού εκκαθαριστή άλλου κράτους-μέλους απαιτείται προσκομιση επικυρωμένου αντιγράφου του πρωτότυπου της απόφασης διορισμού του ή οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης που εκδίδει η
αρμόδια αρχή αυτού του κράτους-μέλους μεταφρασμένων στην ελληνική
γλώσσα.
Άρθρο 2
(με το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 10α στο Ν.Δ.400/1970)
Αρμοδιότητες του «Επικουρικού Κεφαλαίου»
με την ιδιότητα του εκκαθαριστή

Το έργο του Επικουρικού Κεφαλαίου, ως εκκαθαριστή, που ασκείται από
τον ειδικό εκκαθαριστή, συνίσταται στην σύμμετρη ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλιστικών απαιτήσεων, από το σύνολο της κατά κλάδο ασφαλιστικής
τοποθέτησης και των δικαιούχων απαιτήσεων από σχέση εξαρτημένης εργασίας από την ελεύθερη περιουσία, καθώς και των λοιπών πιστωτών εφόσον
υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο.
Άρθρο 3
(με το άρθρο 3 προστίθεται άρθρο 10β στο Ν.Δ.400/1970)
1.

2.
3.

4.

«Συνέλευση πιστωτών»

Ο ειδικός εκκαθαριστής, συγκαλεί την συνέλευση των πιστωτών που
έχουν ασφαλιστικές απαιτήσεις για την εκλογή εκπροσώπου τους, ο
οποίος δεν θα αποτελεί όργανο εκκαθάρισης. Ο ειδικός εκκαθαριστής
συγκαλεί τη Συνέλευση το συντομότερο δυνατό με ανακοίνωση σε μία
πολιτική και μία οικονομική ημερίσια εφημερίδα Πανελλαδικής κυκλοφορίας προσδιορίζοντας τον ακριβή τόπο και τον χρόνο σύγκλισης, ο
οποίος δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες από την
τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης. Αν δεν σχηματισθεί απόλυτη
πλειοψηφία πιστωτών και πιστομάτων ή εάν για οποιοδήποτε άλλο λόγο
η εκλογή δεν καταστεί δυνατή, η Εποπτική Αρχή διορίζει ως εκπρόσωπο
έναν από τους πιστωτές αυτούς. Εφεξής τη συνέλευση των πιστωτών
συγκαλεί ο εκπρόσωπός της όποτε κρίνει ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος
ή όταν το ζητήσουν πιστωτές που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό
(20%) τουλάχιστον των απαιτήσεων.
Σκοπός της «συνέλευσης των πιστωτών» είναι η παρακολούθηση της
πορείας των εργασιών της ασφαλιστικής εκκαθάρισης για την αποφυγή
βλάβης των συμφερόντων της.
Η Συνέλευση των πιστωτών έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Υποβάλλει υπομνήματα στον ειδικό εκκαθαριστή και στην Εποπτική
Αρχή, β) υποβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά των αποφάσεων του ειδικού εκκαθαριστή ενώπιον της Εποπτικής Αρχής γ) ο εκπρόσωπος της
«συνέλευσης των πιστωτών» μπορεί να συμμετέχει στην επαλήθευση
των απαιτήσεων (άρθρ. 5 § 2 του παρόντος) και ελέγχει τη σύνταξη της
κατάστασης για την κατάταξη των πιστωτών και δ) Ο εκπρόσωπος των
πιστωτών με ειδική εντολή της συνέλευσης, μπορεί να ασκεί αντιρρήσεις
για το σύνολο των πιστωτών.
Η συνέλευση ενεργεί είτε μετά από απόφαση των μελών της κατά πλει-
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5.

6.

οψηφία είτε με τον εκπρόσωπό της.
Η συνέλευση των πιστωτών διαλύεται με τη λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.
Η τυχόν αδυναμία νόμιμης σύγκλησης ή λήψης απόφασης από τη συνέλευση των πιστωτών που προσκλήθηκε νομότυπα και η τυχόν απουσία
του εκπροσώπου των πιστωτών κατά την επαλήθευση των απαιτήσεων
δεν επάγονται ακυρότητα της διαδικασίας της εκκαθάρισης.
Άρθρο 4
(με το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 10γ στο Ν.Δ.400/1970)

1.

2.

3.

Διαδικασία ασφαλιστικής εκκαθάρισης

Αμέσως μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης, ο ειδικός εκκαθαριστής μετά από αίτησή του ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδίκη ο οποίος υποχρεούται να ορίσει τα αστυνομικά όργανα
για την φύλαξη των γραφείων και του περιεχομένου των, ή ενώπιον Συμβολαιογράφου που θα γνωστοποιείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, παραλαμβάνει από τα μέλη της Διοίκησης της ασφαλιστικής επιχείρησης, όλα
τα κινητά πράγματα, ως βιβλία και στοιχεία, έγγραφα, κινητές αξίες, χρήματα κ.λπ. που έχει στην κατοχή της η εταιρία.
Εντός πέντε ημερών περατούται η παράδοση και συντάσσεται πρακτικό
παραλαβής.
β) Για την σωστή παράδοση και την παραλαβή υπέχουν ευθύνη και τα δύο
μέρη. Σε αρνητική περίπτωση, υπέχουν αστικές και ποινικές ευθύνες.
Η ποινική δίωξη γίνεται με την επ΄αυτοφώρω διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
γ) Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της παράδοσης εντός των πέντε (5)
ημερών, ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης αποφασίζει για τη σφράγιση μετά από
εισήγηση του ειδικού εκκαθαριστή. Ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει επίσης για
την αποσφράγιση και για τη συνέχιση των εργασιών εκκαθάρισης. Την
ευθύνη για την διασφάλιση των παραληφθέντων ως άνω κινητών πραγμάτων έχει το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Σε περίπτωση άρνησης παράδοσης επιβάλλεται άμεση σφράγιση και
αποσφράγιση των γραφείων της ασφαλιστικής επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της, παρουσία Ειρηνοδίκη κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας. Ειδικότερα, επιβάλλεται η σφράγιση των χώρων,
όπου έχει την εγκατάστασή της η ασφαλιστική επιχείρηση, να διεξάγεται
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συστεγαζόμενων επιχειρήσεων, εάν
απαιτείται για τη διασφάλιση της σφράγισης.
Μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να
προσφέρουν τις εργασίες τους.
Κατά την απογραφή της περιουσίας από τον εκκαθαριστή, συντάσσεται
κατάσταση απογραφής με καταχώριση στο οικείο Μητρώο, που ταυτίζεται με τον ισολογισμό έναρξης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Για τη σύνταξη των ετήσιων προσωρινών οικονομικών καταστάσεων αρμόδιο είναι
το Επικουρικό Κεφάλαιο. Οι ως άνω καταστάσεις συνοδεύονται από πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος ορίζεται από το Επικουρικό Κεφάλαιο χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι
οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην Εποπτική Αρχή, συνοδεύονται από πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος ορίζεται από το Επι2049

4.

5.

6.

7.

κουρικό Κεφάλαιο χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αποστέλλονται για καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, χωρίς άλλη
δημοσίευση. Τα ειδικά βιβλία έναρξης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης θεωρούνται υποχρεωτικά από τον έφορο της αρμόδιας ΔΟΥ.
Μετά την απογραφή γίνεται αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των
μεν ακινήτων σύμφωνα με την αντικειμενική αξία των δε αξιόγραφων
σύμφωνα με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, για τις εισηγμένες αξίες
ή την αγοραία αποτίμησή τους για τις μη εισηγμένες κατά το χρόνο της
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.
Με αίτηση του ειδικού εκκαθαριστή, η εποπτική αρχή μπορεί να επιτρέψει
την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί σε
ασφαλιστική τοποθέτηση, σύμφωνα με τη διάταξη της § 2 άρθρου 8, ν.δ.
400/1970. Ο ειδικός εκκαθαριστής ικανοποιεί από το προϊόν της εκποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ασφαλιστικής επιχείρησης
τους δικαιούχους ασφαλίσματος σύμμετρα κατά κατηγορία ασφαλιστικής
τοποθέτησης. Η εκποίηση ακινήτων γίνεται ύστερα από εκτίμηση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Η μεταβίβαση ολόκληρου ή
μέρους χαρτοφυλακίου της ασφαλιστικής επιχείρησης γίνεται ύστερα από
άδεια της εποπτικής αρχής, στην οποία καθορίζονται και οι όροι της διάθεσης κατά παρέκκλιση του άρθρου 59. του Ν.Δ 400/1970. Τα ακίνητα
που δεσμεύονται από την Εποπτική Αρχή εγγράφονται στα βιβλία βαρών
του οικείου Υποθηκοφυλακείου ως ασφαλιστική τοποθέτηση. Από της εγγραφής αυτής είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε περαιτέρω μεταβίβαση. Αν
υπάρχει περίσσευμα δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων σε ένα
κλάδο, αυτό μεταφέρεται στους άλλους κλάδους ασφάλισης, σύμμετρα.
Εντός δύο μηνών από τη θέση της ασφαλιστικής επιχείρησης σε εκκαθάριση, το Επικουρικό Κεφάλαιο ως εκκαθαριστής που διοικεί και διαθέτει
όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση κατά κλάδο ασφάλισης, εκποιεί την ακίνητη περιουσία με δημόσια
αναγγελία προώθησης πώλησης ακινήτων που καθορίζει τους όρους
συμμετοχής, το ελάχιστο τίμημα και της ισοδυναμίας των όρων καταβολής του τιμήματος με υποβολή κλειστών και σφραγισμένων προσφορών.
Η τιμή εκκίνησης θα προσδιορίζεται από την Επιτροπή του άρθρου 9 κ.ν.
2190/1920. Αν ο πρώτος διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, διενεργείται
επαναληπτικός, με τη δημοσίευση νέας διακήρυξης μετά την παρέλευση
δύο μηνών, με ελάχιστη τιμή την αντικειμενική αξία. Εάν και ο δεύτερος
διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, το Επικουρικό Κεφάλαιο ως εκκαθαριστής επαναλαμβάνει το διαγωνισμό για τρίτη φορά, μετά από δημοσίευση νέας διακήρυξης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το ελάχιστο
τίμημα μπορεί να ορισθεί μέχρι 20% μικρότερο της αντικειμενικής αξίας,
μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ειδικού εκκαθαριστή και έγκριση
της Εποπτικής Αρχής. Αν και ο τρίτος διαγωνισμός αποβεί άκαρπος, επαναλαμβάνεται ανά έτος σύμφωνα με τους όρους και η διαδικασία του τρίτου διαγωνισμού, για όσους διαγωνισμούς θα ακολουθήσουν. Το
Επικουρικό Κεφάλαιο έχει δικαίωμα διακανονισμού του τμήματος κατακύρωσης δια της αμέσου καταβολής μετρητοίς των τριών τετάρτων (3/4)
του δε υπολοίπου εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το
ένα έτος μετά από παροχή τραπεζικής εγγύησης (εγγυητική επιστολή), η
οποία δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.
Σε κάθε περίπτωση έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επι-
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χείρησης ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της. Η ως άνω ανάκληση δεν
εμποδίζει τον εκκαθαριστή και κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο
προς τούτο από τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζει ορισμένες δραστηριότητες της ασφαλιστικής επιχείρησης εφόσον αυτό απαιτείται ή ενδείκνυται
για τους σκοπούς της εκκαθάρισης με τη συναίνεση και υπό τον έλεγχο
της Εποπτικής Αρχής.
Άρθρο 5
(με το άρθρο 5 προστίθεται άρθρο 10δ στο Ν.Δ.400/1970)
1.

2.

Διαδικασία αναγγελίας και επαλήθευσης

Ο ειδικός εκκαθαριστής καλεί με δημοσίευση τους πιστωτές για αναγγελία
των απαιτήσεών τους από ασφάλιση και από σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν καλούνται οι δικαιούχοι ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την
κυκλοφορία αυτοκινήτου, ούτε οι δικαιούχοι ασφαλίσεων ζωής για τους
οποίους δεν έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση. Ειδικότερα, ο ειδικός
εκκαθαριστής προβαίνει σε δύο (2) δημοσιεύσεις που θα απέχουν μεταξύ
τους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες, σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες Πανελλαδικής κυκλοφορίας, μια πολιτική και μία οικονομική, και,
σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης είναι εκτός Αθηνών, και σε
μία εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας. Η διαδικασία της αναγγελίας ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την τελευταία δημοσίευση.
Η επαλήθευση των απαιτήσεων, όπως προκύπτουν από τα βιβλία και
στοιχεία της επιχείρησης, ή από αναγγελία, γίνεται από τον ειδικό εκκαθαριστή, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας προς αναγγελία των απαιτήσεων. Κατά τη διαδικασία της
επαλήθευσης καλούνται να παρίστανται ο εκπρόσωπος των πιστωτών
καθώς και εκπρόσωπος της υπό εκκαθάριση εταιρίας που ορίζεται από
τα καταστατικά της όργανα. Ο ειδικός εκκαθαριστής, συντάσσει κατάσταση των πιστωτών για τις απαιτήσεις που δεν αμφισβητούνται ή έχουν
επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου. Στην κατάσταση αυτή περιλαμβάνονται, εφόσον έχουν επαληθευτεί, οι απαιτήσεις:
α) των δικαιούχων από μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα,
β) των δικαιούχων ασφαλίσματος από ασφαλίσεις ζωής,
γ) των δικαιούχων ασφαλίσματος από ασφαλίσεις κατά ζημιών, εκτός
των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, που
έχουν δηλώσει την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και έχει καταχωρηθεί η δήλωση στα βιβλία της ασφαλιστικής επιχείρησης,
δ) όσων αναγγέλθηκαν μέσα στην ως άνω προθεσμία με βάση τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, ή απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου και
ε) των εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση εταιρία με σχέση εξαρτημένης
εργασίας, για δεδουλευμένους μισθούς του τελευταίου πενταμήνου πριν
από την έκδοση της απόφασης ανάκλησης.
Για τις απαιτήσεις που αμφισβητούνται δικαστικά ή εξώδικα γίνεται χωριστή μνεία, στην οποία αναφέρεται το ποσό που εκτιμά ο ειδικός εκκαθαριστής, και το ποσό που διεκδικεί ο πιστωτής.
Η κατάσταση καταχωρίζεται αμέσως στο μητρώο ασφαλιστικών επιχει2051
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ρήσεων και η ανακοίνωση της καταχώρησής της δημοσιεύεται σε δύο (2)
τουλάχιστον Πανελλαδικής κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες, μία πολιτική και μία οικονομική και σε περίπτωση που η έδρα βρίσκεται εκτός
Αθηνών σε μία τουλάχιστον εκδίδεται στην έδρα της επιχείρησης.
Αντιρρήσεις κατά της πιο πάνω κατάστασης ασκούνται με ανακοπή στο
μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης μέσα σε σαράντα
πέντε (45) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση και εκδικάζονται κατά
την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Έφεση κατά της απόφασης
του πρωτοδικείου εκδικάζεται από το αρμόδιο Εφετείο κατά τη διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Η απόφαση του Εφετείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.
Δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση που έχουν συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα σε άλλο κράτος-μέλος, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων αρχών των κρατών-μελών, δικαιούνται να αναγγείλουν τις
απαιτήσεις τους, τυγχάνοντας της αυτής μεταχείρίσης και κατάταξης με
τις ομοειδείς απαιτήσεις δικαιούχων, οι οποίοι έχουν συνήθη διαμονή,
κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα. Η αναγγελία των προαναφερομένων απαιτήσεων μπορεί να γίνεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους-μέλους συνήθους διαμονής, κατοικίας ή έδρας των δικαιούχων.
Με την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ενημερώνει
αμελλητί και ατομικά με γραπτό σημείωμα κάθε γνωστό πιστωτή που έχει
συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα σε άλλο κράτος - μέλος.
Το αναφερόμενο ως άνω σημείωμα αναφέρει ιδίως τις προθεσμίες, τις
κυρώσεις που ορίζονται για τις εν λόγω προθεσμίες, το όργανο ή την
αρχή που έχει εξουσιοδοτηθεί προκειμένου να δεχθεί την αναγγελία απαιτήσεων η παρατηρήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις καθώς και τα υπόλοιπα επιβληθέντα μέτρα. Το σημείωμα αναφέρει
επίσης αν οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις είναι προνομιακές ή
έχουν εμπράγματη ασφάλεια οφείλουν να προβούν σε αναγγελία των
απαιτήσεών τους.
Στην περίπτωση απαιτήσεων από ασφάλιση το σημείωμα αναφέρει επίσης τα γενικά αποτελέσματα της διαδικασίας εκκαθάρισης επί των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και ιδίως την ημερομηνία από την οποία τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια ή οι πράξεις παύουν να παράγουν αποτελέσματα και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου όσον
αφορά το ασφαλιστήριο ή την πράξη.
Οι πληροφορίες του σημειώματος παρέχονται στην ελληνική γλώσσα σε
έντυπο που φέρει τον τίτλο «πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως τηρητέες προθεσμίες» διατυπωμένο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ εξαίρεση, οι πληροφορίες του σημειώματος
παρέχονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους συνήθους διαμονής, κατοικίας ή έδρας του πιστωτή που είναι δικαιούχος απαιτήσεως από ασφάλιση.
Ο εκκαθαριστής ενημερώνει τακτικά με τον πλέον πρόσφορο τρόπο τους
πιστωτές, ιδίως σχετικά με την πορεία της εκκαθάρισης.
Η κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του παρόντος καταχώρηση της
απόφασης για εκκαθάριση στο Μητρώο ασφαλιστικών ανωνύμων εταιριών, οι κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του παρόντος προβλέψεις
για τα ειδικά μητρώα του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.Δ.400/1970, ο κατά την
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παράγραφο 11 του άρθρου 1 του παρόντος διορισμός από τον εκκαθαριστή άλλων προσώπων και η κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου
1 του παρόντος υποχρέωση ενημέρωσης των πιστωτών ισχύουν και
στην κοινή εκκαθάριση.
Άρθρο 6
(με το άρθρο 6 αντικαθίσταται το άρθρο 11 του Ν.Δ.400/1970
και το υπάρχον άρθρο 11 αναριθμείται σε 12/γ του Ν.Δ.400/1970)

1.

2.

3.

4.

Προνομιακή ικανοποίηση απαιτήσεων από ασφάλιση

Οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση και οι καθολικοί και ειδικοί τους
διάδοχοι, έχουν προνόμιο στην ασφαλιστική τοποθέτηση που προηγείται
από κάθε άλλο γενικό ή ειδικό προνόμιο. Το προνόμιο αυτό, ασκείται
αποκλειστικά κατά σειρά, μετά την προαφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης και την ικανοποίηση των απαιτήσεων από μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, συμμέτρως δε από τους λοιπούς δικαιούχους κατά κλάδο
ασφάλισης. Τυχόν υπόλοιπο περιουσίας από κλάδο ασφάλισης κατανέμεται συμμέτρως στους λοιπούς κλάδους.
Το ως άνω προνόμιο ισχύει και μετά τη λύση της ασφαλιστικής επιχείρησης
Κατάσχεση ασφαλιστικής τοποθέτησης στα χέρια της ασφαλιστικής επιχείρησης ή τρίτου επιτρέπεται μόνο υπέρ των δικαιούχων της προηγούμενης παρ. 1 με βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απόφαση
διαιτητικού δικαστηρίου. Αντίγραφο του κατασχετηρίου επιδίδεται με
ποινή ακυρότητας της κατάσχεσης στην Εποπτική Αρχή.
Οι δικαιούχοι απαιτήσεων από σχέση εξαρτημένης εργασίας για δεδουλευμένους μισθούς κατά το τελευταίο πεντάμηνο πριν από την έκδοση
της απόφασης για ανάκληση με εξαίρεση τις απαιτήσεις των ασκούντων
το δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, έχουν
προνόμιο στην περιουσία της ασφαλιστικής επιχείρησης η οποία ήταν
ελεύθερη πριν από την έκδοση της απόφασης για ανάκληση. Η διάταξη
αυτή εφαρμόζεται αναδρομικά για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που τέθηκαν σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης μετά την 1.1.2006.
Οι δαπάνες και τα έξοδα εκκαθάρισης από τη διαχείριση κατά τη διάρκεια
της εκκαθάρισης βαρύνουν το σύνολο της περιουσίας της ασφαλιστικής
επιχείρησης, επιμερίζονται, ανάλογα με την παραγωγή των ακαθάριστων
και εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του τελευταίου ισολογισμού και ικανοποιούνται από όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής επιχείρησης πριν από την ικανοποίηση κάθε προνομίου των προηγούμενων
παραγράφων. Με εισήγηση του Επικουρικού Κεφαλαίου ως εκκαθαριστή
και απόφαση της Εποπτικής Αρχής, μπορεί να υπολογίζεται η κατανομή
των δαπανών εκκαθάρισης και ο προσδιορισμός των εξόδων ανά έτος,
κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.
Άρθρο 7

(με το άρθρο 7 προστίθεται άρθρο 11α στο Ν.Δ.400/1970)
1.

Αρμοδιότητες της Εποπτικής Αρχής

Κατά την άσκηση της νόμιμης Εποπτείας, η Εποπτική Αρχή ελέγχει ιδία:
α) Την νομιμότητα όλων των πράξεων της ασφαλιστικής εκκαθάρισης,
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2.

β) τις αποκλίσεις από τον προγραμματισμό της πορείας της εκκαθάρισης,
όπως υποβάλλεται από την ειδικό εκκαθαριστή,
γ) την εφαρμογή ενιαίου κριτηρίου κατανομής των εξόδων εκκαθάρισης
κατά κλάδο ασφάλισης. Το κριτήριο κατανομής των εξόδων εκκαθάρισης
μπορεί να διαφέρει κατά εταιρία και
δ) το σύμμετρο της κατανομής της ασφαλιστικής περιουσίας τόσο κατά
κλάδο ασφάλισης όσο και μεταξύ των δικαιούχων, σύμφωνα με το προνόμιό τους, όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο.
Η Εποπτική Αρχή εντέλλεται τη συμμόρφωση και την αποκατάσταση της
νομιμότητας. Κατά της απόφασης της Εποπτικής Αρχής, ο εκκαθαριστής
μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά
την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας εντός προθεσμίας δέκα πέντε
(15) ημερών. Η απόφαση είναι οριστική και δεσμευτική για τα διάδικα
μέρη.
Σε περίπτωση διαπιστώσεως από την Εποπτική Αρχή ότι έχουν διαπραχθεί ποινικές παραβάσεις, αποστέλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα σχετική μηνυτήρια αναφορά.
Άρθρο 8

(με το άρθρο 8 προστίθεται άρθρο 11β στο Ν.Δ.400/1970)
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Συνέπειες - Σχέση με άλλες διαδικασίες

Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής εκκαθάρισης αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση των ασφαλιστικών απαιτήσεων σε βάρος της και σε
βάρος των ασφαλισμένων όλων των κλάδων και σε βάρος του εκκαθαριστή, μέχρι το ποσό για το οποίο ευθύνεται σε ολόκληρο η ασφαλιστική
επιχείρηση.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης
και οι απαιτήσεις τους παύουν να είναι τοκοφόρες, εκτός εάν υπάρχει
υπόλοιπο περιουσιακών στοιχείων μετά την ικανοποίηση των προνομιούχων απαιτήσεων, το οποίο κατανέμεται σύμμετρα.
Με τη θέση της επιχείρησης σε ασφαλιστική εκκαθάριση, επέρχεται βίαια
διακοπή των εκκρεμών δικών, οι οποίες συνεχίζονται κατά τη διαδικασία
των εργατικών διαφορών (681 Κωδ. Πολ. Δικον.), με πρωτοβουλία των
δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση και του Επικουρικού Κεφαλαίου.
Εκκρεμείς διαφορές στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας εισάγονται με
κλήση οποιουδήποτε νομιμοποιημένου στο μονομελές πρωτοδικείο της
έδρας της επιχείρησης ανεξάρτητα από το ποσό με τη διαδικασία των
εργατικών διαφορών.
Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά σε απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου νοείται η απόφαση εκείνη, η αγωγή ακύρωσης της οποίας είτε
δεν έχει ασκηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του άρθρου 899
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει, είτε έχει απορριφθεί τελεσίδικα.
Ο εκκαθαριστής μπορεί να συνάπτει δάνεια με πιστωτικά ιδρύματα με
σκοπό να εξοφλεί δικαιούχους ασφαλίσματος. Οι απαιτήσεις από τα δάνεια αυτά έχουν το προνόμιο της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.
Για τη λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης εισηγείται το Επικουρικό Κε-

2054

φάλαιο και αποφασίζει η Εποπτική Αρχή ιδία όταν υπάρχουν απαιτήσεις
ασήμαντες ή η είσπραξη τους είναι αδύνατος ή λαμβανομένων υπόψη
των δαπανών, η συνέχιση κρίνεται ασύμφορη.
7. Η ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία έχει λυθεί και έχει τεθεί σε καθεστώς
ασφαλιστικής εκκαθάρισης λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της
για παράβαση νόμου και στην οποία είχε απαγορευθεί η ελεύθερη διάθεση περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να αναβιώσει ως ασφαλιστική
επιχείρηση ή επιχείρηση ασκούσα άλλη ασφαλιστική δραστηριότητα (βλ.
άρθρ. 47α § 4 ν. 2190).
8. Αξιώσεις από φόρους εισοδήματος που δημιουργούνται από την υπεραξία που προκύπτει από τη ρευστοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου
της ασφαλιστικής τοποθέτησης της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, ικανοποιούνται μετά την ικανοποίηση των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση και από σχέση εξαρτημένης εργασίας.
9. Κατά παρέκληση των κείμενων φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών
διατάξεων, στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή εκποίησης περιουσιακών
στοιχείων ασφαλιστικών εταιριών που τελούν υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, δεν είναι αναγκαία η προσκομιδή πιστοποιητικού φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας και κάθε άλλου εγγράφου γενικά
που απαιτείται να προσαχθεί από δημόσια αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. για το χρόνο
που έχει προηγηθεί της ανάκλησης και θέσης της εταιρίας σε ασφαλιστική
εκκαθάριση για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου ή της μεταβιβαστικής εν γένει σύμβασης. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει το συμβόλαιο
χωρίς την προσκομιδή πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας ή κάθε
άλλου, από τα προαναφερθέντα, εγγράφου και οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να προβαίνουν σε θεώρηση βιβλίων
και στοιχείων των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών, χωρίς επίσης
προσκομιδή των απαιτουμένων πιστοποιητικών και εγγράφων.
10. Ο εκκαθαριστής δεν υπέχει ποινική ευθύνη ούτε προσωποκρατείται ούτε
υπέχει οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης
προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξάρτητα από
το χρόνο βεβαίωσής τους.
11. Ο ειδικός εκκαθαριστής υποχρεούται να ελέγξει τις πράξεις που έχουν
διενεργηθεί το τελευταίο χρόνο πριν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας
της ασφαλιστικής επιχείρησης. Είναι άκυρη και ανακαλείται άνευ αποτελέσματος ως προς τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση κάθε
ετεροβαρής πράξη που μειώνει την κινητή ή ακίνητη περιουσία της ασφαλιστικής τοποθέτησης, γενόμενη στο ως άνω διάστημα από την ασφαλιστική επιχείρηση, της οποίας η άδεια έχει ανακληθεί καθώς και κάθε
πληρωμή μη ληξιπροθέσμων χρεών, κάθε πληρωμή ληξιπροθέσμων
χρεών μη οφειλομένου αντικειμένου (ανώμαλη πληρωμή) και κάθε εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο ή υποθήκη βάσει ιδιωτικής βούλησης ή δικαστικής απόφασης) επί της περιουσίας της ασφαλιστικής τοποθέτησης,
προς εξασφάλιση προγενέστερης οφειλής.
Κάθε προσημείωση υποθήκης που εγγράφεται κατά το χρονικό διάστημα
του ενός έτους πριν την ανάκληση της άδειας προς εξασφάλιση προγενέστερης οφειλής, ανακαλείται.
Κάθε άλλη αμφοτεροβαρής πράξη ως και κάθε άλλη πληρωμή ληξιπρόθεσμου χρέους που έγινε τον τελευταίο χρόνο πριν την ανάκληση της
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άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης δύναται να ακυρωθεί,
μόνο αν διαπιστωθεί ότι είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα των πιστωτών και οι συμβαλλόμενοι με την ασφαλιστική επιχείρηση γνώριζαν την
κατάσταση.
12. Η εκποίηση ακινήτων που είναι σε ασφαλιστική τοποθέτηση, και η οποία
γίνεται συνεπεία εκκαθάρισης, συνιστά σπουδαίο λόγο για καταγγελία
των συμβάσεων μισθώσεων, συγχρόνως με την καταβολή αποζημίωσης
δέκα (10) μηνιαίων μισθωμάτων.
13. Η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας από τον ειδικό εκκαθαριστή είναι
έγκυρη, ανεξάρτητα από την άμεση καταβολή αποζημίωσης των μισθωτών.
14. Η ολοκλήρωση των εργασιών εκκαθάρισης από το Επικουρικό Κεφάλαιο
γνωστοποιείται στη συνέλευση των πιστωτών με δημόσια ανακοίνωση.
Άρθρο 9
(με το άρθρο 9 προστίθεται άρθρο 11γ στο Ν.Δ.400/1970)

1.
2.

3.

4.

η σχέση διαμεσολαβούντων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Τα αποδεικνυόμενα χρεωστικά - πιστωτικά υπόλοιπα από τα επίσημα
εμπορικά βιβλία, συμβάσεις και στοιχεία της ασφαλιστικής επιχείρησης
και των διαμεσολαβούντων, αποτελούν πλήρη απόδειξη για τις μεταξύ
των οικονομικές σχέσεις.
Οι διαμεσολαβούντες μέσα σε ένα μήνα από την ανάκληση της άδειας
λειτουργίας της επιχείρησης, υποχρεούνται όπως καταβάλουν στο Επικουρικό Κεφάλαιο ως εκκαθαριστή, τα προκύπτοντα από τα βιβλία και
στοιχεία της εταιρίας και των διαμεσολαβούντων χρεωστικά υπόλοιπα.
Ιδιαίτερες συμφωνίες δεν αναγνωρίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο
και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, αν δεν φέρουν βέβαια χρονολογία. Καταβληθέντα και καταχωρηθέντα μέχρι την εφαρμογή του παρόντος δεν αναζητούνται. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα όλων των
κλάδων ασφαλίσεων που αποδεδειγμένα καταβλήθηκαν από τους διαμεσολαβούντες στην ασφαλιστική επιχείρηση, πιστώνονται στον μεταξύ
τους αλληλόχρεο λογαριασμό.
Οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση δικαιούνται να εισπράξουν προνομιακά από το Επικουρικό Κεφάλαιο ως εκκαθαριστή, μετά τα έξοδα εκκαθάρισης τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα για όλους τους κλάδους
ασφάλισης. Το δικαίωμά τους αυτό μπορούν να το εκχωρήσουν στους
διαμεσολαβούντες. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος διεκδικήσει τα
μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα από το Επικουρικό Κεφάλαιο, αυτά καταβάλλονται και εν συνεχεία αναζητούνται από τον διαμεσολαβούντα.
Κάθε διαφορά μεταξύ Επικουρικού Κεφαλαίου και διαμεσολαβούντων
επιλύεται από τριμελές διαιτητικό όργανο που συγκροτείται από εκπρόσωπο της Εποπτικής Αρχής ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης
των ασφαλιστικών εταιριών και έναν εκπρόσωπο του αντίστοιχου φορέα
των διαμεσολαβούντων. Σε περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπου από
τα διάδικα μέρη, αυτός ορίζεται από την Εποπτική Αρχή.
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Άρθρο 10
(με το άρθρο 10 αντικαθίσταται το άρθρο 12 του Ν.Δ.400/1970
και το υπάρχον 12 αναριθμείται σε 11δ)
Πέρας της εκκαθάρισης

Το στάδιο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει την
τριετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης.
Για τη συνέχιση της ασφαλιστικής εκκαθάρισης πέραν της τριετίας, απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτικής Αρχής. Το συνολικό όμως στάδιο εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη εξαετία.
Περαιτέρω παράταση της ασφαλιστικής εκκαθάρισης μπορεί να ζητηθεί
μόνο με αιτιολογημένη έκθεση του Επικουρικού Κεφαλαίου ως εκκαθαριστή
και με απόφαση της Εποπτικής Αρχής. Εάν η Εποπτική Αρχή εγκρίνει την
περαιτέρω παράταση στο εξείς η ασφαλιστική εκκαθάριση διενεργείται από
το Επικουρικό Κεφάλαιο χωρίς ειδικό εκκαθαριστή.
Μεταβατικές διατάξεις

1.

2.

3.

Άρθρο 11
(με το άρθρο 11 αντικαθίσταται το άρθρο 12β του Ν.Δ.400/1970
και το υπάρχον 12β αναριθμείται σε 12α, το δε υπάρχον 12α καταργείται)

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ασφαλιστική εκκαθάριση
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταλαμβάνονται από το
νέο καθεστώς της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και οι διαδικασίες συνεχίζονται από το σημείο στο οποίο βρίσκονται.
Οι διενεργηθείσες πράξεις μέχρι την εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν
θίγονται.
Με Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες μετάβασης στο νέο
καθεστώς εκκαθάρισης.
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που βρίσκονται πέραν της δεκαετίας σε διαδικασία εκκαθάρισης (πτώχευση ή κοινή εκκαθάριση) κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, δύνανται να τεθούν σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, μετά από λογοδοσία των συνδίκων ή του εκκαθαριστή και Απόφαση της Εποπτικής Αρχής. Ειδικότερα:
Ο σύνδικος ή ο εκκαθαριστής, λογοδοτεί στην Εποπτική Αρχή εντός
τριών (3) μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση της Εποπτικής Αρχής. Η
λογοδοσία κοινοποιείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον αρμόδιο Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου της έδρας της ασφαλιστικής επιχείρησης. Η
λογοδοσία πρέπει να περιέχει την πορεία της πτωχευτικής διαδικασίας
ή της εκκαθάρισης και τις αναγγελθείσες απαιτήσεις των δικαιούχων από
ασφάλιση, την τυχών ικανοποίηση ή μη αυτών των απαιτήσεων και την
τύχη των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων.
Με απόφαση της Εποπτικής Αρχής ορίζεται, ποιες από τις ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα υπαχθούν εν συνεχεία στο καθεστώς της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.
Ο νόμος 489/1976 προσαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου
και με Υπουργική Απόφαση τροποποιείται ο κανονισμός λειτουργίας και
οργάνωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου το οποίο έχει συσταθεί με το
άρθρο 16 του Κ.Ν.489/1976.
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Το Επικουρικό Κεφάλαιο εξακολουθεί να λειτουργεί μόνο για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγ.1 περίπτωση α, β, γ του Κ.Ν.489/1976.
Η εφαρμογή αυτού του νόμου εξαρτάται από την έκδοση της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης.
4. Έως ότου τεθεί σε ισχύ ο παρών νόμος με την έκδοση της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης για την λειτουργία και οργάνωσητου Επικουρικού
Κεφαλαίου ως εκκαθαριστή, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.Δ.400/1970 όπως
ισχύει σήμερα.
5. Όπου στον παρόντα Νόμο αναφέρεται η Εποπτική Αρχή, νοείται η κατά
τον Νόμο 3229/04 Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. Μέχρι την
έκδοση της διαπιστωτικής πράξης που προβλέπεται από το νόμο αυτό
οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
6. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου καταργούνται τα άρθρα 10 και
12α του Ν.Δ./400/1970 τα οποία αντικαθίστανται από τον παρόντα Νόμο.
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Αναμόρφωση της νομοθεσίας
περί εμπορικών σημάτων
και υλοποίηση
του Παρατηρητηρίου Σημάτων
Αυτό το σχέδιο Νόμου περιελήφθη στο Ν. 4072/2012, ΦΕΚ
86 Α /11.04.2012.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1

1.

2.

Σημεία συστατικά του σήματος

Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, ικανό να
διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων
επιχειρήσεων.
Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή
νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.
Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.
Άρθρο 2

Κτήση δικαιώματος

Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος κτάται μόνο με την καταχώρισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 3

1.

Λόγοι απαραδέκτου

Δεν καταχωρούνται ως σήματα σημεία τα οποία:
α) δεν μπορούν να αποτελέσουν σήμα σύμφωνα με το άρθρο 1 του
νόμου αυτού,
β) στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,
γ) συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, των
ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής
προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας,
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2.

3.

1.

2.

δ) συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθομιλουμένη ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική συναλλαγών,
ε) συνίστανται αποκλειστικά από το σήμα που επιβάλλεται από τη φύση
του προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν,
στ) αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη,
ζ) μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την
ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας,
Δεν καταχωρούνται επίσης ως σήματα:
α) η σημαία, τα εμβλήματα, τα σύμβολα, οι θυρεοί, τα σημεία και τα επισήματα του ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών, που αναφέρονται
στο άρθρο 6 τρις της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ν. 213/1975) και με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, καθώς και τα σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και
ιδίως θρησκευτικά σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις,
β) τα σημεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην καλή πίστη.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων β, γ και δ της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, σημείο γίνεται δεκτό για καταχώριση, εφόσον
μέχρι την τελευταία συζήτηση για την παραδοχή του απέκτησε διακριτικό
χαρακτήρα λόγω της χρήσης του.
Άρθρο 4

Σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:
α) εάν ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες,
για τα οποία το σήμα έχει δηλωθεί, ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία
προστατεύεται το προγενέστερο σήμα,
β) εάν, λόγω της ταυτότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας
των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα
και της ταυτότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της ομοιότητας με το
προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών,
υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον
κίνδυνο συσχέτισής του με το προγενέστερο σήμα,
γ) εάν ταυτίζεται ή ομοιάζει με προγενέστερο σήμα και προορίζεται να
διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες, που δεν ομοιάζουν με εκείνα για τα
οποία έχει καταχωρηθεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον τούτο έχει αποκτήσει φήμη και η χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό
χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού.
Ως «προγενέστερα σήματα» κατά τον παρόντα νόμο νοούνται:
α) τα σήματα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών με ισχύ στην Ελλάδα
και των κοινοτικών, τα οποία έχουν καταχωρηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήματος, αφού ληφθούν υπόψη τα τυχόν
δικαιώματα προτεραιότητας αυτών που προβλήθηκαν,
β) οι προγενέστερες δηλώσεις σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω διεθνών και κοινοτικών, με την επιφύλαξη της καταχώρισής τους,
γ) τα σήματα τα οποία, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του
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3.

4.

5.

σήματος ή ενδεχομένως κατά την ημερομηνία προτεραιότητας που προβάλλεται προς υποστήριξη αυτής, είναι παγκοίνως γνωστά κατά την έννοια του άρθρου 6 δις της Σύμβασης των Παρισίων,
δ) τα κοινοτικά σήματα των οποίων εγκύρως προβάλλεται η αρχαιότητα
στην ελληνική επικράτεια, έναντι εθνικού σήματος, σύμφωνα με το άρθρο
34 του Κανονισμού 40/94/ΕΚ της 20ης Δεκεμβρίου 1993 του Συμβουλίου
«για το κοινοτικό σήμα» (όπως αυτός ισχύει), ακόμα και αν έχει προηγηθεί παραίτηση ή μη ανανέωση της προστασίας του εθνικού σήματος, στο
οποίο στηρίχθηκε η αρχαιότητα του κοινοτικού σήματος.
Σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση, μετά από αίτημα προσώπου
το οποίο έχει έννομο συμφέρον:
α) εάν προσκρούει σε δικαίωμα μη καταχωρημένου σήματος ή άλλου
διακριτικού σημείου ή γνωρίσματος, που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές, τα οποία παρέχουν στο δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει τη
χρήση μεταγενέστερου σήματος και με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα αυτά έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του εν
λόγω σημείου, αφού ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας,
β) εάν προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα της προσωπικότητας τρίτου ή σε προγενέστερο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας
πέραν αυτών που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο,
γ) εάν ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση με σήμα που έχει καταχωρηθεί και χρησιμοποιείται στο εξωτερικό κατά τη στιγμή της κατάθεσης της
δήλωσης, αν αυτή έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα.
Έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου προγενέστερου σήματος η οποία
τυχόν περιέχει όρους και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία ή στη ΔΕΣ
ή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
αίρει το κώλυμα καταχώρισης σήματος που ομοιάζει με το προγενέστερο
χωρίς να ταυτίζεται με αυτό, εκτός εάν κατά την κρίση της ΔΕΣ ή των
ανωτέρω δικαστηρίων τυγχάνει εφαρμογής η περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου προγενέστερου σήματος αίρει το κώλυμα καταχώρισης σήματος που ταυτίζεται με το προγενέστερο σήμα,
για προϊόντα διαφορετικά από αυτά για τα οποία έχει κατατεθεί το προγενέστερο σήμα εκτός εάν κατά την κρίση της ΔΕΣ ή των ανωτέρω δικαστηρίων, τυγχάνει εφαρμογής η περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 3.
Άρθρο 5

Εάν το σήμα αποτελείται από το όνομα ή το επώνυμο του καταθέτη που
έχει ήδη κατατεθεί από άλλον ως σήμα για να διακρίνει ταυτόσημα ή ομοειδή
προϊόντα, πρέπει να προστεθεί σε αυτό διακριτικό σημείο για τη σαφή διάκρισή του από το προηγούμενο.
1.

2.

Άρθρο 6

Για την καταχώριση εθνικού σήματος κατατίθεται δήλωση στο αρμόδιο
τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η δήλωση υποβάλλεται σε τέσσερα αντίγραφα και περιέχει:
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

α) αίτηση για καταχώριση σήματος,
β) αποτύπωση του σήματος,
γ) ονοματεπώνυμο, κατοικία , αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονική διεύθυνση του καταθέτη ή των καταθετών και για νομικά πρόσωπα επωνυμία , έδρα, στην Ελλάδα ή όπου βρίσκεται η έδρα τους, αριθμό
τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονική διεύθυνση αυτών.
δ) κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία το σήμα πρόκειται να
διακρίνει, ταξινομημένα κατά κλάση με αναγραφή της οικείας κλάσεως
κατά ομάδα προϊόντων,
ε) διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ή αντικλήτου, εφόσον το επιθυμεί
ο καταθέτης,
στ) ημερομηνία της προγενέστερης κατάθεσης, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, καθώς και τη χώρα στην οποία έχει γίνει αυτή,
ζ) υπογραφή του πληρεξούσιου δικηγόρου, εφόσον ορίζεται από τον καταθέτη
η) αν το σήμα είναι ηχητικό ή έγχρωμο ή τρισδιάστατο ή συλλογικό ή
αριθμητικό ή συσκευασία-σχήμα, γίνεται ειδική μνεία στη δήλωση
θ) στην περίπτωση που το σήμα περιλαμβάνει γραμματικούς χαρακτήρες
άλλους από ελληνικούς ή λατινικούς ή αριθμούς άλλους από αραβικούς
ή λατινικούς, απόδοση των εν λόγω χαρακτήρων ή/και αριθμών με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες ή/και αραβικούς ή λατινικούς αριθμούς
αντίστοιχα.
Η δήλωση συνοδεύεται από:
α) δέκα αντίτυπα του σήματος, στην περίπτωση δε έγχρωμης σύνθεσης
του σήματος και δέκα έγχρωμα αντίτυπά του,
β) παράβολο υπέρ του Δημοσίου,
γ) πληρεξούσιο έγγραφο για κατάθεση σημάτων με απλή υπογραφή του
καταθέτη, εφόσον ορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος.
Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, η μορφή και το περιεχόμενο
του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Με την κατάθεση της δήλωσης αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία, η
ώρα της υποβολής της και ο αριθμός αυτής, υπογράφεται δε αρμοδίως.
Δηλώσεις, που δεν πληρούν τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του
παρόντος άρθρου, δεν γίνονται δεκτές από την υπηρεσία.
Αν η δήλωση, που κατατέθηκε, περιέχει ελλείψεις ή λάθη που διέλαθαν
της προσοχής του αρμόδιου για την παραλαβή αυτής υπαλλήλου, ειδοποιείται ο καταθέτης με κάθε πρόσφορο μέσον, ο οποίος πρέπει να τα
διορθώσει εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών.
Εάν οι ελλείψεις δεν καλυφθούν ή τα λάθη δεν διορθωθούν εμπρόθεσμα,
η δήλωση παραπέμπεται στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων ως έχει.
Η δήλωση βιβλιοδετείται σε ειδικό βιβλίο, διαφορετικό για τα ημεδαπά
και τα αλλοδαπά σήματα.
Άρθρο 7

1.

Δικαιολογητικά για τη μετατροπή κοινοτικού σήματος
σε αίτηση εθνικού σήματος

Σε περίπτωση μετατροπής αίτησης κοινοτικού σήματος ή κοινοτικού σή-
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2.
3.
4.

ματος σε εθνικό, ο καταθέτης ή ο δικαιούχος υποβάλλει σε τέσσερα αντίγραφα στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης δήλωση μετατροπής που συνοδεύεται από:
α) παράβολο υπέρ του Δημοσίου
β) μετάφραση της αίτησης μετατροπής και των συνημμένων εγγράφων
στην Ελληνική γλώσσα, από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με το νόμο,
γ) έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου ή αντικλήτου στην Ελλάδα,
δ) δέκα αντίτυπα του σήματος, στην περίπτωση δε έγχρωμης σύνθεσης
του σήματος και δέκα έγχρωμα αντίτυπά του.
Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι δύο μηνών
και αρχίζει από την ειδοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο του καταθέτη ή
δικαιούχου από την ανωτέρω Διεύθυνση.
Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, η μορφή και το περιεχόμενο
του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι δηλώσεις αυτές βιβλιοδετούνται σε ειδικό βιβλίο.
Για την παραδοχή του εθνικού σήματος που προκύπτει από την μετατροπή αποφασίζει η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων.
Άρθρο 8

1.

2.
3.

4.

Μετατροπή Διεθνούς καταχώρισης Σήματος σε Εθνική αίτηση

Σε περίπτωση που είτε η βασική αίτηση είτε η βασική καταχώριση, στην
οποία στηρίζεται δήλωση διεθνούς σήματος με επέκταση στην Ελλάδα,
παύσει να ισχύει στη χώρα προέλευσης εντός πενταετίας από την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης, ο διεθνής καταθέτης δικαιούται,
εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία που ενεγράφη η
παύση ισχύος τής διεθνούς καταχώρισης στο Μητρώο Σημάτων του Διεθνούς Γραφείου, να ζητήσει την μετατροπή της σε εθνική αίτηση.
Η ρύθμιση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και εάν η παύση ισχύος επέλθει μετά την πάροδο της ως άνω πενταετούς προθεσμίας με την προϋπόθεση ότι το ένδικο βοήθημα υποβλήθηκε στη χώρα προέλευσης
εντός της πενταετίας.
Σε περίπτωση μετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνική αίτηση, ο
καταθέτης υποβάλλει σε τέσσερα αντίγραφα στη Διεύθυνση Εμπορικής
και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης δήλωση μετατροπής που συνοδεύεται από :
α) παράβολο υπέρ του Δημοσίου,
β) έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου ή αντικλήτου στην Ελλάδα,
γ) δέκα αντίτυπα του σήματος, στην περίπτωση δε έγχρωμης σύνθεσης
του σήματος και δέκα έγχρωμα αντίτυπά του,
δ) βεβαίωση του Διεθνούς Γραφείου από την οποία να προκύπτει το
σήμα και τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες για τις οποίες είχε ζητηθεί η επέκταση προστασίας του διεθνούς σήματος στην Ελλάδα πριν την διαγραφή του από το Διεθνές Μητρώο και η ημερομηνία διαγραφής του από
το Διεθνές Μητρώο.
Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, η μορφή και το περιεχόμενο
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5.

6.
7.

του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι δηλώσεις αυτές βιβλιοδετούνται σε ειδικό βιβλίο.
Η αίτηση μετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνική καταχωρείται
χωρίς προέλεγχο και εκδίκαση από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων,
εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία του άρθρου 5 παρ. 2γ του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και δεν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα. Εάν η εν λόγω
προθεσμία δεν έχει παρέλθει ή εάν έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινή
απόρριψη, η αίτηση μετατροπής εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της
Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Σε περίπτωση που η αίτηση για αρχική
ή επιγενόμενη επέκταση προστασίας του διεθνούς σήματος στην Ελλάδα
εκκρεμεί ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή των αρμόδιων
δικαστηρίων, η σχετική δίκη καταργείται μετά την υποβολή της αίτησης
μετατροπής.
Μετά την υποβολή της αίτησης μετατροπής η διεθνής καταχώριση διαγράφεται με πράξη της αρμόδιας Υπηρεσίας από τα βιβλία διεθνών σημάτων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κανόνες του παρόντος νόμου για τα εθνικά σήματα.
Άρθρο 9

O καταθέτης μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας
για την καταχώριση ή διαγραφή σήματος και ανεξαρτήτως εκκρεμοδικίας:
α) να προβεί σε δήλωση μη διεκδίκησης δικαιωμάτων σε ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του δηλωθέντος σήματος,
β) να προβεί σε δήλωση περιορισμού προϊόντων ή υπηρεσιών ακόμη και
αν δεν αναφέρονται κατά λέξη στη δήλωση.
Άρθρο 10

1.

2.

3.

4.

Διαίρεση δήλωσης ή καταχώρισης σήματος

Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος μπορεί να διαιρέσει τη δήλωση ή την καταχώριση σήματος δηλώνοντας ότι ένα τμήμα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην αρχική θα αποτελέσουν αντικείμενο
μιας ή περισσοτέρων τμηματικών δηλώσεων ή καταχωρίσεων. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες δήλωσης διαίρεσης δεν επιτρέπεται να αλληλοεπικαλύπτονται με εκείνα που παραμένουν σε αρχική ή τμηματική δήλωση
ή καταχώριση.
Η χρονική προτεραιότητα ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης της αρχικής
δήλωσης.
Σε περίπτωση άσκησης ενδίκου βοηθήματος κατά της αρχικής δήλωσης
ή καταχώρισης σήματος θεωρείται ότι αυτό στρέφεται και κατά της τμηματικής δήλωσης διαίρεσης που υποβλήθηκε μετά την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, εφόσον με αυτό προσβάλλονται προϊόντα ή υπηρεσίες
της δήλωσης διαίρεσης.
H αίτηση διαίρεσης εξετάζεται από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Η
διαίρεση της δήλωσης ή καταχώρισης του σήματος επιτρέπεται εκτός αν
κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος παραπλάνησης κατά περίπτωση σύμφωνα με την περί-
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πτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή την περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 20. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του
παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Διοικητική Επιτροπή Σημάτων

Για την δήλωση καταχώρισης σήματος αποφασίζει η Διοικητική Επιτροπή
Σημάτων.
Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων αποφασίζει επίσης για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει μεταξύ της αρμόδιας υπηρεσίας και των καταθετών
ή δικαιούχων σήματος κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου, καθώς
και στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανόνα 28 του Εκτελεστικού
Κανονισμού του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, το Διεθνές Γραφείο ζητά
από την υπηρεσία να γίνουν διορθώσεις στη δήλωση καταχώρισης του
διεθνούς σήματος.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων αποφασίζει
κατόπιν σχετικής αίτησης της υπηρεσίας.
Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων περιλαμβάνει δεκατέσσερα τμήματα, καθένα από τα οποία συντίθεται από έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή έναν
Προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, πτυχιούχο ανώτατης σχολής με
βαθμό Α, και έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας ή του Πειραιά, ως μέλη.
Τα μέλη των τμημάτων της Διοικητικής Επιτροπής διορίζονται με ισάριθμα
αναπληρωματικά, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται
το Σεπτέμβριο κάθε δεύτερου έτους, ύστερα από πρόταση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους για τους προέδρους της Επιτροπής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά για τους εκπροσώπους των
ανωτέρω επιμελητηρίων. Αναπληρωτές του Προϊσταμένου Διεύθυνσης
ή του Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στη Διοικητική Επιτροπή
Σημάτων ορίζονται υπάλληλοι της ίδιας Διεύθυνσης, πτυχιούχοι ανώτατης
σχολής με βαθμό Α’ ή ελλείψει αυτών με βαθμό Β.
Ο γραμματέας κάθε τμήματος της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Οι γραμματείς και οι αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, πτυχιούχοι ανώτατης σχολής.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας βοηθός γραμματέα, με τον αναπληρωτή του, για κάθε τμήμα της Επιτροπής. Οι βοηθοί και οι αναπληρωτές
τους είναι υπάλληλοι της παραπάνω Διεύθυνσης.
Την κατανομή των υποθέσεων μεταξύ των τμημάτων της Επιτροπής καθορίζει ο αρχαιότερος πρόεδρος.
Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων είναι ειδικά αιτιολογημένες και δημοσιεύονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων.
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9.

Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ορίζονται εκάστοτε, ύστερα από πρόταση
της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τα τμήματα της
Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που είναι αποκλειστικά αρμόδια για την
έκδοση αποφάσεων σχετικά με τις δηλώσεις καταχώρισης διεθνών σημάτων. Οι πρόεδροι, τα μέλη, οι γραμματείς και οι βοηθοί γραμματέων
των τμημάτων αυτών πρέπει να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την
αγγλική ή γαλλική ή ισπανική γλώσσα. Για την αμοιβή των τμημάτων
αυτών της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων εισφέρεται κατ’ έτος στον οικείο κωδικό του τακτικού Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου από τον ειδικό λογαριασμό 7100032107 (Ειδικές Απολήψεις από
το Διεθνές Γραφείο για την καταχώριση διεθνών σημάτων) ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό που θα καθορισθεί με υπουργική απόφαση.
Άρθρο 12

1.
2.

3.

4.

5.

Διαδικασία

Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων εδρεύει στην Αθήνα. Συνεδριάζει στο
Υπουργείο Ανάπτυξης-Γενική Γραμματεία Εμπορίου και σε γραφείο οριζόμενο με πράξη του αρμόδιου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εμπορικής
και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που τοιχοκολλάται στην Υπηρεσία.
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δημόσιες και τηρούνται πρακτικά.
Η Επιτροπή συνεδριάζει σε ημέρες και ώρες οριζόμενες από τον πρόεδρο στην αρχή κάθε έτους και γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση στο
γραφείο της αρμόδιας Διεύθυνσης. Η συζήτηση γίνεται με βάση το έκθεμα
που καταρτίζει ο πρόεδρος κατά τη σειρά της υποβολής των δηλώσεων.
Το έκθεμα τοιχοκολλάται οκτώ ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο γραφείο της αρμόδιας Διεύθυνσης.
Πριν από τη συζήτηση με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας, καλούνται
οι διάδικοι. Η οικεία κλήση κοινοποιείται σε αυτούς ή στους αντικλήτους
τους, με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πριν από πέντε εργάσιμες ημέρες, κατά την ορισθείσα δε ημερομηνία συζήτησης η υπόθεση συζητείται
και με απουσία των διαδίκων που κλητεύτηκαν. Η Επιτροπή μπορεί, με
αίτηση των διαδίκων ή και αυτεπάγγελτα, να αναβάλλει τη συζήτηση σε
τακτή ημερομηνία συζήτησης. Από την απουσία των διαδίκων δεν τεκμαίρεται ομολογία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο. Η
Επιτροπή δικάζει ως να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Ανακοπή κατά της
ερήμην απόφασης δεν επιτρέπεται.
Σε περίπτωση διεθνούς σήματος κατά του οποίου ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εγείρει αντιρρήσεις, η αρμόδια υπηρεσία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων της τηλεομοιοτυπίας και του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τριάντα ημέρες πριν τη συζήτηση της διεθνούς καταχώρισης ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, προσωρινή άρνηση στο Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και τον κανόνα 17 του Εκτελεστικού Κανονισμού του Πρωτοκόλλου, αναφέροντας και την ημερομηνία της συζήτησης.
Οι διάδικοι παρίστανται με δικηγόρο, μπορούν δε να αναπτύξουν τους
ισχυρισμούς τους προφορικώς και εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής και
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να υποβάλουν κάθε χρήσιμο για την υποστήριξη της υποθέσεώς τους
στοιχείο ή έγγραφο. Ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Γίνονται δεκτές ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου με κλήτευση του αντιδίκου προ σαράντα οκτώ ωρών. Η κλήτευση του διεθνούς καταθέτη ή του
αντιπροσώπου του αρκεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η
Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την εξέταση μαρτύρων ενώπιόν της.
6. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 3, οι λόγοι απαραδέκτου των σημάτων κρίνονται κατά το καθεστώς, που υφίσταται κατά τη
συζήτηση της δήλωσης ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.
7. Περιλήψεις των αποφάσεων που δέχονται το σήμα δημοσιεύονται εντός
μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης, στο Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η περίληψη
περιέχει το σήμα, το ονοματεπώνυμο και την κατοικία του δηλούντος, τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες προς διάκριση των οποίων προορίζεται το
σήμα. Όσον αφορά τα διεθνή σήματα θα αναφέρονται επίσης τα στοιχεία
της διεθνούς καταχώρισης, δηλαδή ο αριθμός του διεθνούς σήματος, η
ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα του Διεθνούς Γραφείου και το τεύχος αυτής. Οι απορριπτικές αποφάσεις κοινοποιούνται
με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας προς τους διαδίκους ή τους αντικλήτους αυτών.
8. Ο διεθνής καταθέτης υποχρεούται να διορίσει αντίκλητο στην Ελλάδα για
την επίδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων Η παράλειψη διορισμού αντικλήτου δημιουργεί τεκμήριο νόμιμης επίδοσης της ανωτέρω απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων μετά παρέλευση τριάντα ημερών από την επομένη της δημοσίευσής
της.
9. Ως προς την ευταξία στο ακροατήριο, την κατάρτιση των αποφάσεων και
των πρακτικών, τους λόγους και τη διαδικασία της εξαίρεσης μελών της
επιτροπής εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
10. Η παράβαση διάταξης που ρυθμίζει τη διαδικασία συνεπάγεται ακυρότητα, εάν κατά την κρίση της Επιτροπής η παράβαση προξένησε βλάβη
στον προτείνοντα αυτή διάδικο.
Άρθρο 13

1.

Τριτανακοπή

Κατά της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, που δέχεται
ολικά ή μερικά τη δήλωση του σήματος, επιτρέπεται η άσκηση τριτανακοπής ενώπιον της ίδιας Επιτροπής από οποιονδήποτε τρίτο που έχει
έννομο συμφέρον, έστω και μη χρηματικό, εφόσον δεν παρενέβη στη συζήτηση της δήλωσης του σήματος. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και τα επιμελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών του Ν.2251/1994, όπως εκάστοτε
ισχύει, αλλά μόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την άσκηση τριτανακοπής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων εξαιρουμένης της περίπτωσης του εδαφίου β της
παραγράφου 3 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.
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2.

Η τριτανακοπή κατά αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων
ασκείται με δικόγραφο, που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία, καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο και συντάσσεται έκθεση κατάθεσης.
3. Αντί της κατάθεσης, η τριτανακοπή κατά αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων δύναται να ασκηθεί και με κοινοποίηση του οικείου δικογράφου, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την
επίδοση, στην αρμόδια υπηρεσία και εντός της επομένης από την επίδοση καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο σημάτων.
4. Η τριτανακοπή κατά απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και
των αρμοδίων δικαστηρίων που δέχεται το εθνικό ή διεθνές σήμα ασκείται εντός προθεσμίας τριών μηνών, που αρχίζει από την πρώτη ημέρα
του επομένου μήνα της πραγματικής κυκλοφορίας του τεύχους Δ.Ε.Β.Ι.
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύεται η προσβαλλομένη απόφαση.
5. Για τα εθνικά σήματα η τριτανακοπή κοινοποιείται στον αντίκλητο του
καθού δεκαπέντε ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων
6. Πρόσθετοι λόγοι ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων για εθνικά
σήματα υποβάλλονται με δικόγραφο που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία δέκα ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης και συντάσσεται πράξη κατάθεσης. Το δικόγραφο κοινοποιείται με
επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας με κάθε πρόσφορο μέσο στους λοιπούς διαδίκους τρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης.
7. Σε περίπτωση τριτανακοπής για διεθνές σήμα η Υπηρεσία κοινοποιεί
στοιχεία της τριτανακοπής ως προσωρινή άρνηση στο Διεθνές Γραφείο
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και τον κανόνα
17 του Εκτελεστικού Κανονισμού του Πρωτοκόλλου, αναφέροντας και
την ημερομηνία της συζήτησης, το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη
της αναφερομένης στην παράγραφο 4 προθεσμίας.
8. Στην περίπτωση τριτανακοπής για διεθνές σήμα πρόσθετοι λόγοι ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων υποβάλλονται με δικόγραφο
που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες
πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και συντάσσεται πράξη κατάθεσης.
9. Στην περίπτωση διεθνών σημάτων οι τυχόν υποβληθέντες πρόσθετοι
λόγοι, κοινοποιούνται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων της
τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με επιμέλεια της
αρμόδιας υπηρεσίας στο διεθνή καταθέτη ή στον αντιπρόσωπό του όπως
αυτός εμφαίνεται στο Διεθνές Μητρώο, μεταφρασμένα νόμιμα από την
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης στην αγγλική ή γαλλική
γλώσσα. Εάν έχει διορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος η κοινοποίηση του δικογράφου γίνεται υποχρεωτικά μόνο σε αυτόν με κάθε
πρόσφορο μέσον, χωρίς μετάφραση.
10. Προσφυγή από τον τριτανακόπτοντα ασκείται μόνον κατά της απόφασης
της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που εκδίδεται για την τριτανακοπή.
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Άρθρο 14

Τα δικόγραφα ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων περιέχουν:
α) τα ονόματα και την κατοικία των διαδίκων,
β) τη σημείωση της προσβαλλόμενης απόφασης,
γ) όλους τους λόγους της προσβολής της,
δ) χρονολογία και υπογραφή του διαδίκου ή του πληρεξουσίου του.
Πριν από κάθε συζήτηση ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων
τριτανακοπών, παρεμβάσεων ή αιτήσεων διαγραφής, με ποινή απαραδέκτου, κατατίθενται τα νόμιμα τέλη και παράβολο, του οποίου διατάσσεται η απόδοση σε περίπτωση παραδοχής της τριτανακοπής,
παρέμβασης ή αίτησης διαγραφής. Με αίτηση του παριστάμενου κατά τη
συζήτηση πληρεξούσιου δικηγόρου, μπορεί να δοθεί από τον πρόεδρο
της Επιτροπής προθεσμία πέντε ημερών για την καταβολή των ως άνω
τελών και παραβόλου.
Ως προς τη συζήτηση και τις αποφάσεις για τριτανακοπές, παρεμβάσεις
και αιτήσεις διαγραφής ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12.
Στα βιβλία καταχώρισης δικογράφων αναγράφονται και:
α) ο αύξων αριθμός του δικογράφου,
β) η χρονολογία,
γ) το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.
Τα δικόγραφα της τριτανακοπής, της αίτησης διαγραφής και των παρεμβάσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων σημειώνονται
ευθύς ως κατατεθεί ή επιδοθεί το δικόγραφο στην αρμόδια υπηρεσία στο
ειδικό βιβλίο σημάτων.
Άρθρο 15

1.

2.

3.

Παρέμβαση

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, υλικό ή ηθικό, μπορεί να παρέμβει κυρίως
ή προσθέτως ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και των αρμόδιων δικαστηρίων. Δικαίωμα παρέμβασης έχει και κάθε επιμελητήριο
και οι ενώσεις καταναλωτών του Ν. 2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει,
αλλά μόνον για τους λόγους απαραδέκτου του άρθρου 3 του παρόντος
νόμου.
Η παρέμβαση ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ασκείται με
δικόγραφο που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία και κοινοποιείται με
κάθε πρόσφορο μέσον στον αντίκλητο του καθού με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος πέντε ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, ενώπιον δε των
Δικαστηρίων ασκείται κατά τις οικείες διατάξεις. Πρόσθετοι λόγοι στην
παρέμβαση υποβάλλονται και κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσον
το αργότερο τρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.
Για τα διεθνή σήματα η παρέμβαση ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων κατατίθεται τριάντα ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία
πρώτης συζήτησης. Πρόσθετοι λόγοι στην παρέμβαση ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων υποβάλλονται είκοσι ημέρες πριν την ορι2069
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σθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης, με δικόγραφο που κατατίθεται
στην αρμόδια υπηρεσία, συντάσσεται δε σχετική πράξη κατάθεσης. Η
Υπηρεσία κοινοποιεί στοιχεία της παρέμβασης και των τυχόν υποβληθέντων προσθέτων λόγων στο Διεθνές Γραφείο ως προσωρινή άρνηση
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και τον Κανόνα
17 του Εκτελεστικού Κανονισμού του Πρωτοκόλλου, αναφέροντας και
την ημερομηνία συζήτησης, δεκαπέντε ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης.
Στην περίπτωση διεθνών σημάτων η παρέμβαση, καθώς και οι τυχόν
υποβληθέντες πρόσθετοι λόγοι, κοινοποιούνται οκτώ ημέρες πριν την
ορισθείσα ημερομηνία πρώτης συζήτησης ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένων της
τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επιμέλεια του
παρεμβαίνοντος στο διεθνή καταθέτη ή στον αντιπρόσωπό του, όπως
αυτός εμφαίνεται στο Διεθνές Μητρώο, μεταφρασμένο νόμιμα από το
Υπουργείο Εξωτερικών ή από τον επισπεύδοντα διάδικο στην αγγλική ή
γαλλική γλώσσα. Εάν έχει διορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος η κοινοποίηση του δικογράφου γίνεται υποχρεωτικά μόνο σε αυτόν
με δικαστικό επιμελητή, χωρίς μετάφραση.
Άρθρο 16

1.
2.

3.

4.
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6.

Προσφυγή

Κατά των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Η προσφυγή ασκείται εντός προθεσμίας εξήντα ημερών, που αρχίζει από
την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων με κατάθεση του δικογράφου στη Γραμματεία του ανωτέρω Δικαστηρίου. Για αλλοδαπούς καταθέτες η
προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα ημέρες. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Κατά τη συζήτηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων καλούνται από
τον προσφεύγοντα, με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, για άσκηση
παρέμβασης αυτοί που έχουν καταστεί διάδικοι ενώπιον της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων και οι δικαιούχοι των προγενέστερων σημάτων, τα
οποία αποτέλεσαν κώλυμα αποδοχής του επιδίκου σήματος από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Οι νομίμως κλητευθέντες κατά τα ανωτέρω
για άσκηση παρέμβασης στερούνται του δικαιώματος τριτανακοπής.
Η κλήση των διαδίκων ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
και του Συμβουλίου της Επικρατείας γίνεται προς αυτόν που είναι σημειωμένος στο ειδικό βιβλίο των σημάτων ως αντίκλητος.
Η κλήτευση των δικαιούχων διεθνών και κοινοτικών σημάτων για άσκηση
παρέμβασης γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων
και της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου μπορούν να προσκομισθούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για
πρώτη φορά εφόσον κλητεύθηκε ο αντίδικος σαράντα οκτώ ώρες πριν
την ένορκη βεβαίωση. Η κλήτευση του διεθνούς καταθέτη ή του αντιπρο-
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σώπου του μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταφρασμένη νόμιμα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από τον
επισπεύδοντα διάδικο στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Εάν έχει διορισθεί
πληρεξούσιος δικηγόρος ή αντίκλητος η κλήτευση γίνεται υποχρεωτικά
μόνο σε αυτόν με δικαστικό επιμελητή και χωρίς μετάφραση.
Άρθρο 17

1.

2.

Καταχώριση

Οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας σημειώνονται
στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Όταν το σήμα γίνει
δεκτό με αμετάκλητη απόφαση, σημειώνεται στο ειδικό βιβλίο η λέξη «καταχωρήθηκε» με τις τυχόν μεταβολές ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία αναφέρεται το σήμα. Η πράξη καταχώρισης χρονολογείται
και υπογράφεται αρμοδίως.
Το ειδικό βιβλίο είναι δημόσιο. Αντίγραφα δε ή αποσπάσματα των εγγραφών παρέχονται σε κάθε αιτούντα. Αντίγραφο ή απόσπασμα για το σήμα
που έχει καταχωρηθεί παρέχεται στο δικαιούχο ατελώς.
Άρθρο 18

Χρονική προτεραιότητα σήματος

Η χρονική προτεραιότητα του σήματος καθορίζεται από την ημέρα που
υποβλήθηκε η δήλωση.
Άρθρο 19

1.

2.
3.
4.
5.

Παραχώρηση άδειας χρήσης

Μετά από συμφωνία των μερών, επιτρέπεται η αποκλειστική ή μη χρήση
του εθνικού η διεθνούς με ισχύ στην Ελλάδα σήματος για μέρος ή το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, και
για το σύνολο ή τμήμα της ελληνικής επικράτειας, με τον όρο ότι η χρήση
του σήματος δε δημιουργεί κίνδυνο παραπλάνησης σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 οπότε και το σήμα διαγράφεται εκτός και αν λήξει η άδεια χρήσης.
Μετά από αίτημα όλων των συμβαλλομένων, η άδεια χρήσης μπορεί να
καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο σημάτων. Η καταχώρηση γίνεται μετά από
απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.
Μπορεί να συμφωνηθεί ότι ο αδειούχος χρήσης σήματος δικαιούται σε
παραχώρηση περαιτέρω αδειών χρήσης αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 1ή 2 του παρόντος.
Τις αγωγές παράλειψης και αποζημίωσης με έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου έχει αυτοτελώς και ο αδειούχος χρήσης σήματος σύμφωνα με
την παράγραφο 2 ή με την παράγραφο 3, στην περίπτωση αυτή, εφόσον
η άδεια χρήσης έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Δήλωση για λύση της συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης, υποβαλλόμενη από τοποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, επιφέρει αυτοδικαίως από την υποβολή της τη διαγραφή της άδειας χρήσης σήματος
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που καταχωρήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3. Για τη διαγραφή
της καταχωρημένης άδειας χρήσης με αίτηση τρίτων αποφασίζει η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων.
Άρθρο 20

1.

2.

3.

Διαγραφή

Το σήμα διαγράφεται, ολικά ή μερικά, με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή των αρμόδιων δικαστηρίων στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν, εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την ημερομηνία της
πράξης καταχώρισης του σήματος, ο δικαιούχος δεν κάνει ουσιαστική
χρήση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί ή αν διακόψει τη χρήση του σήματος για πέντε συνεχή έτη,
β) εάν η επιχείρηση, για τα προϊόντα της οποίας έχει καταχωρηθεί το
σήμα, έπαυσε να λειτουργεί από πενταετίας,
γ) εάν, συνεπεία της συμπεριφοράς ή αδράνειας του δικαιούχου, το σήμα
έχει καταστεί κοινόχρηστο ή συνήθης εμπορική ονομασία του προϊόντος
ή της υπηρεσίας για το οποίο έχει καταχωρηθεί,
δ) εάν, λόγω της χρήσης του σήματος από το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία τούτο έχει καταχωρηθεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση,
την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των
υπηρεσιών,
ε) εάν καταχωρήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και
4 του παρόντος νόμου.
Το σήμα δεν διαγράφεται:
α) εάν, παρά την ύπαρξη προγενέστερου αντιτιθέμενου σήματος συντρέχουν λόγοι διαγραφής του προγενέστερου λόγω μη χρήσης του σήματος,
ή παύσης λειτουργίας της επιχειρήσεως, κατά τα εδάφια α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
β) εάν ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος που
παρέχει στο δικαιούχο του το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος, ανέχθηκε εν γνώσει του τη χρήση μεταγενέστερου
σήματος για περίοδο πέντε συνεχών ετών, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος έγινε με κακή πίστη.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων α και β της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, το σήμα δεν διαγράφεται:
α) εάν ο δικαιούχος του σήματος αποδείξει ότι η μη χρήση αυτού ή η
παύση της λειτουργίας της επιχείρησης οφείλεται σε εύλογη αιτία,
β) εάν ο δικαιούχος του σήματος, στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ
της λήξης της πενταετίας μη χρήσης του και της υποβολής της αίτησης
διαγραφής, προέβη σε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης
του. Πάντως, η έναρξη ή επανάληψη της χρήσης εντός περιόδου τριών
μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης διαγραφής, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας μη
χρήσης, δεν λαμβάνεται υπόψη, εάν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες
για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης έλαβαν χώρα, αφού ο δικαιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος ότι είναι πιθανή η υποβολή αίτησης
διαγραφής.
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Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως χρήση του σήματος νοείται και
κάθε ενέργεια που αναφέρεται στο άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος νόμου.
5. Σε αίτηση διαγραφής υπόκειται και εθνικό σήμα για το οποίο έχει γίνει
δεκτή από το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ /
OHIM) αίτηση αρχαιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του Κανονισμού 40/94/Ε.Κ. της 20ης Δεκεμβρίου 1993 του Συμβουλίου, ακόμη και
αν έχει προηγηθεί παραίτηση από το προγενέστερο αυτό εθνικό σήμα ή
μη ανανέωση της προστασίας του.
6. Η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο που δικαιολογεί έννομο συμφέρον. Τα επιμελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών του
Ν.2251/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διαγραφή μόνον στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και στην
περίπτωση δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διαγραφή του σήματος γίνεται και αυτεπάγγελτα από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, ως προς τις περιπτώσεις του άρθρου 3.
7. Η αίτηση διαγραφής για λόγους απαραδέκτου του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της προστασίας του σήματος.
Εάν το σήμα καταχωρήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 4 του παρόντος
νόμου η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων εντός προθεσμίας πέντε ετών, που αρχίζει από την καταχώριση του
σήματος, εκτός αν έχει κατατεθεί κακόπιστα. Στην περίπτωση του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αίτηση διαγραφής
δεν μπορεί να υποβληθεί πριν από την πάροδο εικοσαετίας από την κατάθεση του σήματος.
8. Στην περίπτωση διαγραφής λόγω μη χρήσης, η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων ή τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να αντιστρέψουν το βάρος
απόδειξης.
9. Τα αποτελέσματα της απόφασης για διαγραφή του σήματος αρχίζουν
όταν αυτή καταστεί αμετάκλητη. Για τη χρήση του σήματος πριν από την
διαγραφή του δεν χωρεί αγωγή για αποζημίωση, εκτός εάν η διαγραφή
γίνεται για λόγους κακόπιστης κατάθεσης του σήματος. Στην περίπτωση
αυτή εφαρμόζεται για το ύψος της αποζημίωσης το άρθρο 29 παρ. 2 του
παρόντος νόμου. Για τη χρήση του σήματος πριν από την αμετάκλητη
διαγραφή του δεν χωρεί έγκληση.
10. Όταν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία απόφαση με την οποία διατάσσεται η διαγραφή του σήματος , ο αριθμός της απόφασης και το διατακτικό της σημειώνεται στο ειδικό βιβλίο σημάτων. Όταν η ανωτέρω
απόφαση καταστεί αμετάκλητη το σήμα διαγράφεται από το ειδικό βιβλίο
σημάτων.
11. Το σήμα επίσης διαγράφεται, συνολικά ή μερικά, οποτεδήποτε, με απλή
δήλωση του δικαιούχου, που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία και καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο σημάτων.
12. Το δικαίωμα που παρέχει το διεθνές σήμα απόλλυται όσον αφορά την
ελληνική επικράτεια με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων,
για τους λόγους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Όταν καταστεί
αμετάκλητη η απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και το διεθνές σήμα διαγραφεί από το ειδικό βιβλίο σημάτων, η αρμόδια υπηρεσία
ενημερώνει το Διεθνές Γραφείο με δήλωση, στην οποία αναφέρονται το
όνομα του δικαιούχου, ο αριθμός της διεθνούς εγγραφής, η δικαστική
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αρχή και η διαδικασία απώλειας του δικαιώματος, το αμετάκλητο της απόφασης, η έναρξη ισχύος της και τα καλυπτόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες
κατά τον κανόνα 19 του Εκτελεστικού Κανονισμού του Πρωτοκόλλου της
Μαδρίτης.
13. Το δικόγραφο της αίτησης διαγραφής κατά εθνικού σήματος κοινοποιείται
με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας στον αντίκλητο του δικαιούχου
τριάντα ημέρες πριν την ορισθείσα πρώτη συζήτηση ενώπιον της Δ.Ε.Σ.
Πρόσθετοι λόγοι σε αίτηση διαγραφής κατά εθνικού σήματος κοινοποιούνται στον αντίκλητο του δικαιούχου δέκα ημέρες πριν τη συζήτηση ενώπιον της Δ.Ε.Σ.
14. Το δικόγραφο της αίτησης διαγραφής κατά διεθνούς σήματος κοινοποιείται με επιμέλεια της Υπηρεσίας στο διεθνή καταθέτη ή τον αντιπρόσωπό του, όπως αυτός εμφαίνεται στο Διεθνές Μητρώο, με κάθε
πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένων της τηλεομοιοτυπίας και του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τριάντα ημέρες πριν την ορισθείσα πρώτη
συζήτηση, μεταφρασμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Εάν έχει ορισθεί πληρεξούσιος έλληνας δικηγόρος ή αντίκλητος, η κοινοποίηση του δικογράφου γίνεται υποχρεωτικά μόνο σε αυτόν με κάθε πρόσφορο μέσον και χωρίς
μετάφραση. Πρόσθετοι λόγοι σε αίτηση διαγραφής κατά διεθνούς σήματος κοινοποιούνται δέκα ημέρες πριν την ορισθείσα πρώτη συζήτηση με
τον ίδιο τρόπο που ασκείται η αίτηση διαγραφής επί διεθνούς σήματος.
15. Με την κατάθεση αίτησης διαγραφής και τυχόν προσθέτων λόγων κατά
εθνικού ή διεθνούς σήματος, η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει πράξη κατάθεσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21

1.

2.

3.

Δικαιώματα που παρέχει το σήμα

Η καταχώριση του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε
τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημεία, τα οποία αποτελούν παραποίηση ή απομίμηση του σήματός του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση (α) και (β) του παρόντος νόμου ή σήματα τα
οποία έχουν καταχωρισθεί κατά παράβαση αυτών των διατάξεων.
Ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε
τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές σημείο εάν ταυτίζεται ή ομοιάζει
με το σήμα του δικαιούχου και προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες, που δεν ομοιάζουν με εκείνα για τα οποία έχει καταχωρηθεί το
προγενέστερο σήμα, εφόσον τούτο έχει αποκτήσει φήμη και η χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σημείου θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του
προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη
φήμη αυτού ή ή σήματα τα οποία έχουν καταχωρισθεί κατά παράβαση
του άρθρου 4 παρ.1 περίπτωση (γ).
Η καταχώρηση σήματος παρέχει στον δικαιούχο, ιδίως το δικαίωμα της χρήσης αυτού, το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα ή εμπορεύματα τα
οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρε-
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4.

σίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύμματα και στις συσκευασίες των εμπορευμάτων στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμολόγια, στους τιμοκαταλόγους,
στις αγγελίες, στις κάθε είδους διαφημίσεις, ως και σε άλλο έντυπο υλικό
και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα.
Ως χρήση του σήματος θεωρείται επίσης:
α) η χρήση του σήματος που γίνεται υπό μορφή που διαφέρει ως προς
τα στοιχεία του, τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα
αυτού,
β) η επίθεση του σήματος σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους στην Ελλάδα με προορισμό αποκλειστικά την εξαγωγή,
γ) η χρήση του σήματος με τη συγκατάθεση του δικαιούχου, καθώς και η
χρήση συλλογικού σήματος από δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα.
Άρθρο 22

1.
2.
3.
4.

Ίδια και αλλότρια προϊόντα

Του σήματος επιτρέπεται να γίνεται χρήση μόνο στα ίδια προϊόντα και
στις υπηρεσίες του δικαιούχου, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται
στον παρόντα νόμο.
Ως ίδια θεωρούνται και τα προϊόντα, τα οποία κατά το κύριο μέρος αυτών
κατασκευάζονται ή παρασκευάζονται από το δικαιούχο του σήματος,
απλώς δε συναρμολογούνται ή συμπληρώνονται από άλλον.
Ο μη παραγωγός του αυτού ή όμοιου προϊόντος δύναται να κάνει χρήση
του δικού του σήματος στα πωλούμενα αλλότρια προϊόντα, υπό τον όρο
ότι θα διατηρείται άθικτο το τυχόν υπάρχον σήμα του παραγωγού αυτών.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και στα σήματα υπηρεσιών.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, ούτε και με τη συναίνεση του δικαιούχου επιτρέπεται να γίνεται χρήση του σήματος σε αλλότρια προϊόντα, εμπορεύματα, ή υπηρεσίες ή κατ' άλλον τρόπο, πλην των εξαιρέσεων που
προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
Άρθρο 23

1.

2.
3.

Περιορισμός προστασίας

Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα στο δικαιούχο του δεν παρεμποδίζει
τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές το όνομα, το επώνυμο, την
επωνυμία και τη διεύθυνσή τους, ως και ενδείξεις σχετικές με το είδος,
την ποιότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το
χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα
χαρακτηριστικά του καθώς και το ίδιο το σήμα, αν τούτο είναι αναγκαίο
προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, ιδίως
δε όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά. Η χρήση αυτή πρέπει
να γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη
βιομηχανία ή στο εμπόριο.
Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν παρεμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος,
αν το δικαίωμα αυτό ασκείται στα εδαφικά όρια, στα οποία αναγνωρίζεται.
Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στο δικαιούχο του να
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απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί με
το σήμα αυτό στο εμπόριο, μέσα στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο, από τον
ίδιο το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του. Το προηγούμενο εδάφιο δεν
εφαρμόζεται, αν ο δικαιούχος έχει εύλογη αιτία να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση
των προϊόντων μεταβάλλεται ή αλλοιώνεται μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.
Άρθρο 24

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Διάρκεια της προστασίας

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου η
προστασία του σήματος διαρκεί για μια δεκαετία που αρχίζει από την κατάθεση.
Η προστασία σήματος, που προέρχεται από μετατροπή αίτησης κοινοτικού σήματος ή από τη μετατροπή κοινοτικού σήματος σε εθνικό ανατρέχει στην ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήματος ή στην
ημερομηνία προτεραιότητας αυτής της αίτησης ή αυτού του σήματος και
ενδεχομένως στην αρχαιότητα ελληνικού σήματος που μπορεί να έχει
διεκδικηθεί. Για την ανανέωση των σημάτων αυτών κρίσιμη είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ / ΟΗΙΜ).
Η προστασία σήματος που προέρχεται από μετατροπή διεθνούς καταχώρησης σε αίτηση εθνικού σήματος διαρκεί για μια δεκαετία, που αρχίζει
είτε από την ημερομηνία της διεθνούς καταχώρισης, είτε, σε περίπτωση
μεταγενέστερης επέκτασης διεθνούς σήματος στην Ελλάδα, από την ημερομηνία εγγραφής στο Διεθνές Μητρώο της αίτησης επέκτασης για την
προστασία του διεθνούς σήματος στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που στηρίχθηκε η αρχαιότητα κοινοτικού σήματος σε καταχωρημένο ήδη εθνικό σήμα, τα ουσιαστικά δικαιώματα που απορρέουν
από το καταχωρημένο και σε ισχύ κοινοτικό σήμα ανατρέχουν στο χρόνο
καταχώρισης του εθνικού σήματος.
Σε περίπτωση αντικατάστασης εθνικού σήματος από διεθνές με ισχύ
στην Ελλάδα, τα ουσιαστικά δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές
σήμα ανατρέχουν στο χρόνο καταχώρισης του προγενέστερου εθνικού
σήματος.
Η διάρκεια της προστασίας μπορεί εκάστοτε να παρατείνεται για μια δεκαετία, με αίτηση του δικαιούχου και με την εμπρόθεσμη υποβολή στο
Υπουργείο Ανάπτυξης του κατά νόμο αποδεικτικού καταβολής των υπέρ
του Δημοσίου τελών.
Η υποβολή του κατά νόμο αποδεικτικού καταβολής των υπέρ του Δημοσίου τελών γίνεται εντός του τελευταίου έτους της προστασίας. Η υποβολή της αίτησης και του κατά νόμο αποδεικτικού καταβολής των τελών,
δύναται επίσης να γίνει εντός πρόσθετης προθεσμίας έξι μηνών μετά τη
λήξη της δεκαετίας, υπό τον όρο της υποβολής αποδεικτικού καταβολής
των τελών αυξημένων κατά το ήμισυ.
Εάν προσκομισθεί εμπρόθεσμα το κατά νόμο αποδεικτικό καταβολής των
τελών, σημειώνεται αυτό στο περιθώριο της αρχικής κατάθεσης.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου και
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όσον αφορά το σε αυτές αναφερόμενο εθνικό σήμα, στην περίπτωση
που δεν προσκομισθεί το κατά νόμο αποδεικτικό καταβολής των τελών
εντός της εξάμηνης προθεσμίας που ορίζεται στη παράγραφο 7 του άρθρου αυτού, το σήμα διαγράφεται, αφού συνταχθεί πράξη.
10. Κάθε αμφισβήτηση μεταξύ του αιτούντος την παράταση της προστασίας
και της υπηρεσίας, ως και κάθε αντίρρηση ως προς την κατά την παράγραφο 7 διαγραφή, λύεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων με αίτηση του ενδιαφερομένου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25

1.

2.

3.

4.

5.

Μεταβίβαση

Το δικαίωμα στο σήμα που κατατέθηκε είναι μεταβιβαστό, εν ζωή ή αιτία
θανάτου, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της επιχείρησης.
Επιτρέπεται η μεταβίβαση του σήματος για ορισμένα μόνο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί ή δηλωθεί μετά από
προηγούμενη απόφαση της ΔΕΣ, εφόσον δεν συντρέχει κίνδυνος παραπλάνησης κατά την έννοια της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 ή της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου20. Δεν
επιτρέπεται μεταβίβαση για ορισμένη μόνο εδαφική περιφέρεια της επικράτειας. Η ΔΕΣ εξετάζει τις αιτήσεις μεταβίβασης σήματος αποκλειστικά
και μόνο κατά σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης και εξετάζει
αποκλειστικά και μόνο αν συντρέχει κατά τα παραπάνω κίνδυνος παραπλάνησης.
Η μεταβίβαση χωρεί και αν το σήμα αποτελείται από όνομα φυσικών ή
νομικών προσώπων.
Η μεταβίβαση έχει ισχύ έναντι των τρίτων μόνο μετά την καταχώριση
αυτής στο βιβλίο σημάτων. Για την καταχώριση αυτή απαιτείται η προσκόμιση του κατά νόμο αποδεικτικού καταβολής των υπέρ του Δημοσίου
τελών και εφόσον η μεταβίβαση γίνεται εν ζωή, η υποβολή αίτησης ή
μόνο από το δικαιούχο ή από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Σε περίπτωση μεταβίβασης σήματος ή δήλωσης σήματος κατά το χρονικό διάστημα που η υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων ή των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων ή του
Συμβουλίου της Επικρατείας, ο ειδικός ή ο οιονεί καθολικός διάδοχος δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση.
Άρθρο 26
Εταιρίες

Με τη λύση της εταιρίας και μετά το πέρας της εκκαθάρισης, το σήμα διαγράφεται, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά κατά την εκκαθάριση.
Άρθρο 27

1.

Κατάσχεση, εκποίηση και πτώχευση

Η αναγκαστική κατάσχεση και εκποίηση του σήματος επιτρέπεται.
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2.

3.

Σε περίπτωση κατάσχεσης, η απόφαση που την επιτρέπει κοινοποιείται
στην αρμόδια υπηρεσία και καταχωρείται στο οικείο βιβλίο.
Σε περίπτωση πτώχευσης του δικαιούχου του σήματος μπορεί αυτό να
εκποιηθεί και αυτοτελώς.
Άρθρο 28

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Συλλογικά σήματα

Συνεταιρισμοί, ενώσεις ή σύλλογοι που επιδιώκουν επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν νομική προσωπικότητα, και αν ακόμα δεν έχουν δική τους
επιχείρηση, μπορούν να καταθέτουν σήματα για να διακρίνουν προϊόντα,
εμπορεύματα ή υπηρεσίες που παράγονται, πωλούνται ή παρέχονται από
τα μέλη αυτών (συλλογικά σήματα). Προς τα παραπάνω νομικά πρόσωπα
εξομοιώνονται και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 3 του παρόντος, το συλλογικό σήμα μπορεί να αποτελείται από ενδείξεις, που δύνανται να χρησιμεύουν στο εμπόριο για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης
των προϊόντων ή των υπηρεσιών.
Συλλογικό σήμα που αποτελείται από τέτοιες ενδείξεις δεν δίνει στο δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους την εμπορική χρήση τέτοιων σημείων ή ενδείξεων, ιδίως δε σε τρίτους που επιτρέπεται να
χρησιμοποιούν γεωγραφική ονομασία, με την προϋπόθεση ότι οι τρίτοι
αυτοί τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
Η δήλωση για κατάθεση συλλογικού σήματος πρέπει να συνοδεύεται από
υπεύθυνη δήλωση, η οποία περιέχει τον τίτλο, την έδρα, το σκοπό, το
ονοματεπώνυμο των νόμιμων εκπροσώπων, ονομαστικό κατάλογο των
μελών που δικαιούνται τη χρήση, καθώς και τους όρους και κανονισμούς
που αφορούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών για τη χρήση
του σήματος από αυτά. Όμοια δήλωση απαιτείται και για κάθε τυχόν μεταβολή των στοιχείων αυτών.
Το δικαίωμα στο συλλογικό σήμα δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί ως τέτοιο προς τρίτον.
Η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την καταχώριση του
συλλογικού σήματος ανήκει σε κάθε περίπτωση μόνο στο νομικό πρόσωπο του δικαιούχου του συλλογικού σήματος συνεταιρισμού, ένωσης
ή συλλόγου.
Για τα συλλογικά σήματα τηρείται ειδικό βιβλίο, τα δε δικαιώματα κατάθεσης και παράτασης της διάρκειας αυτών ορίζονται στο πενταπλάσιο των
δικαιωμάτων που ισχύουν κάθε φορά για τα υπόλοιπα σήματα.
Διαγραφή του συλλογικού σήματος χωρεί για όλες τις περιπτώσεις του
άρθρου 20, που εφαρμόζονται ανάλογα, όπως και όταν ο δικαιούχος ανέχεται τη χρήση του σήματος κατά τρόπο που αντίκειται στους σκοπούς
του συνεταιρισμού, ένωσης, συλλόγου κ.λπ., στους όρους και κανονισμούς που δηλώθηκαν υπεύθυνα κατά την κατάθεση ή επιφέρει πλάνη
στις συναλλαγές.
Αλλοδαποί συνεταιρισμοί, ενώσεις, σύλλογοι ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που ιδρύθηκαν κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού ή δημοσίου
δικαίου της χώρας όπου εδρεύουν, δύνανται να καταθέτουν συλλογικά
σήματα, αν στη χώρα αυτών κατατίθενται και προστατεύονται ελληνικά
συλλογικά σήματα.
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9.

Η χρήση του συλλογικού σήματος γίνεται απαραίτητα με την ένδειξη
«συλλογικό σήμα».
10. Στα συλλογικά σήματα ισχύουν όλες οι διατάξεις του παρόντος, εφόσον
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 29

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Αγωγή για παράλειψη και αποζημίωση

Όποιος χρησιμοποιεί αλλότριο σήμα και προκαλεί σύγχυση ή παραπλάνηση μπορεί να εναχθεί για παράλειψη ή αποζημίωση ή και για τα δύο.
Το αυτό ισχύει και για εκείνον ο οποίος χρησιμοποιεί σημείο που ταυτίζεται μεν ή ομοιάζει με σήμα, αλλά δεν διακρίνει συναφή προϊόντα ή υπηρεσίες με τα διακρινόμενα από το σήμα, εφόσον τούτο έχει αποκτήσει
φήμη στην Ελλάδα και η χρησιμοποίηση του σημείου θα προσπόριζε
στον χρησιμοποιούντα χωρίς εύλογη αιτία όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα
ή τη φήμη του σήματος. Τα ανωτέρω δικαιώματα του δικαιούχου του σήματος ισχύουν και έναντι δικαιούχου μεταγενέστερου σήματος το οποίο
έχει καταχωρηθεί κατά παράβαση του άρθρου 4 παρα.1.
Σε περίπτωση υπαίτιας προσβολής του δικαιώματος στο σήμα, ο δικαιούχος που ζημιώθηκε δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της ζημίας
ή την απόδοση της ωφέλειας από την αθέμιτη εκμετάλλευση του δικαιώματος αυτού ή την πληρωμή ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας
χρήσης του σήματος. Περαιτέρω ικανοποίηση για ηθική βλάβη δεν αποκλείεται.
Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του αρμοδίου μονομελούς πρωτοδικείου,
ανεξαρτήτως ποσού, και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Η αξίωση
για αποζημίωση παραγράφεται μετά τριετία από το τέλος του έτους κατά
το οποίο έγινε το πρώτον η παράνομη χρησιμοποίηση, παραποίηση ή
απομίμηση.
Σε περίπτωση διακοπής της παραγραφής νέα παραγραφή αρχίζει από
τη λήξη του έτους στο οποίο συνέπεσε το πέρας της διακοπής.
Οι διαφορές της πρώτης παραγράφου, αν ενωθούν με διαφορές εκ του
ν. 146/1914 ή των άρθρων 914 επ. του Αστικού Κώδικα, μπορεί να εισάγονται και στα αρμόδια πολυμελή πρωτοδικεία.
Προκειμένου για ταυτόσημο σήμα με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ.
α) του παρόντος νόμου, καθώς και για σήμα που διαφέρει ως προς τα
στοιχεία που δεν μεταβάλλουν το διακριτικό του χαρακτήρα, για την
πλήρη απόδειξη απομίμησης ή παραποίησης αρκεί μόνο η προσκόμιση
του πιστοποιητικού καταχώρισης του παραποιούμενου σήματος.
Άρθρο 30

1.

2.

Ασφαλιστικά μέτρα

Όποιος έχει αξίωση για παράλειψη πράξης, που αντίκειται στον παρόντα
νόμο, μπορεί να ζητήσει και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.
Όταν η αίτηση στρέφεται κατά τρίτου, καλείται πάντοτε και ο κύριος της
επιχείρησης, της οποίας τα προϊόντα ή υπηρεσίες φέρουν το προσβαλ2079

3.
4.

λόμενο σήμα, εάν από αυτά προκύπτει ποιος είναι ο κύριος.
Η δήλωση κατάθεσης σήματος από το πρόσωπο, κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, δεν κωλύει τη λήψη ασφαλιστικών
μέτρων κατ' αυτού.
Αρμόδιο για τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων είναι το Πρωτοδικείο
τόσο της περιφέρειας στην οποία ευρίσκονται τα προϊόντα ή παρέχονται
οι υπηρεσίες, όσο και της περιφέρειας που εδρεύει η επιχείρηση, της
οποίας τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες φέρουν το προσβαλλόμενο σήμα.
Άρθρο 31

1.

2.

Ποινικές διατάξεις

Τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική
ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ή με μία από τις ποινές
αυτές:
α) όποιος παραποιεί σήμα ή κάνει εν γνώσει χρήση παραποιημένου σήματος,
β) όποιος θέτει σε προϊόντα της επιχειρήσεώς του ή σε αντικείμενα του
εμπορίου του εν γνώσει αλλότριο σήμα,
γ) όποιος χωρίς παραποίηση απομιμείται ολικά ή μερικά προς παραπλάνηση των αγοραστών αλλότριο σήμα ή κάνει χρήση εν γνώσει τέτοιου
σήματος,
δ) όποιος εν γνώσει πωλεί ή εκθέτει προς πώληση ή κυκλοφορία προϊόντα ή «εμπορεύματα» που φέρουν σήμα που αποτελεί παραποίηση ή
απομίμηση αλλότριου σήματος,
ε) όποιος κάνει χρήση σήματος κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 22,
στ) όποιος χρησιμοποιεί ως σήμα τα εμβλήματα και τα σύμβολα του ελληνικού κράτους και πάσης αρχής, ως και τα θρησκευτικά σύμβολα.
Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στα σήματα υπηρεσιών.
Άρθρο 32

Άσκηση της ποινικής δίωξης

Η ποινική δίωξη για μεν τις περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε της παραγράφου
1 του άρθρου 31 ασκείται κατ’ έγκληση και για πράξεις που γίνονται μετά την
καταχώριση του σήματος του εγκαλούντος, για δε την περίπτωση στ και αυτεπαγγέλτως.
Άρθρο 33

Δημοσίευση ποινικών αποφάσεων

Το δικαστήριο διατάσσει την καταχώριση σε περίληψη κάθε καταδικαστικής απόφασης για σήμα με δαπάνη του καταδικασθέντος σε δύο ημερήσιες
εφημερίδες των Αθηνών, όταν το αδίκημα τελέσθηκε στην περιφέρεια του
νομού Αττικής. Εάν το αδίκημα τελέσθηκε σε περιφέρεια άλλου νομού, η καταχώριση γίνεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και σε μία ημερήσια
τοπική εφημερίδα κι αν δεν υπάρχει τοπική εφημερίδα, σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού.
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Άρθρο 34

1.
2.

Αφαίρεση κατασχεθέντων σημάτων
και καταστροφή προϊόντων

Το πολιτικό ή ποινικό δικαστήριο διατάσσει στη μεν περίπτωση παραποίησης την καταστροφή των προϊόντων, που φέρουν τα παραποιημένα
σήματα, στη δε περίπτωση απομίμησης την αφαίρεση και την καταστροφή των σημάτων ή την καταστροφή των προϊόντων.
Την αφαίρεση ή καταστροφή αυτών δύναται να διατάξει το δικαστήριο και
σε περίπτωση αθώωσης του κατηγορουμένου, αν κρίνει ότι υφίσταται
κίνδυνος σύγχυσης.
Άρθρο 35

1.

2.
3.

4.

5.

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήματος ή οποιοσδήποτε άλλος διάδικος σε
διαδικασία ενώπιον της Δ.Ε.Σ ή της αρμόδιας υπηρεσίας, ο οποίος εξαιτίας ανωτέρας βίας, ή τυχηρού δεν τήρησε μια προθεσμία, ιδίως αυτή
της ανανέωσης και της αίτησης διαγραφής, ενώπιον της Δ.Ε.Σ ή της αρμόδιας υπηρεσίας, μπορεί να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων
στην προτέρα κατάσταση και την αποκατάσταση στα δικαιώματά του, εάν
το κώλυμα είχε ως άμεση συνέπεια την απώλεια δικαιώματος ή ενδίκου
βοηθήματος.
Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις προθεσμίες άσκησης τριτανακοπής, παρέμβασης ενώπιον της Δ.Ε.Σ και ενδίκων μέσων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και στην προθεσμία διεκδίκησης διεθνούς
προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος.
Η αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση υποβάλλεται ενώπιον της Δ.Ε.Σ μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την
παύση του κωλύματος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε ένα
έτος από τη λήξη της προθεσμίας που δεν τηρήθηκε. Η αίτηση υπόκειται
σε τέλος υπέρ του Δημοσίου.
Ο αιτών που πέτυχε την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του μετά από
αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση δεν μπορεί
να τα επικαλεσθεί έναντι τρίτων που τυχόν απέκτησαν καλόπιστα δικαίωμα
κατά το διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της προθεσμίας που δεν
τηρήθηκε μέχρι την έκδοση απόφασης της Δ.Ε.Σ για την επαναφορά.
Σε περίπτωση απώλειας της προθεσμίας ανανέωσης σήματος η εξάμηνη
περίοδος χάριτος κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του παρόντος
προσμετράται στην προθεσμία ενός έτους κατά την παράγραφο τρία του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 36

1.
2.

Αρμοδιότητα της Δ.Ε.Σ.
και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια
είναι αποκλειστικά αρμόδια για όλα τα ζητήματα του παρόντος νόμου, με
την επιφύλαξη των άρθρων 29, 30 και 31.
Οι αποφάσεις της Δ.Ε.Σ, κατά των οποίων δεν χωρεί προσφυγή και οι
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αμετάκλητες αποφάσεις των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων που εκδίδονται κατά τον παρόντα νόμο είναι υποχρεωτικές για τα Πολιτικά Δικαστήρια και κάθε άλλη Αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 37

1.

2.

3.
4.
5.

Αλλοδαπά Σήματα

Έλληνες ή αλλοδαποί, που έχουν εκτός της Ελλάδας την επαγγελματική
τους εγκατάσταση, δύνανται να προστατευτούν σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου, αν στην πολιτεία όπου είναι επαγγελματικά εγκατεστημένοι προστατεύονται τα σήματα αυτών και υπάρχει σε αυτήν αμοιβαιότητα για την προστασία των ελληνικών σημάτων, που έχει
καθιερωθεί με διεθνή σύμβαση ή με ανταλλαγή κυβερνητικής δήλωσης
μεταξύ της Ελλάδας και της αλλοδαπής πολιτείας.
Για την προστασία στην Ελλάδα, απαιτείται η σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου κατάθεση του σήματος, για την οποία, εκτός από
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του παρόντος νόμου στοιχεία, απαιτούνται και:
α) Απόδειξη της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία της αλλοδαπής πολιτείας, όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση του αιτούντος, είναι κατατεθειμένο και προστατεύεται το σήμα,
του οποίου η κατάθεση ζητείται στην Ελλάδα. Η απόδειξη αυτή δεν απαιτείται, εφόσον τα ελληνικά σήματα κατατίθενται στην αλλοδαπή πολιτεία
χωρίς την προσαγωγή αυτής.
Παραλλαγές επουσιωδών μερών του σήματος που δεν μεταβάλλουν τη
συνολική εντύπωσή του, δεν αποτελούν λόγο απαραδέκτου.
Προκειμένου για σήματα που κατατίθενται με διεκδίκηση προτεραιότητας
εντός έξι μηνών από την υποβολή της πρώτης δήλωσης στην αλλοδαπή
πολιτεία, η ως άνω απόδειξη μπορεί να υποβάλλεται το αργότερο εντός
τριών μηνών από την υποβολή της δήλωσης του σήματος στην ημεδαπή.
β) Ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο με απλή υπογραφή του καταθέτου που
περιέχει και δήλωση για υπαγωγή στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της
Αθήνας. Η δήλωση αυτή δύναται να αναπληρωθεί και με έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου του αιτούντος στην αρμόδια για σήματα υπηρεσία.
Τα ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκομίζονται κατά την κατάθεση σήματος πρέπει να συνοδεύονται και με ελληνική μετάφραση από πρόσωπο
που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με το νόμο.
Αλλοδαπό σήμα καταχωρημένο νόμιμα στην Ελλάδα καθίσταται ανεξάρτητο από το σήμα της πολιτείας όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση του δικαιούχου του.
Για τα διεθνή σήματα (ΦΕΚ Α/1/07.01.2000), όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου).
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Άρθρο 38

Οι δημοσιεύσεις, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, γίνονται σε
ειδικό τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που εκδίδεται κατά μήνα με
τον τίτλο «Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας».
1.

2.
3.

Άρθρο 39

Οι υπέρ του Δημοσίου εισπράξεις για τα σήματα καθορίζονται ως ακολούθως:
α) Κατάθεση σήματος...........................................................
120 €
β) Για κάθε επιπλέον κλάση .................................................
30 €
γ) Κατάθεση σήματος από μετατροπή κοινοτικού
ή διεθνούς ή από διαίρεση ...............................................
120 €
δ) Για κάθε επιπλέον κλάση .................................................
30 €
ε) Παράταση προστασίας σήματος ......................................
120 €
στ) Για κάθε επιπλέον κλάση .................................................
30 €
ζ) Αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής
ή Διεύθυνσης ή έδρας .....................................................
60 €
η) Περιορισμός προϊόντων ή υπηρεσιών .............................
30 €
θ) Μεταβίβαση σήματος .......................................................
120 €
ι) Εγγραφή περιορισμών του δικαιώματος
του δικαιούχου..................................................................
60 €
ια) Αντικατάσταση εθνικού σήματος από διεθνές ..................
150 €
ιβ) Κατάθεση ενδίκων μέσων παρεμβάσεων
και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων ........................................................
90 €
ιγ) Παράβολο συζήτησης ένδικων μέσων και αιτήσεων,
ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων..................
30 €
ιδ) Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα
κατάσταση ........................................................................
120 €
ιε) Έκδοση αντιγράφου σήματος ..........................................
1€
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να αναπροσαρμόζονται εκάστοτε εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου,
που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Στους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς και τους βοηθούς της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση
καθοριζομένη εκάστοτε με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών.
Άρθρο 40

Ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία κατατίθενται τα σήματα,
εθνικά, κοινοτικά ή διεθνή, ταξινομούνται σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση
προϊόντων και υπηρεσιών της Συμφωνίας της Νίκαιας, η οποία υπόκειται σε
επικαιροποίηση από τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη και ισχύει μετά από κύρωσή της με νόμο, ως ακολούθως:
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ΚΛΑΣη 1
Χηµικά προϊόντα προοριζόµενα για τη βιοµηχανία, τις επιστήµες, τη φωτογραφία, καθώς και για τη γεωργία, την κηπουρική και τη δασοκοµία. Ακατέργαστες συνθετικές ρητίνες. Ακατέργαστα πλαστικά υλικά. λιπάσµατα
(φυσικά ή χηµικά). Μίγµατα για πυροσβεστήρες. Μέσα βαφής (σκληρύνσεως)
και χηµικά παρασκευάσµατα για τη συγκόλληση µετάλλων. Χηµικές ουσίες για
τη συντήρηση τροφίµων. Ύλες βυρσοδεψίας. Κόλλες βιοµηχανικής χρήσης.
ΚΛΑΣη 2
Χρώµατα, βερνίκια, λάκες. Μέσα προφυλάξεως κατά της σκωρίας και
µέσα συντηρήσεως ξύλου Χωστικές ουσίες. Αντιδιαβρωτικές ουσίες. Ακατέργαστες φυσικές ρητίνες. Μέταλλα σε φύλλα (ελάσµατα) και σε µορφή σκόνης
για ζωγράφους, διακοσµητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες.

ΚΛΑΣη 3
Λευκαντικά παρασκευάσµατα και άλλες ουσίες για πλύσιµο. Παρασκευάσµατα για καθαρισµό στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση. Σαπούνια.
Είδη αρωµατοποιίας, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, λοσιόν για τα µαλλιά. Οδοντοσκευάσµατα.

ΚΛΑΣη 4
Βιοµηχανικά έλαια και γράσα. Λιπαντικά. Συνθέσεις για την απορρόφηση,
εµποτισµό και στερέωση σκόνης. Καύσιµα (συµπεριλαµβανοµένων και των
καυσίµων για κινητήρες) και φωτιστικές ουσίες. Κεριά και φιτίλια φωτισµού.

ΚΛΑΣη 5
Παρασκευάσµατα φαρµακευτικά και κτηνιατρικά. Παρασκευάσµατα υγιεινής για ιατρικές χρήσεις.διαιτητικές ουσίες για ιατρικές χρήσεις, παιδικές
τροφές. Έµπλαστρα, υλικά επιδέσµων. Υλικά σφραγίσεως δοντιών και οδοντιατρικό κερί. Απολυµαντικά. Παρασκευάσµατα για την καταπολέµηση επιβλαβών ζώων και ζωυφίων. Μυκητοκτόνα, παρασιτοκτόνα.

ΚΛΑΣη 6
Κοινά µέταλλα και κράµατα αυτών. Μεταλλικά υλικά οικοδοµών. Λυόµενες µεταλλικές κατασκευές. Μεταλλικά υλικά για σιδηροτροχιές. Συρµατόσκοινα και µεταλλικά σύρµατα µη ηλεκτροφόρα. Είδη κλειθροποιίας και
σιδηροπωλείου. Μεταλλικοί σωλήνες. Χρηµατοκιβώτια. Άλλα µεταλλικά προϊόντα µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Μεταλλεύµατα.

ΚΛΑΣη 7
Μηχανές και µηχανήµατα κατεργασίας. Κινητήρες (εκτός των κινητήρων
χερσαίων οχηµάτων). Συµπλέκτες και εξαρτήµατα µετάδοσης κίνησης (εκτός
αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήµατα). Γεωργικά µηχανήµατα εξαιρουµένων των χειροκινήτων. Εκκολαπτικές µηχανές.
ΚΛΑΣη 8
Χειροκίνητα εργαλεία και µηχανήµατα χειρός. Όργανα κοπής, πιρούνια,
κουτάλια. Αιχµηρά όπλα. Ξυράφια.

ΚΛΑΣη 9
Συσκευές και όργανα επιστηµονικά, ναυτικά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηµατογραφικά, οπτικά, ζύγισης, µέτρησης, σηµατοδότησης, ελέγχου
(επιτήρησης), βοηθείας (διάσωσης) και διδασκαλίας. Συσκευές και όργανα
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για την µεταφορά, διανοµή, µετατροπή, συσσώρευση, ρύθµιση ή έλεγχο του
ηλεκτρικού ρεύµατος. Συσκευές για την εγγραφή, τη µετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας. µέσα αποθήκευσης µαγνητικών δεδοµένων, δίσκοι
εγγραφών. Αυτόµατοι πωλητές και µηχανισµοί µε κερµατοδέκτη. Ταµειακές
µηχανές, αριθµοµηχανές, εξοπλισµός για την επεξεργασία δεδοµένων και
ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Συσκευές πυρόσβεσης.
ΚΛΑΣη 10
Συσκευές και εργαλεία χειρουργικά, ιατρικά, οδοντιατρικά και κτηνιατρικά,
τεχνητά µέλη, µάτια και δόντια. Ορθοπεδικά είδη. Υλικό χειρουργικών ραµµάτων.
ΚΛΑΣη 11
Συσκευές και συστήµατα φωτισµού, θέρµανσης, παραγωγής ατµού, µαγειρέµατος, ψύξης, αποξήρανσης, αερισµού, υδροδότησης και εγκαταστάσεις
υγιεινής.
ΚΛΑΣη 12
Οχήµατα. Μηχανήµατα κινήσεως στην ξηρά, τον αέρα ή το νερό.

ΚΛΑΣη 13
Πυροβόλα όπλα. Πυροµαχικά και βλήµατα. Εκρηκτικές ύλες. Πυροτεχνήµατα.

ΚΛΑΣη 14
Πολύτιµα µέταλλα και κράµατα αυτών, είδη κατασκευασµένα ή επιστρωµένα µε τα υλικά αυτά µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Κοσµήµατα,
είδη χρυσοχοΐας, πολύτιµοι λίθοι. Είδη ωρολογοποιίας και άλλα χρονοµετρικά
όργανα.
ΚΛΑΣη 15
Μουσικά όργανα.

ΚΛΑΣη 16
Χαρτί, χαρτόνι και είδη από αυτά τα υλικά µη περιλαµβανόµενα σε άλλες
κλάσεις. Έντυπο υλικό. Υλικό βιβλιοδεσίας. Φωτογραφίες. Είδη χαρτοπωλείου. Κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις. Υλικά για καλλιτέχνες. Πινέλα
ζωγραφικής. Γραφοµηχανές και είδη γραφείου (εκτός των επίπλων). Υλικό διδασκαλίας και εκπαίδευσης (εκτός συσκευών). Πλαστικά υλικά συσκευασίας
(µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις). Τυπογραφικά στοιχεία. Στερεότυπα
(κλισέ).
ΚΛΑΣη 17
Καουτσούκ, γουταπέρκα, ελαστικό κόµµι, αµίαντος, µαρµαρυγίας (µίκα)
και είδη από αυτά τα υλικά µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Προϊόντα
από ηµικατεργασµένες πλαστικές ύλες. Υλικά έµφραξης, στεγανοποίησης και
µόνωσης. Εύκαµπτοι σωλήνες µη µεταλλικοί.

ΚΛΑΣη 18
Δέρµα και αποµιµήσεις δέρµατος, είδη από αυτά τα υλικά µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Δέρµατα ζώων. Κιβώτια και βαλίτσες ταξιδίου.
Οµπρέλες, αλεξήλια και ράβδοι περιπάτου. Μαστίγια, ιπποσκευές και είδη
σελοποιίας.
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ΚΛΑΣη 19
Υλικά κατασκευών, µη µεταλλικά. Μη µεταλλικοί άκαµπτοι σωλήνες οικοδοµών. Άσφαλτος, πισσάσφαλτος και ορυκτή άσφαλτος. Λυόµενες µη µεταλλικές κατασκευές. Μνηµεία µη µεταλλικά.

ΚΛΑΣη 20
Έπιπλα, καθρέφτες, πλαίσια (κορνίζες). Είδη µη περιλαµβανόµενα σε
άλλες κλάσεις από ξύλο, φελλό, καλάµι, βρύουλα, λυγαριά, κέρατο, κόκαλο,
ελεφαντοστό, κόκαλο φάλαινας, ταρταρούγα, ήλεκτρο, µαργαριτάρι, σηπιόλιθο, υποκατάστατα των παραπάνω υλικών ή από πλαστικό.
ΚΛΑΣη 21
Μικρά σκεύη και δοχεία οικιακής και µαγειρικής χρήσης (µη κατασκευασµένα ή επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα). Χτένια και σφουγγάρια. Βούρτσες (εκτός πινέλων). Υλικά ψηκτροποιίας. Είδη καθαρισµού. Σύρµα
καθαρισµού. Ακατέργαστο ή ηµικατεργασµένο γυαλί (εκτός της οικοδοµικής
υάλου). Είδη υαλουργίας, πορσελάνη και φαγεντιανά µη περιλαµβανόµενα
σε άλλες κλάσεις.
ΚΛΑΣη 22
Σχοινιά, σπάγγοι, δίχτυα, αντίσκηνα, τέντες, µουσαµάδες, ιστία, σάκοι
και σακούλες (µηπεριλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις). Υλικά παραγεµίσµατος
(εκτός καουτσούκ και πλαστικώνυλών). Ακατέργαστες υφαντικές ίνες.
ΚΛΑΣη 23
Υφαντουργικά νήµατα και κλωστές.

ΚΛΑΣη 24
Υφάσµατα και είδη υφαντουργίας µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις.
Κλινοσκεπάσµατα και τραπεζοµάντιλα.
ΚΛΑΣη 25
Ενδύµατα, υποδήµατα, είδη πιλοποιίας.

ΚΛΑΣη 26
Δαντέλες και κεντήµατα, κορδέλες και σιρίτια. κουµπιά, αγκράφες και κόπιτσες, καρφίτσες και βελόνες. Τεχνητά άνθη.

ΚΛΑΣη 27
Τάπητες, ψάθες, χαλάκια, λινοτάπητες και άλλα είδη επίστρωσης δαπέδων. Επενδύσεις τοίχων όχι από ύφασµα.

ΚΛΑΣη 28
Παιχνίδια, αθύρµατα. είδη γυµναστικής και αθλητισµού µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Διακοσµητικά χριστουγεννιάτικων δέντρων.

ΚΛΑΣη 29
Κρέατα, ψάρια, πουλερικά και κυνήγι. Εκχυλίσµατα κρέατος. Φρούτα και
λαχανικά διατηρηµένα (κονσέρβες), αποξηραµένα και µαγειρεµένα. Ζελέ,
µαρµελάδες, κοµπόστες. Αβγά, γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα. Έλαια και
λίπη βρώσιµα.

ΚΛΑΣη 30
Καφές, τσάι, κακάο, ζάχαρη, ρύζι, ταπιόκα, σάγο (αλεύρι κολλαρίσµατος),
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υποκατάστατα καφέ. Άλευρα και παρασκευάσµατα από δηµητριακά, άρτος,
γλυκά και είδη ζαχαροπλαστικής, παγωτά. Μέλι, σιρόπι µελάσας. Μαγιά, µπέικιν πάουντερ. Αλάτι, µουστάρδα. Ξίδι, σάλτσες (καρυκεύµατα). Μπαχαρικά.
Πάγος.
ΚΛΑΣη 31
Προϊόντα γεωργικά, κηπουρικά, δασοκοµικά και σπόροι, µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις. Ζώντα ζώα. Νωπά φρούτα και λαχανικά. Σπόροι
για σπορά, φυσικά φυτά και άνθη. Ζωοτροφές, βύνη.

ΚΛΑΣη 32
Ζύθος. Μεταλλικά και αεριούχα νερά και άλλα µη οινοπνευµατώδη ποτά.
Ποτά και χυµοί φρούτων. Σιρόπια και άλλα παρασκευάσµατα για ποτοποιία.
ΚΛΑΣη 33
Οινοπνευµατώδη ποτά (εκτός ζύθου).
ΚΛΑΣη 34
Καπνός. Είδη για καπνιστές. Σπίρτα.

ΚΛΑΣη 35
Διαφήµιση. Διοίκηση επιχειρήσεων. Διαχείριση επιχειρήσεων. Εργασίες
γραφείου.

ΚΛΑΣη 36
Ασφάλειες. Χρηµατοπιστωτικές υποθέσεις. Νοµισµατικές υποθέσεις.
Κτηµατοµεσιτικές υποθέσεις.
ΚΛΑΣη 37
Οικοδοµικές εργασίες. Επισκευές. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων.
ΚΛΑΣη 38
Τηλεπικοινωνίες.

ΚΛΑΣη 39
Μεταφορές. Συσκευασία και αποθήκευση εµπορευµάτων. Οργάνωση ταξιδίων.
ΚΛΑΣη 40
Επεξεργασία υλικών.

ΚΛΑΣη 41
Εκπαίδευση. Επιµόρφωση (επαγγελµατική κατάρτιση). Ψυχαγωγία.
Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

ΚΛΑΣη 42
Τεχνολογικές και επιστηµονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασµού.

Υπηρεσίες βιοµηχανικής ανάλυσης και έρευνας. Σχεδιασµός και ανάπτυξη υλισµικού και λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Νοµικές υπηρεσίες.

ΚΛΑΣη 43
Υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης.
2087

ΚΛΑΣη 44
Ιατρικές υπηρεσίες κτηνιατρικές υπηρεσίες υπηρεσίες φροντίδας και υγιεινής για ανθρώπους και ζώα. Αγροτικές, φυτοκοµικές και δασοκοµικές υπηρεσίες.

ΚΛΑΣη 45
Υπηρεσίες προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα προσφερόµενες από
τρίτους προς κάλυψη ατοµικών αναγκών. Υπηρεσίες ασφαλείας για την προστασία της περιουσίας και των ατόμων.
1.

Άρθρο 41

Ο τρόπος κατάθεσης και ελέγχου των ηχητικών σημάτων θα καθορισθεί
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Άρθρο 42

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Μεταβατικές διατάξεις

Σε διαφορές εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου,
οι διαδικαστικές πράξεις που δεν έχουν συντελεστεί διενεργούνται κατά
τις διατάξεις του.
Η άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατ’ αποφάσεων που δημοσιεύονται
μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου διέπεται από τις διατάξεις του.
Ως προς την αφετηρία των προθεσμιών εφαρμόζονται οι διατάξεις που
ίσχυαν κατά το χρόνο, κατά τον οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις
κίνησε.
Η διάρκεια των προθεσμιών που είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος νόμου υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του,
μόνο αν η προβλεπόμενη από αυτές διάρκειά τους είναι μεγαλύτερη από
εκείνη που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Σήματα που δεν έχουν γίνει αμετακλήτως δεκτά κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού,
σύμφωνα με το προϊσχύον δίκαιο.
Η δυνατότητα επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση
σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος νόμου ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που το κώλυμα που είχε ως συνέπεια την απώλεια δικαιώματος
ή προθεσμίας ασκήσεως ενδίκου βοηθήματος, κατά τα οριζόμενα στη
διάταξη, επήλθε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.
Η δυνατότητα διαίρεσης ισχύει και για τα σήματα που είχαν δηλωθεί ή
καταχωρηθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
Η δυνατότητα υποβολής έγγραφης συναίνεσης ενώπιον των διοικητικών
δικαστηρίων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του παρόντος νόμου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
διαφορές.
Άρθρο 43

1.

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος τoυ παρόντος νόμου καταργούνται:
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α) ο Ν. 2239/94, το Π.Δ. 353/98 και η Υ.Α. Κ4-307/01,
β) το άρθρο 9 του Β.Δ. 20/27.12.1939 όπως αυτό ισχύει μέχρι σήμερα,
γ) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκεινται στο παρόντα νόμο ή
αφορά θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.
Άρθρο 44

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
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