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Χ

1

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

5

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Μέρος Α’
Σύμφωνα με τους δείκτες κατάταξης της Παγκόσμιας Τράπεζας (doing business), η Ελλάδα
κατατάσσεται, κυρίως λόγω των διοικητικών πρακτικών που εφαρμόζονται, σε εξαιρετικά
χαμηλό επίπεδο ως προς τη φιλικότητα έναντι των επενδύσεων και την επιχειρηματικότητα.
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση των
διαδικασιών που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, προτείνοντας την απλούστευση και
την εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων, με στόχο την υποστήριξη του επιχειρείν. Επιπλέον,
η απλοποίηση άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων του σχεδίου νόμου και η
ψηφιοποίησή τους ευθυγραμμίζονται με το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών,
του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το οποίο αποτελεί μία συνεκτική κεντρική δημόσια
πολιτική.
ΜΕΡΟΣ Β’
Με το Κεφάλαιο Α’, αντιμετωπίζονται ζητήματα για τη λειτουργία των τουριστικών
δραστηριοτήτων. Με το Κεφάλαιο Β’, αντιμετωπίζονται θέματα αδειοδότησης και
χωροθέτησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των Κέντρων Αποθήκευσης και
Διανομής, καθώς και θέματα που αφορούν στο καθεστώς ανάπτυξης Επιχειρηματικών
Πάρκων και στην εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων μέσα σε αυτά. Με το Κεφάλαιο
Γ’ επιχειρείται η υπαγωγή των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε έναν ενιαίο φορέα
και στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου οργανισμού δυνάμενου να διαδραματίσει έναν
ευρύτερο ρόλο σε επίπεδο διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλιών, όντας σε θέση να
εξυπηρετήσει αποδοτικότερα τον καταθέτη σήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της
χώρας. Με το Κεφάλαιο Δ’, αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με τις καταχωρίσεις και τις
δημοσιεύσεις των εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Με το Κεφάλαιο Ε’,
αντιμετωπίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την αναπτυξιακή δραστηριότητα.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Ως προς το Μέρος Α’, εξαιτίας της απουσίας ενιαίου πλαισίου ως προς τις αδειοδοτήσεις των
επιμέρους οικονομικών δραστηριοτήτων:
-

-

Επικρατούν μακροχρόνιες και πολύπλοκες διαδικασίες οι οποίες δεν παράγουν τα
απαιτούμενα αποτελέσματα.
Η υφιστάμενη γραφειοκρατία επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση,
εξαντλώντας τους ήδη περιορισμένους πόρους της τελευταίας, ακολουθώντας το
μοντέλο των εκ των προτέρων ελέγχων, το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με το
μοντέλο ελέγχων που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των
επιχειρήσεων, το οποίο είναι και το πλέον αποδοτικό.
Εξαιτίας της γραφειοκρατίας έχει γιγαντωθεί και συντηρείται ένα καθεστώς
πολυνομίας και κακοδιοίκησης, από το οποίο πλήττονται άμεσα οι επιχειρήσεις, αλλά
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και έμμεσα η δημόσια διοίκηση και εν τέλει το σύνολο της οικονομίας και της
κοινωνίας.
Ως προς το Μέρος Β’:
Με το Κεφάλαιο Α’, επιλέγεται το ενιαίο πλαίσιο άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων
του ν. 4442/2016 και για δραστηριότητες (ΚΥΕ, θέατρα, ψυχαγωγικές δραστηριότητες,
κολυμβητικές δεξαμενές) που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής, οι οποίες υπάγονται στη διαδικασία γνωστοποίησης.
Με το Κεφάλαιο Β’, ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και επιλύονται εκκρεμότητες σχετικά με την ανάπτυξη και
λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων.
Ειδικά ως προς το άρθρο 32, η περιοχή της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης του Ασωπού
ποταμού, που εκτείνεται εκατέρωθεν της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και πέριξ της
Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,
αποτελεί τη μεγαλύτερη άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση της Ελλάδας, η οποία χρήζει
περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης, λόγω της ανάγκης αποκατάστασης της λεκάνης
απορροής του Ασωπού ποταμού και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και της
διαχρονικά άναρχης χωροθέτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων σε αυτήν. Για τον λόγο
αυτό, η προτεινόμενη ρύθμιση παρίσταται αναγκαία αφενός, λόγω της κατ’ άρθρο 24 παρ. 1
του Συντάγματος υποχρέωσης του Κράτους να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου, λόγω της κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος
υποχρέωσης του Κράτους να προβαίνει σε ορθολογικό χωροταξικό και πολεοδομικό
σχεδιασμό, ο οποίος διασφαλίζει την ορθολογική οργάνωση των δραστηριοτήτων και τη
διαμόρφωση ικανοποιητικών συνθηκών λειτουργίας τους, καθώς και τη διαβίωση των
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Με το Κεφάλαιο Γ’, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μέχρι σήμερα διαχείρισης στην Ελλάδα των
δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας από διαφορετικούς φορείς, γεγονός που δεν απηχεί
την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθετική και διοικητική πρακτική. Η απουσία ενός ενιαίου φορέα
με ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων που συνδέονται με τη βιομηχανική ιδιοκτησία,
δυσχεραίνει την παρακολούθηση των εξελίξεων και τον συντονισμό των ενεργειών σε ό,τι
αφορά τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τόσο στον εθνικό όσο και στον ευρωπαϊκό
και διεθνή χώρο. Επιπλέον, η διάσπαση των αρμοδιοτήτων αναφορικά με τα δικαιώματα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε περισσότερους φορείς δημιουργεί αυξημένο κόστος λειτουργίας
και διαχείρισης, διασπορά ανθρωπίνων πόρων και εμπειρίας, ιδίως στον τομέα της
λειτουργίας και διαχείρισης ειδικών πληροφοριακών συστημάτων για την τήρηση μητρώων
για τα πιο πάνω δικαιώματα.
Με το Κεφάλαιο Δ’, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ύπαρξης κενών και ασαφειών στις
διατάξεις που ρυθμίζουν τόσο τους υπόχρεους εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.), όσο και τις πράξεις για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης και
δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ..
Με το Κεφάλαιο Ε’ αντιμετωπίζονται επιμέρους άμεσα προβλήματα των αναπτυξιακών
δραστηριοτήτων, ειδικότερα:
Με το άρθρο 55, αντιμετωπίζεται η απουσία εναλλακτικής μεθόδου παράδοσης
ταχυδρομικών αποστολών.
Με το άρθρο 58, αντιμετωπίζονται οι ανατροπές που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19 στον προγραμματισμό του συνόλου των φορέων, υπουργείων και περιφερειών, η
οποία προκάλεσε την καθυστέρηση της κατάρτισης αναπτυξιακών προγραμμάτων και
σχεδίων.
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Με το άρθρο 59, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της καθυστέρησης που παρατηρείται στην
έγκαιρη διεκπεραίωση μεγάλου μέρους των διαδικασιών του αναπτυξιακού νόμου, γεγονός
που συνιστά τροχοπέδη στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, οι
οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνικοοικονομικό
αναπτυξιακό στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ένας από τους λόγους καθυστέρησης στη
διεκπεραίωση των διαδικασιών του αναπτυξιακού νόμου είναι ο ισχύων σήμερα τρόπος
υπολογισμού των ανωτάτων ορίων των αμοιβών που λαμβάνουν τα μέλη των οργάνων που
συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών
σχεδίων, ο οποίος επιβάλλει εκ των πραγμάτων ένα όριο στον αριθμό των αξιολογούμενων
επενδυτικών σχεδίων, το οποίο είναι αναντίστοιχο με τις ανάγκες και τον όγκο των προς
αξιολόγηση σχεδίων.
Με το άρθρο 60 επιδιώκεται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων
Δημοσίου (Ε.Τ.Α.Δ.) Α.Ε. στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Με το άρθρο 61, μέσω της προσέλκυσης έμπειρων υπαλλήλων στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν.
4314/2014 και στη Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.
επιχειρείται η βελτίωση της διαχείρισης, η επιτάχυνση της εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων
έργων και η αύξηση της απορροφητικότητας των σχετικών κονδυλίων,
Με το άρθρο 62, ενισχύεται η διαφάνεια του συστήματος διαπίστευσης με τη συμπερίληψη
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) εκπροσώπων των
βασικών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), στο πλαίσιο ενίσχυσης της εταιρικής
διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί παγιωμένη διεθνή πρακτική.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Οι ρυθμίσεις αφορούν, αρχικά, στους οικονομικούς φορείς και επενδυτές που ασκούν ή
επιθυμούν να ασκήσουν τις οικονομικές δραστηριότητες, η άσκηση των οποίων
διευκολύνεται και, τελικά, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας, το σύνολο της κοινωνίας και οικονομίας της χώρας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 3: άρθρο 39 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), άρθρο 81 του ν. 3463/2006 (Α’ 114)
Άρθρο 4: π.δ. 395/1993 (Α’ 166)
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Άρθρο 5: ν. 2743/1999 (Α’ 211)
Άρθρο 6: Γενικός Κανονισμός Λιμένων αρ. 20 (Β΄1929/2018)
Άρθρο 7: ν. 3534/2007 (Α΄ 40)
Άρθρο 8: ν. 4530/2018 (Α΄ 59)
Άρθρο 9: ν. 1575/1985 (Α΄ 207)
Άρθρο 10: π.δ. 455/1976 (Α΄ 169)
Άρθρο 11: π.δ. 455/1976 (Α΄ 169)
Άρθρο 12: π.δ. 79/2004 (Α΄ 62)
Άρθρο 13: άρθρο 52 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261)
Άρθρο 14: άρθρο 16 ν.4442/2016 (Α΄ 230)
Άρθρο 16: Παράρτημα ν.4442/2016
Άρθρο 18: παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.4276/2014
Άρθρο 19: παρ. 4 και 13 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 (Α’ 155).
Άρθρο 20: παρ. 10.2α και 10.2γ του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118)
Άρθρο 21: άρθρο 27 του ν. 4442/2016 (Α’ 230)
Άρθρο 22: άρθρο 31 του ν.4442/2016 (Α’ 230).
Άρθρο 23: άρθρο 36 του ν.4442/2016 (Α’ 230).
Άρθρο 24: άρθρο 41 του ν.4442/2016 (Α’ 230)
Άρθρο 25: παρ.12 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α’ 159)
Άρθρο 26: άρθρα 17 και 20 του ν.3982/2011 (Α΄ 143)
Άρθρο 27: άρθρο 33 ν.3982/2011
Άρθρο 28-29: άρθρα 2 και 9 ν.4302/2014 (Α΄ 225)
Άρθρο 30: άρθρο 54 ν.3982/2011
Άρθρο 31: άρθρο 55Α ν.3982/2011
Άρθρο 32: άρθρο 56Β ν.3982/2011
Άρθρα 33-48: ν.4679/2020 (Α΄ 71)
Άρθρα 49-54: ν.4635/2019 (Α΄ 167)
Άρθρο 56: παρ. 2 του άρθρου 35 ν. 2093/1992 (Α΄ 181)
Άρθρο 58: άρθρο 125 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)
Άρθρο 59: ν. 4399/2016 (Α΄ 117)
Άρθρο 60: άρθρο 8 του ν. 4664/2020 (A΄ 32)
Άρθρο 61: άρθρο 37 του ν.4314/2014 (Α΄ 265)
Άρθρο 62: άρθρο 4 του νόμου 4468/2017 (Α΄ 61)
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
Ως προς το Μέρος Α’, προκειμένου να δημιουργηθεί
ένα ενιαίο πλαίσιο για την άσκηση ορισμένων
οικονομικών δραστηριοτήτων, απαιτείται οι σχετικές
διατάξεις να ενσωματωθούν στον ν. 4442/2016 (Α΄
230).
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Ως προς το μέρος Β’, τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται
ρυθμίζονται ήδη με νόμο και, συνεπώς, για τη
μεταρρύθμισή τους απαιτείται νομοθετική πρόβλεψη.
Ειδικότερα, ως προς το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Β, ο ν.
4679/2020 (Α’ 79) ορίζει τη διοικητική αρχή που είναι
αρμόδια για την απονομή του δικαιώματος στο
εμπορικό σήμα. Συνεπώς, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί
να μεταφερθεί σε άλλο φορέα μόνο με νεότερη
νομοθετική ρύθμιση. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα
ζητήματα του παραπάνω κεφαλαίου.
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ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Ως προς το Μέρος Α’, προκειμένου να μεταρρυθμιστεί
το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης ορισμένων
οικονομικών δραστηριοτήτων στην έκταση που
χρειάζεται, δεν επαρκεί η αλλαγή της διοικητικής
πρακτικής ή η επιλογή νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.
Ως προς το μέρος Β’, τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται
ρυθμίζονται ήδη με νόμο και, συνεπώς, για τη
μεταρρύθμισή τους απαιτείται νομοθετική πρόβλεψη.
Ως προς το Μέρος Α’, προκειμένου να επιτευχθεί ο
εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης
ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, απαιτείται
παρέμβαση στο νομοθετικό επίπεδο. Η διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων, εκτός
από απρόσφορη, κρίνεται και ανεπιθύμητη δεδομένου
ότι στόχος είναι να καταργηθούν παρωχημένες
διατυπώσεις που προκαλούν διοικητικό κόστος.
Ως προς το Μέρος Β’, τα ζητήματα που
αντιμετωπίζονται ρυθμίζονται ήδη με νόμο και,
συνεπώς, για τη μεταρρύθμισή τους απαιτείται
νομοθετική πρόβλεψη.

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
Ως προς το Μέρος Α΄, έχουν μελετηθεί και ενσωματωθεί
διεθνείς καλές πρακτικές από χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.), ιδίως από τη Γαλλία.
i) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:

Ως προς το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Β’, στη συντριπτική
πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε., αλλά και παγκοσμίως, η
αρμοδιότητα για τα σήματα και τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας συγκεντρώνεται στον ίδιο φορέα (Γερμανία,
Benelux, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο). Ομοίως, και στις
ΗΠΑ.

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
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Ως προς το Μέρος Α΄, έχουν ακολουθηθεί οι
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) όσον αφορά στην
απλοποίηση των διαδικασιών.
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Ως προς το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Β’, σε επίπεδο διεθνών
οργανισμών o Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation,
W.I.P.O.) διαχειρίζεται μητρώα και για τα διεθνή σήματα
(Διεθνές Πρωτόκολλο Μαδρίτης), αλλά και για διεθνείς
καταχωρήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Patent
Cooperation Treaty).

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση






























8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
ΜΕΡΟΣ Α’
Με την επιδιωκόμενη μείωση της γραφειοκρατίας και την
ευθυγράμμιση των διοικητικών πρακτικών προς το μοντέλο
χωρών με υψηλό δείκτη φιλικότητας προς την
επιχειρηματικότητα, στόχος είναι να επιτευχθεί:

i) βραχυπρόθεσμοι:

Στήριξη της ανάπτυξης και προστασία του δημοσίου
συμφέροντος: Χωρίς συμβιβασμούς ως προς την ασφάλεια
των εγκαταστάσεων, των προϊόντων, την προστασία του
περιβάλλοντος και του καταναλωτή, δύναται να
εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι της επιτάχυνσης
της ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης, της
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, του πολλαπλασιασμού
των επενδύσεων, της διαφοροποίησης της παραγωγής και
της καινοτομίας.
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Μεγαλύτερη διαφάνεια: Μέσω της
συνεκτικού πλέγματος διατάξεων για
αποφεύγεται η αποσπασματική και
ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, η
αμφιλεγόμενες διοικητικές πρακτικές.

δημιουργίας ενός
την αδειοδότηση
περιπτωσιολογική
οποία οδηγεί σε

Ενιαία αντιμετώπιση των αδειοδοτικών διαδικασιών:
Μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων με βάση τις αρχές της
ισονομίας και της αναλογικότητας εμπεδώνεται η
φερεγγυότητα του Δημοσίου και εδραιώνεται σχέση
εμπιστοσύνης του κράτους με τον επιχειρηματικό κόσμο. Σε
πολλούς τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων οι
διαδικασίες
αδειοδότησης
ομογενοποιούνται
και
εξορθολογίζονται, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το
φαινόμενο σημαντικών αποκλίσεων για παρεμφερείς
δραστηριότητες ακόμη και εντός των ίδιων τομέων
οικονομικής δραστηριότητας.
Αποτελεσματικότητα: Μέσω του εκσυγχρονισμού του
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των οικονομικών
δραστηριοτήτων εξαλείφονται παρωχημένες διοικητικές
πρακτικές. Επιπλέον, απελευθερώνονται ανθρώπινοι,
οικονομικοί και άλλοι πόροι τόσο του ιδιωτικού όσο και του
δημόσιου τομέα.
Αναλογικότητα των μέτρων: Μέσω της αναμόρφωσης του
συστήματος αδειοδότησης αναγνωρίζεται η ουσιαστική
συμβολή των διοικητικών πρακτικών στην εξασφάλιση του
δημοσίου συμφέροντος.
Ψηφιοποίηση των διαδικασιών: Μέσω του ανασχεδιασμού
των
διοικητικών
διαδικασιών
αποφεύγεται
η
ψηφιοποιημένη γραφειοκρατία και διευκολύνεται η
μετάβαση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον το οποίο είναι φιλικό
προς τις επιχειρήσεις καθώς, επίσης, και σε ένα ρυθμιστικό
περιβάλλον το οποίο διευκολύνει το κράτος στον εποπτικό
του ρόλο.
Επιτάχυνση των διαδικασιών: Μέσω της διασύνδεσης και
διαλειτουργικότητας των ψηφιακών συστημάτων και
υπηρεσίών, όπως είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και το
Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Αδειών (e-Άδειες),
επιταχύνονται η ίδρυση και λειτουργία ορισμένων
οικονομικών δραστηριοτήτων.
Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών: Μεταξύ
άλλων μέσω της πρόβλεψης για αδειοδότηση αόριστης
διάρκειας απλοποιούνται η ίδρυση και λειτουργία
ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου αυτό
κρίνεται ασφαλές.
ΜΕΡΟΣ Β’
Στήριξη της επιχειρηματικότητας, των αναπτυξιακών
δραστηριοτήτων και των επενδύσεων.
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Ειδικότερα ως προς το Κεφάλαιο Γ’: Συγκέντρωση των
αρμοδιοτήτων για τα σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
και τα λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας στον ίδιο
φορέα, στη λογική της εξοικονόμησης πόρων, της μείωσης
του λειτουργικού κόστους και της βελτίωσης υπηρεσιών που
παρέχονται στον καταθέτη σήματος.
Ειδικότερα ως προς το Κεφάλαιο Δ’: Πληρέστερη
δημοσιότητα των εταιρικών πράξεων μέσα από το Γ.Ε.ΜΗ.
Ειδικότερα ως προς το Κεφάλαιο Ε’: Ρύθμιση άμεσων και
επειγουσών ζητημάτων που ταλανίζουν αναπτυξιακές
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.
Αναλυτικότερα:
Ως προς το άρθρο 58: Έγκριση των Τομεακών και
Περιφερειακών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης μέχρι τον Ιούνιο του 2021.
Ως προς το άρθρο 59: Επιτάχυνση της διαδικασίας
αξιολόγησης των αιτημάτων για υπαγωγή επενδυτικών
σχεδίων.
Ως προς το άρθρο 60: Διασφάλιση του δημοσίου
συμφέροντος, μέσω της διασφάλισης και της
αποτελεσματικότερης διαχείρισης και αξιοποίησης της
περιουσίας κυρίως της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.,
αλλά και της Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., που τελεί υπό ειδική
διαχείριση, και κατ’ επέκταση του ελληνικού Δημοσίου.
Ως προς το άρθρο 61: Επιτάχυνση της εκτέλεσης των
συγχρηματοδοτούμενων έργων και βελτίωση της
απορροφητικότητας των σχετικών κονδυλίων.
Ως προς το άρθρο 62: Ενίσχυση της διαφάνειας και της καλής
εταιρικής διακυβέρνησης του Eθνικού Συστήματος
Διαπίστευσης.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Απλές, αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες
αδειοδότησης, απαλλαγμένες από διοικητικά βάρη, υπό τη
στοχευμένη εποπτεία του κράτους.
Διαμόρφωση μιας ενιαίας εθνικής πολιτικής για τη
βιομηχανική ιδιοκτησία.
Ενίσχυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, της
ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας.

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
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i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Ως προς το Μέρος Α, οι δραστηριότητες που
απλοποιούνται με το παρόν νομοσχέδιο θα
ενταχθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων
(Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Το ως άνω πληροφοριακό σύστημα
συμβάλλει άμεσα σε όλους τους στόχους της
επιδιωκόμενης μεταρρύθμισης, καθώς με την
ψηφιοποίηση επιτυγχάνεται η απλοποίηση των
διαδικασιών, διευκολύνονται η διαθεσιμότητα των
υπηρεσιών και η προσβασιμότητα σε αυτές,
διασφαλίζεται η διαφάνεια, εξασφαλίζεται η
βελτιστοποίηση στη διαχείριση των ανθρώπινων,
οικονομικών και λοιπών πόρων, τόσο για τη διοίκηση,
όσο και για τις επιχειρήσεις, με τη συνακόλουθη
μείωση του σχετικού κόστους, τόσο για τον δημόσιο,
όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.
Το Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. υποστηρίζει το σύνολο των
διαδικασιών του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων για
την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας τους.
Ως προς το Μέρος Β’ και, ειδικά, ως προς το άρθρο 59,
το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (Ο.Π.Σ.-Π.Σ.Κ.Ε.) είναι ήδη σε ισχύ. Το εν
λόγω σύστημα εξυπηρετεί όλες τις διαδικασίες
αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των
επενδυτικών σχεδίων.

11.

12.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Το Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη
διασφάλιση της τήρησης των αρχών της ψηφιακής
διακυβέρνησης
(διαφάνεια,
προσβασιμότητα,
Εξηγήστε:
διαθεσιμότητα, διαλειτουργικότητα, «υποβολή μόνο
άπαξ»,
προστασία
προσωπικών
δεδομένων,
εμπιστευτικότητα και ασφάλεια υπηρεσιών).
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

TAXIS, Γ.Ε.Μ.Η., ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μητρώα Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ενιαίου
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, μητρώα Υπουργείου
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας
(Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο, γεωχωρικά δεδομένα),
μητρώα
Υπουργείου
Τουρισμού
(Μητρώο
Τουριστικών Επιχειρήσεων).

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
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Παρότι δεν έχει υλοποιηθεί μελέτη βιωσιμότητας, η
πρόβλεψη του άρθρου 11 του ν. 4442/2016 για την
καταβολή παραβόλου, το είκοσι τοις εκατό (20%) του
οποίου θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σκοπό
μεταξύ άλλων και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε., τη λειτουργία και συντήρησή του, διασφαλίζει
σε σημαντικό βαθμό τους πόρους για τη σωστή
λειτουργία του.

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κεφάλαιο Α΄
Απλούστευση του
πλαισίου άσκησης
οικονομικών
δραστηριοτήτων
__________________
Άρθρο 1
Σκοπός

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Κεφάλαιο Β’
Πλαίσιο άσκησης
ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων λούνα
παρκ, τσίρκων και
παγοδρομίων
__________________
Άρθρο 3
Πλαίσιο άσκησης
ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων λούνα
παρκ, τσίρκων και
παγοδρομίων -

Στόχος
Στόχος του προτεινόμενου μέρους είναι η απλοποίηση του
υφιστάμενου πλαισίου αδειοδότησης, ιδίως δε του ν.
4442/2016 (Α’ 230).

Καθορίζεται ο σκοπός του Μέρους Α’ του σχεδίου νόμου,
ήτοι η αναμόρφωση του πλαισίου άσκησης σημαντικών
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων με ενιαίο και συνεκτικό
τρόπο στο πλαίσιο του ν. 4442/2016.
Καθορίζεται το αντικείμενο της ρύθμισης του Μέρους Α’
του σχεδίου νόμου, ήτοι η απλοποίηση του πλαισίου
άσκησης και λειτουργίας μιας σειράς σημαντικών
οικονομικών δραστηριοτήτων.

Εισάγεται κεφάλαιο ΙΘ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
ορίζονται οι διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας
των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
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Προσθήκη Κεφαλαίου
ΙΘ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 109
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 110
Αρμόδια ή
αδειοδοτούσα αρχή

Άρθρο 111
Εγκατάσταση
ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων

Άρθρο 112
Έγκριση λειτουργίας
ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων

Άρθρο 113
Γνωστοποίηση
λειτουργίας
ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων

Άρθρο 114
Μεταβολές στην
ασκούμενη
δραστηριότητα
Άρθρο 115
Παράβολο
Άρθρο 116
Έλεγχοι

Ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου
κεφαλαίου, ήτοι οι δραστηριότητες των λούνα παρκ, των
τσίρκων και των παγοδρομίων, τόσο σε υπαίθριο, όσο και
σε στεγασμένο χώρο.
Ορίζεται η αρμόδια αρχή αδειοδότησης του
προτεινόμενου Κεφαλαίου, ήτοι ο οικείος δήμος και η
Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού,
κατά λόγο αρμοδιότητας.
Ορίζεται ως απαίτηση για την εγκατάσταση των
ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων
η
χορήγηση
προηγούμενης έγκρισης. Επιπλέον, ορίζονται οι περιοχές
στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση, ενώ προβλέπεται
ειδική εξαίρεση για τις δραστηριότητες που ασκούνται
προσωρινά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει
παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή σε δημοτικό ή
ιδιωτικό χώρο.
Ορίζεται ότι οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες του
προτεινόμενου Κεφαλαίου υπάγονται σε καθεστώς
προηγούμενης έγκρισης όταν περιλαμβάνουν διατάξεις
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ.
50116/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων (Β’ 2065). Με την απόφαση αυτή
καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και οι
προδιαγραφές που αφορούν στον σχεδιασμό, στην
κατασκευή, στην εγκατάσταση, στη συναρμολόγηση, στην
αποσυναρμολόγηση, στη λειτουργία, στον χειρισμό, στη
συντήρηση και στον έλεγχο των διατάξεων και των
εξοπλισμών ψυχαγωγίας, στο πλαίσιο της προστασίας της
δημόσιας υγείας και ασφάλειας των προσώπωνκαταναλωτών.
Ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη λειτουργία των
δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις
ψυχαγωγίας που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
υπ’ αρ. 50116/2020 απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2065). Οι ως άνω
δραστηριότητες υπάγονται σε γνωστοποίηση, την οποία ο
φορέας της δραστηριότητας οφείλει να υποβάλει πριν
από την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητάς του.
Ορίζεται η διαδικασία που τηρείται σε περίπτωση
μεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας με έγκριση
εγκατάστασης ή έγκριση/γνωστοποίηση λειτουργίας σε
ισχύ.
Ορίζεται η καταβολή παραβόλου για τη χορήγηση
έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας, καθώς
και για την υποβολή της γνωστοποίησης.
Καθορίζονται τα ζητήματα που αφορούν την εποπτεία και
τη διενέργεια ελέγχων επί των οικονομικών
δραστηριοτήτων του προτεινόμενου Κεφαλαίου.
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Άρθρο 117
Παραβάσεις - Κυρώσεις

Άρθρο 118
Εξουσιοδοτικές
Διατάξεις
Άρθρο 119
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 120
Μεταβατικές διατάξεις

Κεφάλαιο Γ’
Απλούστευση του
πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας των
Κέντρων Ημερήσιας
Φροντίδας
Ηλικιωμένων και των
Κέντρων Διημέρευσης
Ημερήσιας Φροντίδας
για Άτομα με Αναπηρία
_________________
Άρθρο 4
Απλούστευση του
πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας των
Κέντρων Ημερήσιας
Φροντίδας
Ηλικιωμένων και των
Κέντρων Διημέρευσης
Ημερήσιας Φροντίδας
για Άτομα με Αναπηρία
– Προσθήκη Κεφαλαίου
Κ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 121
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 122
Αδειοδοτούσα αρχή

Άρθρο 123
Έγκριση ίδρυσης και
λειτουργίας
δραστηριότητας

Προβλέπονται τα ζητήματα που αφορούν την επιβολή
κυρώσεων στον φορέα της δραστηριότητας, σε περίπτωση
παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων των
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και ορίζονται οι
περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται η διακοπή άσκησής
της.
Ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση των
θεμάτων της έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας, του
περιεχομένου της γνωστοποίησης, των κυρώσεων και των
παραβόλων.
Ορίζονται οι τελικές διατάξεις που αφορούν την
αδειοδότηση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και
προσδιορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την
εναρμόνιση του σχετικού θεσμικού πλαισίου.
Ορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην
αδειοδότηση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, στο
πλαίσιο της ευρύτερης εναρμόνισης με την υφιστάμενη
νομοθεσία.

Εισάγεται Κεφάλαιο Κ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιούνται οι διαδικασίες λειτουργίας των Κέντρων
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και των
Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.)
για Άτομα με Αναπηρία (Α.μεΑ.).

Καθορίζονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του προτεινόμενου κεφαλαίου, ήτοι των
Κ.Η.Φ.Η. και των Κ.Δ.Η.Φ. για Άτομα με Αναπηρία.
Ορίζεται η αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή των
διατάξεων του προτεινόμενου Κεφαλαίου, ήτοι η αρμόδια
υπηρεσία για θέματα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της οικείας περιφέρειας.
Προσδιορίζεται το νέο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας
των Κ.Η.Φ.Η. και των Κ.Δ.Η.Φ. για Α.μεΑ., το οποίο
περιλαμβάνει την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σε ένα
και μόνο στάδιο για αμφότερες τις δραστηριότητες.
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Κέντρων Ημερήσιας
Φροντίδας
Ηλικιωμένων και
Κέντρων Διημέρευσης
Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων με Αναπηρία
Άρθρο 124
Παράβολο
Άρθρο 125
Έλεγχοι
Άρθρο 126
Παραβάσεις - Κυρώσεις

Άρθρο 127
Εξουσιοδοτικές
διατάξεις

Άρθρο 128
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 129
Μη εφαρμοζόμενες
διατάξεις

Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα προθεσμιών, αυτοψίας
προ της χορήγησης της έγκρισης, μεταβολής στοιχείων της
δραστηριότητας, καθώς και θέματα σχετικά με τις
ελεγκτικές αρμοδιότητες της αδειοδοτούσας αρχής. Με
τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται καθυστερήσεις που
παρατηρούνταν κατά τη συγκρότηση της επιτροπής
καταλληλότητας του άρθρου 4 του π.δ. 395/1993 (Α’ 166).
Ορίζεται η καταβολή παραβόλου για τη χορήγηση
έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Η.Φ.Η. και των
Κ.Δ.Η.Φ. για Α.μεΑ.
Καθορίζονται τα ζητήματα που αφορούν την εποπτεία και
τη διενέργεια ελέγχων των οικονομικών δραστηριοτήτων
του προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Προσδιορίζονται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη νόμιμης
λειτουργίας των Κ.Η.Φ.Η. και των Κ.Δ.Η.Φ. και τα αρμόδια
όργανα για την επιβολή τους. Επίσης, ορίζονται οι
περιπτώσεις για τις οποίες επέρχεται οριστική διακοπή
λειτουργίας της δραστηριότητας.
Ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση
θεμάτων σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης, το ύψος και τον
τρόπο καταβολής του παράβολου, καθώς και το εύρος του
πλαισίου και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων του
προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Ορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την ισχύ
των υφιστάμενων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των
Κ.Η.Φ.Η. και Κ.Δ.Η.Φ., με στόχο την ομαλή τους μετάβαση
στο εισαγόμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Προσδιορίζονται οι μη εφαρμοζόμενες, από την έναρξη
ισχύος του προτεινόμενου Κεφαλαίου, διατάξεις.

Κεφάλαιο Δ’
Απλούστευση πλαισίου
ίδρυσης και
λειτουργίας σχολών
ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης
___________________
Άρθρο 5
Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΑ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
Απλούστευση πλαισίου απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη λειτουργία των
ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
σχολών
ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης –
Προσθήκη Κεφαλαίου
ΚA΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 130
Πεδίο εφαρμογής

Καθορίζονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του συγκεκριμένου Κεφαλαίου, ήτοι οι σχολές
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
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Άρθρο 131
Αρμόδια αρχή
Άρθρο 132
Γνωστοποίηση
λειτουργίας σχολών
ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης
Άρθρο 133
Παράβολο
Άρθρο 134
Έλεγχοι
Άρθρο 135
Παραβάσεις - Κυρώσεις

Άρθρο 136
Εξουσιοδοτικές
διατάξεις

Άρθρο 137
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 138
Ρύθμιση ειδικότερων
ζητημάτων για τους
ναυαγοσώστες και τις
ναυαγοσωστικές σχολές
– Τροποποίηση τίτλου
και της παρ. 11 του
άρθρου 15 ν.
2743/1999
Κεφάλαιο Ε’
Απλούστευση πλαισίου
άσκησης
δραστηριότητας
εκμίσθωσης
θαλάσσιων μέσων
αναψυχής
___________________
Άρθρο 6
Απλούστευση πλαισίου
άσκησης
δραστηριότητας
εκμίσθωσης θαλάσσιων
μέσων αναψυχής –
Προσθήκη Κεφαλαίου
ΚB΄ στον ν. 4442/2016

Ορίζεται η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων
του προτεινόμενου Κεφαλαίου, ήτοι η αρμόδια Λιμενική
Αρχή.
Προβλέπεται η υπαγωγή των σχολών ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης σε καθεστώς γνωστοποίησης. Παράλληλα,
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υποβολή της
γνωστοποίησης και τη μεταβολή των στοιχείων αυτής, την
κοινοποίηση της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ορίζεται η καταβολή παραβόλου για τη γνωστοποίηση της
δραστηριότητας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
Καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την εποπτεία και τη
διενέργεια ελέγχων της οικονομικής δραστηριότητας του
προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στον φορέα της
οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση παραβίασης
των επιμέρους τιθέμενων όρων και προϋποθέσεων των
σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
Ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση
θεμάτων σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη
γνωστοποίηση, το εύρος των επιβαλλόμενων κυρώσεων,
καθώς και το ύψος και τον τρόπο καταβολής του
παράβολου.
Ορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την
αδειοδότηση των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,
στο πλαίσιο της ευρύτερης εναρμόνισης με την
υφιστάμενη νομοθεσία.
Τροποποιείται η παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999
(A΄ 211), στο οποίο ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις αδειοδότησης ναυαγοσωστικών σχολών.

Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΒ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιείται η λειτουργία της δραστηριότητας
εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
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Άρθρο 139
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 140
Αδειοδοτούσα αρχή
Άρθρο 141
Έγκριση
δραστηριότητας
εκμίσθωσης θαλάσσιων
μέσων αναψυχής

Άρθρο 142
Παράβολο
Άρθρο 143
Έλεγχοι
Άρθρο 144
Παραβάσεις - Κυρώσεις

Άρθρο 145
Εξουσιοδοτικές
διατάξεις

Άρθρο 146
Μεταβατικές διατάξεις

Ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΚΒ’ του ν.
4442/2016, ήτοι η δραστηριότητα εκμίσθωσης θαλασσίων
μέσων αναψυχής.
Ορίζεται η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων
του προτεινόμενου κεφαλαίου, ήτοι η κατά τόπον
αρμόδια Λιμενική Αρχή.
Προβλέπεται η υπαγωγή της δραστηριότητας εκμίσθωσης
θαλασσίων μέσων αναψυχής σε καθεστώς έγκρισης. Η
διαδικασία της έγκρισης διεκπεραιώνεται μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Ωστόσο,
μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η έγκριση
εκδίδεται από την εγκρίνουσα αρχή έπειτα από έντυπη ή
ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερομένου που
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τέλος,
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έκδοση της έγκρισης,
την κοινοποίηση της έγκρισης και των ανανεώσεών της
στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
Ορίζεται η καταβολή παραβόλου για τη χορήγηση
έγκρισης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
καθώς και για τις ανανεώσεις της.
Καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την εποπτεία και τη
διενέργεια ελέγχων της οικονομικής δραστηριότητας του
προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Προσδιορίζεται η επιβολή κυρώσεων στον φορέα της
οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση παραβίασης
των επιμέρους όρων και προϋποθέσεων της
δραστηριότητας, ενώ προσδιορίζονται και οι περιπτώσεις
στις οποίες επιβάλλεται η διακοπή άσκησής της.
Ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση
θεμάτων σχετικά με το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά της έγκρισης, της
ανανέωσης, της τροποποίησης και της μεταβίβασής της,
το ύψος και τον τρόπο καταβολής του παράβολου, καθώς
και το εύρος των επιβαλλόμενων κυρώσεων.
Ορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην
αδειοδότηση της δραστηριότητας της εκμίσθωσης των
θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Κεφάλαιο ΣΤ’
Απλούστευση πλαισίου
ίδρυσης και
λειτουργίας Σχολών
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
Μεταφορέων
____________________
Άρθρο 7
Απλούστευση πλαισίου Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΓ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
ίδρυσης και λειτουργίας απλοποιείται η λειτουργία των Σχολών Επαγγελματικής
Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.Κ.Α.Μ.).
Κατάρτισης
Μεταφορέων –
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Προσθήκη Κεφαλαίου
ΚΓ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 147
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 148
Αρμόδια αρχή
Άρθρο 149
Γνωστοποίηση
λειτουργίας Σχολών
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
Μεταφορέων

Άρθρο 150
Παράβολο
Άρθρο 151
Έλεγχοι
Άρθρο 152
Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 153
Εξουσιοδοτικές
διατάξεις

Άρθρο 154
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 155
Όροι και προδιαγραφές
λειτουργίας Τροποποίηση της παρ.
7 του άρθρου 19 του ν.
3534/2007

Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΚΓ΄ του
ν. 4442/2016, στο οποίο εμπίπτουν οι Σχολές
Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των
διατάξεων του προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Προβλέπεται η υπαγωγή των Σ.Ε.Κ.Α.Μ. σε καθεστώς
γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Μέχρι την
έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η γνωστοποίηση
κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον,
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υποβολή της
γνωστοποίησης και τη μεταβολή των στοιχείων αυτής, την
κοινοποίηση της γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ορίζεται η καταβολή παραβόλου για υποβολή της
γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων Σ.Ε.ΚΑ.Μ.
Καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την εποπτεία και τη
διενέργεια ελέγχων της οικονομικής δραστηριότητας του
προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Προσδιορίζεται η επιβολή κυρώσεων στον φορέα της
δραστηριότητας σε περίπτωση παραβίασης των
επιμέρους όρων και προϋποθέσεων των Σ.Ε.ΚΑ.Μ.
Ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση
θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία της γνωστοποίησης και
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να
τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης, τη μεταβολή των
στοιχείων της γνωστοποίησης και την κοινοποίησή στις
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, την εποπτεία των Σ.Ε.ΚΑ.Μ., το
ύψος του παράβολου, καθώς και το εύρος του πλαισίου
και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
Περιέχονται οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν την
αδειοδότηση των ΣΕΚΑΜ. Συγκεκριμένα, μέχρι την έκδοση
των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 153, εφαρμόζεται
η υπό στοιχεία Β6/36080/1318/2017 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 3749). Μετά την
έκδοση των ως άνω πράξεων, η εν λόγω απόφαση
καταργείται μόνο κατά το μέρος που αφορά τη διαδικασία
γνωστοποίησης, ήτοι τη διαδικασία ίδρυσης των σχολών,
αλλά εξακολουθεί να ισχύει για τα λοιπά θέματα που
ρυθμίζονται σε αυτήν, όπως η λειτουργία των σχολών και
η διενέργεια εξετάσεων.
Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 3534/2007
(Α΄ 40), με την οποία ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις αδειοδότησης των Σ.Ε.ΚΑ.Μ., στο πλαίσιο
της ευρύτερης εναρμόνισης με το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο.
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Κεφάλαιο Ζ΄
Απλούστευση πλαισίου
ίδρυσης και
λειτουργίας Σχολών
Επαγγελματικής
Κατάρτισης Οδηγών
Οχημάτων Μεταφοράς
Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων
____________________
Άρθρο 8
Απλούστευση πλαισίου
ίδρυσης και λειτουργίας
Σχολών Επαγγελματικής
Κατάρτισης Οδηγών
Οχημάτων Μεταφοράς
Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων –
Προσθήκη Κεφαλαίου
ΚΔ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 156
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 157
Αρμόδια αρχή

Άρθρο 158
Γνωστοποίηση
λειτουργίας

Άρθρο 159
Παράβολο
Άρθρο 160
Έλεγχοι
Άρθρο 161
Παραβάσεις - Κυρώσεις

Άρθρο 162
Εξουσιοδοτικές
διατάξεις

Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΔ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιείται η λειτουργία των Σχολών Επαγγελματικής
Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.).

Προσδιορίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής του
προτεινόμενου Κεφαλαίου εμπίπτουν οι Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε..
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των
διατάξεων του προτεινόμενου Κεφαλαίου, ήτοι η
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
περιφερειακής ενότητας.
Προβλέπεται η υπαγωγή των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. σε
καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Ωστόσο,
μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η
γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή. Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την
υποβολή της γνωστοποίησης και τη μεταβολή των
στοιχείων αυτής, την κοινοποίησή της στις αρμόδιες
ελεγκτικές αρχές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ορίζεται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή της
γνωστοποίησης
των
δραστηριοτήτων
των
Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε..
Καθορίζονται τα ζητήματα που αφορούν την εποπτεία και
τη διενέργεια ελέγχων επί της οικονομικής
δραστηριότητας του προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Προβλέπονται ζητήματα που αφορούν την επιβολή
κυρώσεων στον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας
σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και
προϋποθέσεων που διέπουν τις Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε..
Ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση
θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία της γνωστοποίησης και
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να
τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης, τη μεταβολή των
στοιχείων της γνωστοποίησης και την κοινοποίησή της
στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, τα θέματα εποπτείας των
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Άρθρο 163
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 164
Όροι και προδιαγραφές
λειτουργίας Τροποποίηση της παρ.
1 του άρθρου 62 του ν.
4530/2018

Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., το ύψος του παράβολου, το εύρος του
πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων και κάθε άλλο
σχετικό ζήτημα.
Ορίζονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην
αδειοδότηση των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.. Συγκεκριμένα, μέχρι
την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 162,
εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 60740/1027/21.3.1995 απόφαση
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 246).
Μετά την έκδοση των ως άνω πράξεων, η εν λόγω
απόφαση καταργείται μόνο κατά το μέρος που αφορά τη
διαδικασία γνωστοποίησης, ήτοι τη διαδικασία ίδρυσης
των σχολών, αλλά εξακολουθεί να ισχύει για τα λοιπά
θέματα που ρυθμίζονται σε αυτήν πέραν της διαδικασίας
ίδρυσης, όπως οι προϋποθέσεις λειτουργίας και η
διενέργεια εξετάσεων.
Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4530/2018
(Α' 59) και καθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης σχετικά με τις
προδιαγραφές, τις υποχρεώσεις και τη διαδικασία
ελέγχου Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε..

Κεφάλαιο Η’
Απλούστευση πλαισίου
ίδρυσης και
λειτουργίας
συνεργείων οχημάτων
____________________
Άρθρο 9
Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΕ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
Απλούστευση πλαισίου απλοποιείται η λειτουργία των συνεργείων οχημάτων.
ίδρυσης και λειτουργίας
συνεργείων οχημάτων –
Προσθήκη Κεφαλαίου
ΚΕ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 165
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 166
Αρμόδια αρχή

Άρθρο 167
Γνωστοποίηση
λειτουργίας

Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου
Κεφαλαίου, στο οποίο εμπίπτουν τα συνεργεία επισκευής
και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για τα ζητήματα του
προτεινόμενου Κεφαλαίου, ήτοι η Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας.
Ορίζεται η υπαγωγή των συνεργείων επισκευής και
συντήρησης
αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών
και
μοτοποδηλάτων σε καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία
υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων
(Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Ωστόσο, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του
Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η γνωστοποίηση κατατίθεται τόσο σε
έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μεταβολή
των στοιχείων της γνωστοποίησης, την κοινοποίηση στις
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Άρθρο 168
Παράβολο

Άρθρο 169
Έλεγχοι
Άρθρο 170
Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 171
Εξουσιοδοτικές
διατάξεις

Άρθρο 172
Μεταβατικές διατάξεις

Κεφάλαιο Θ’
Απλούστευση πλαισίου
λειτουργίας χώρων
στάθμευσης
αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων
____________________
Άρθρο 10
Απλούστευση πλαισίου
λειτουργίας χώρων
στάθμευσης
αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων –
Προσθήκη Κεφαλαίου
ΚΣΤ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 173
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 174
Αρμόδια αρχή

αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στην έδρα της
επιχείρησης.
Ορίζεται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή της
γνωστοποίησης λειτουργίας συνεργείων επισκευής και
συντήρησης
αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών
και
μοτοποδηλάτων.
Προσδιορίζονται τα ζητήματα εποπτείας και διενέργειας
ελέγχων της οικονομικής δραστηριότητας του
προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Προσδιορίζονται τα ζητήματα που αφορούν τις κυρώσεις
που επιβάλλονται στον φορέα της δραστηριότητας σε
περίπτωση παραβίασης των τιθέμενων διατάξεων.
Ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση
θεμάτων σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, τον
τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση
επικείμενης μεταβολής τους, τις αρχές στις οποίες
κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, το
ύψος του παράβολου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής
του, καθώς και η διαδικασία επιβολής και κλιμάκωσης των
προστίμων.
Περιέχονται οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην
αδειοδότηση των συνεργείων επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, στο
πλαίσιο της ευρύτερης εναρμόνισης με το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο.

Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΣΤ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
απλοποιείται η λειτουργία των χώρων στάθμευσης.

Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου
Κεφαλαίου, στο οποίο εμπίπτουν οι υπαίθριοι και οι
στεγασμένοι
χώροι
στάθμευσης
αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για τα ζητήματα του
προτεινόμενου Κεφαλαίου, ήτοι η Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας.
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Άρθρο 175
Γνωστοποίηση
λειτουργίας

Άρθρο 176
Παράβολο
Άρθρο 177
Έλεγχοι
Άρθρο 178
Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 179
Εξουσιοδοτικές
διατάξεις

Άρθρο 180
Μεταβατικές διατάξεις

Προβλέπεται η υπαγωγή των χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων σε
καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Ωστόσο,
μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η
γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή. Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη
μεταβολή των στοιχείων της γνωστοποίησης, την
κοινοποίησή της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται
στην έδρα της επιχείρησης.
Ορίζεται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή της
γνωστοποίησης
λειτουργίας
χώρου
στάθμευσης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
Καθορίζονται τα ζητήματα που αφορούν την εποπτεία και
τη διενέργεια ελέγχων της οικονομικής δραστηριότητας
του προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Προσδιορίζονται τα ζητήματα που αφορούν τις κυρώσεις
που επιβάλλονται στον φορέα της δραστηριότητας του
προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση
θεμάτων σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, τον
τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση
επικείμενης μεταβολής τους, τις αρχές στις οποίες
κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, το
ύψος του παράβολου, τη διαδικασία επιβολής και
κλιμάκωσης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Περιέχονται οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην
αδειοδότηση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, στο πλαίσιο της
ευρύτερης εναρμόνισης με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Κεφάλαιο Ι’
Απλούστευση πλαισίου
λειτουργίας
πλυντηρίων λιπαντηρίων οχημάτων
____________________
Άρθρο 11
Απλούστευση πλαισίου Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΖ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
λειτουργίας πλυντηρίων απλοποιείται η λειτουργία των πλυντηρίων και
- λιπαντηρίων
λιπαντηρίων οχημάτων.
οχημάτων – Προσθήκη
Κεφαλαίου ΚΖ΄ στον ν.
4442/2016
Άρθρο 181
Πεδίο εφαρμογής

Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου
Κεφαλαίου, στο οποίο εμπίπτουν τα υπαίθρια ή
στεγασμένα, πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων.
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Άρθρο 182
Αρμόδια αρχή

Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για τα ζητήματα του
προτεινόμενου Κεφαλαίου, ήτοι η Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας.

Άρθρο 183
Γνωστοποίηση
λειτουργίας

Προβλέπεται η υπαγωγή των πλυντηρίων και λιπαντηρίων
αυτοκινήτων σε καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία
υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων
(Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Ωστόσο μέχρι την έναρξη λειτουργίας του
Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η γνωστοποίηση θα κατατίθεται σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με τη μεταβολή των στοιχείων της
γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
πρέπει να τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και η
κοινοποίηση της γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές.
Ορίζεται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή της
γνωστοποίησης λειτουργίας πλυντηρίου - λιπαντηρίου
οχημάτων.
Καθορίζονται τα ζητήματα που αφορούν την εποπτεία και
τη διενέργεια ελέγχων της οικονομικής δραστηριότητας
του προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Προσδιορίζονται τα ζητήματα που αφορούν την επιβολή
κυρώσεων που επιβάλλονται στον φορέα της οικονομικής
δραστηριότητας του προτεινόμενου Κεφαλαίου.

Άρθρο 184
Παράβολο
Άρθρο 185
Έλεγχοι
Άρθρο 186
Παραβάσεις -Κυρώσεις
Άρθρο 187
Εξουσιοδοτικές
διατάξεις

Άρθρο 188
Μεταβατικές διατάξεις

Ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση
θεμάτων σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, τον
τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση
επικείμενης μεταβολής τους, τις αρχές στις οποίες
κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, το
ύψος του παράβολου, καθώς και η διαδικασία επιβολής
και κλιμάκωσης των προστίμων.
Περιέχονται οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στη
λειτουργία των πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων,
στο πλαίσιο της ευρύτερης εναρμόνισης με την
υφιστάμενη νομοθεσία.

Κεφάλαιο ΙΑ’
Απλούστευση πλαισίου
λειτουργίας σταθμού
υπεραστικών
λεωφορείων
____________________
Άρθρο 12
Απλούστευση πλαισίου Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΗ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
λειτουργίας σταθμού
απλοποιείται η λειτουργία των σταθμών υπεραστικών
υπεραστικών
λεωφορείων.
λεωφορείων –
Προσθήκη Κεφαλαίου
ΚH΄ στον ν. 4442/2016
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Άρθρο 189
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 190
Αρμόδια αρχή
Άρθρο 191
Γνωστοποίηση
λειτουργίας

Άρθρο 192
Παράβολο
Άρθρο 193
Έλεγχοι
Άρθρο 194
Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 195
Εξουσιοδοτικές
διατάξεις

Άρθρο 196
Μεταβατικές διατάξεις

Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου
Κεφαλαίου, στο οποίο εμπίπτουν οι
σταθμοί
υπεραστικών λεωφορείων.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για τα ζητήματα του
προτεινόμενου Κεφαλαίου, ήτοι η Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας.
Προβλέπεται η υπαγωγή των σταθμών υπεραστικών
λεωφορείων σε καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία
υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων
(Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Ωστόσο, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του
Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με τη μεταβολή των στοιχείων της
γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
πρέπει να τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και η
κοινοποίηση της γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές.
Ορίζεται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή της
γνωστοποίησης λειτουργίας σταθμών υπεραστικών
λεωφορείων.
Καθορίζονται τα ζητήματα που αφορούν την εποπτεία και
τη διενέργεια ελέγχων της οικονομικής δραστηριότητας
του προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Προσδιορίζονται τα ζητήματα που αφορούν τις κυρώσεις
που επιβάλλονται στον φορέα της οικονομικής
δραστηριότητας του προτεινομένου Κεφαλαίου.
Ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση
θεμάτων σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, τον
τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση
επικείμενης μεταβολής τους, τις αρχές στις οποίες
κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, το
ύψος του παράβολου και ο χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, καθώς και η διαδικασία επιβολής και
κλιμάκωσης των προστίμων.
Περιέχονται οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στην
αδειοδότηση των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων,
στο πλαίσιο της ευρύτερης εναρμόνισης της υφιστάμενης
νομοθεσίας.

Κεφάλαιο ΙΒ’
Απλούστευση πλαισίου
λειτουργίας χώρων
στάθμευσης βαρέων
οχημάτων
____________________
Άρθρο 13
Απλούστευση πλαισίου Εισάγεται Κεφάλαιο ΚΘ΄ στον ν. 4442/2016, με το οποίο
λειτουργίας χώρων
απλοποιείται η λειτουργία των χώρων στάθμευσης
στάθμευσης βαρέων
βαρέων οχημάτων.
οχημάτων – Προσθήκη
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Κεφαλαίου ΚΘ΄ στον ν.
4442/2016
Άρθρο 197
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 198
Ορισμός

Άρθρο 199
Αρμόδια αρχή

Άρθρο 200
Γνωστοποίηση
λειτουργίας χώρου
στάθμευσης βαρέων
οχημάτων

Άρθρο 201
Παράβολο
Άρθρο 202
Έλεγχοι
Άρθρο 203
Παραβάσεις - Κυρώσεις
Άρθρο 204
Εξουσιοδοτικές
διατάξεις

Άρθρο 205
Μεταβατικές διατάξεις

Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου
Κεφαλαίου, στο οποίο εμπίπτουν οι χώροι στάθμευσης
βαρέων οχημάτων, οι οποίοι έχουν την κατάλληλη
υποδομή και τις αναγκαίες εγκαταστάσεις.
Ορίζονται οι κατηγορίες που νοούνται ως βαρέα οχήματα.
Σε αυτά περιλαμβάνονται οι διάφοροι τύποι λεωφορείων,
φορτηγών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων,
βυτιοφόρων, αρθρωτών οχημάτων και τύπου συρμού,
μηχανοκίνητων και ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων. Δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου
κεφαλαίου οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων και οι
σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων.
Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για τα ζητήματα του
προτεινόμενου κεφαλαίου, ήτοι η Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας.
Προβλέπεται η υπαγωγή των χώρων στάθμευσης βαρέων
οχημάτων σε καθεστώς γνωστοποίησης, η οποία
υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων
(Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.). Ωστόσο, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του
Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με τη μεταβολή των στοιχείων της
γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
πρέπει να τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και την
κοινοποίηση της γνωστοποίησης στις αρμόδιες ελεγκτικές
αρχές.
Ορίζεται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή της
γνωστοποίησης λειτουργίας χώρου στάθμευσης βαρέων
οχημάτων.
Καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την εποπτεία και τη
διενέργεια ελέγχων της οικονομικής δραστηριότητας του
προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Προσδιορίζονται τα ζητήματα που αφορούν τις κυρώσεις
που επιβάλλονται στον φορέα της οικονομικής
δραστηριότητας του προτεινόμενου Κεφαλαίου.
Ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση
θεμάτων σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, τον
τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση
επικείμενης μεταβολής τους, τις αρχές στις οποίες
κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, το
ύψος του παράβολου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής
του και τη διαδικασία επιβολής και κλιμάκωσης των
προστίμων.
Περιέχονται οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν την
αδειοδότηση των χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων
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στο πλαίσιο της ευρύτερης εναρμόνισης της υφιστάμενης
νομοθεσίας.
Κεφάλαιο ΙΓ’
Ειδικότερα ζητήματα
αδειοδότησης
___________________
Άρθρο 14
Παράταση προθεσμίας
– Τροποποίηση της παρ.
2 του άρθρου 16 ν.
4442/2016

Παρατείνεται η προθεσμία εντός της οποίας προβλέπεται
η ανασκόπηση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης του
συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων που
ασκούνται σε ορισμένη εγκατάσταση και η υπαγωγή τους
σε καθεστώς γνωστοποίησης ή προηγούμενης έγκρισης.

Άρθρο 15
Ορισμός αρμόδιας
υπηρεσίας εποπτείας
για τα καταστήματα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος και τις
ψυχαγωγικές
δραστηριότητες

Ορίζεται με σαφήνεια η αρμοδιότητα της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την
υποστήριξη εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου των
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, καθώς και
των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 16
Συμπλήρωση
παραρτήματος Ι’ του ν.
4442/2016

Συμπληρώνεται το Παράρτημα Ι’ του ν. 4442/2016 ως
προς τις δραστηριότητες που υπάγονται και ρυθμίζονται
πλέον από το προτεινόμενο σχέδιο νόμου.

Άρθρο 17
Προσθήκη
Παραρτήματος ΙΙ στον ν.
4442/2016

Λόγω της συνεχούς προσθήκης Κεφαλαίων στο ν.
4442/2016, αποτυπώνεται σε παράρτημα ο χρόνος
έναρξης ισχύος εκάστου εξ αυτών, ώστε να διευκολύνεται
και η εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κεφάλαιο Α΄
Ρυθμίσεις για την
αδειοδότηση
τουριστικών
δραστηριοτήτων
Άρθρο 18
Διαδικασία
καταχώρισης στο
Μητρώο Τουριστικών
Επιχειρήσεων του
Υπουργείου Τουρισμού
– Τροποποίηση της παρ.
4 του άρθρου 2 του ν.
4276/2014

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση των επιχειρήσεων
τουριστικών καταλυμάτων που υπάγονται στη διαδικασία
γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (Α’ 230) να μεριμνήσουν
για την καταχώριση του μοναδικού αριθμού
γνωστοποίησης, εντός μηνός από τη χορήγησή του, στο
Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του
Υπουργείου Τουρισμού, ισχύει μέχρι την ενεργοποίηση
του
Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.
ή
τη
διασφάλιση
της
διαλειτουργικότητας του συστήματος ΜΗ.Τ.Ε με το
σύστημα γνωστοποίησης notifybusiness.gr..
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Άρθρο 19
Ελεγκτική διαδικασία
και κυρώσεις
τουριστικών
επιχειρήσεων –
Τροποποίηση του
άρθρου 7 του ν.
4276/2014

Άρθρο 20
Λειτουργία
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος και
ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων εντός
τουριστικών λιμένων –
Αντικατάσταση των
παρ. 10.2 α) και 10.2 γ)
του άρθρου 31 του ν.
2160/1993

Τροποποιούνται οι κυρώσεις σε περίπτωση ανάκλησης
της απόφασης σφράγισης τουριστικών καταλυμάτων
καθώς επίσης και καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών εντός αυτών
και ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διαφήμιση των
τουριστικών επιχειρήσεων και την πρόβλεψη επιβολής
προστίμου σε επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων σε
περίπτωση παράβασης διατάξεων περί λειτουργικής
ενοποίησης κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων.
Τροποποιείται το άρθρο 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) που
αφορά στη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος,
κολυμβητικών
δεξαμενών
και
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός τουριστικών
λιμένων.

Άρθρο 21
Λειτουργία
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος εντός
εγκαταστάσεων ειδικής
τουριστικής υποδομής
- Τροποποίηση του
άρθρου 27 του ν.
4442/2016

Τροποποιείται το άρθρο 27 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) που
αφορά στη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’
155).

Άρθρο 22
Υπαγωγή σε καθεστώς
γνωστοποίησης των
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος εντός
εγκαταστάσεων ειδικής
τουριστικής υποδομής –
Προσθήκη παρ. 3 στο
άρθρο 31 του ν.
4442/2016

Τροποποιείται το άρθρο 31 του ν. 4442/2016 (Α’230) που
αφορά στη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’
155).

Άρθρο 23
Διαδικασία
γνωστοποίησης των
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος που
λειτουργούν εντός
τουριστικών

Τροποποιείται το άρθρο 36 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) που
αφορά στη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’
155).
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καταλυμάτων –
Τροποποίηση άρθρου
36 του ν. 4442/2016
Άρθρο 24
Γνωστοποίηση
λειτουργίας
κολυμβητικών
δεξαμενών εντός
εγκαταστάσεων ειδικής
τουριστικής υποδομής –
Τροποποίηση των παρ.
1 και 2 του άρθρου 41
ν. 4442/2016

Τροποποιείται το άρθρο 41 του ν. 4442/2016 (Α’230) που
αφορά στη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών εντός
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3
του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155).

Άρθρο 25
Ορειβατικά καταφύγια Τροποποίηση της παρ.
12 άρθρου 52 του ν.
4280/2014

Τροποποιείται η παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014
(Α’ 159). Με την τροποποίηση της παρ. 12 επιδιώκεται η
κάλυψη του νομικoύ κενού που υφίσταται στις
περιπτώσεις που τα ορειβατικά καταφύγια έχουν
κατασκευαστεί σε εκτάσεις που δεν προστατεύονται από
τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και χωρίς όρους
δόμησης. Στις περιπτώσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα
έκδοσης διαπιστωτικών πράξεων και κατ’ επέκταση
νόμιμης λειτουργίας.

Κεφάλαιο Β΄
Ρυθμίσεις για την
αδειοδότηση
μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και
δραστηριοτήτων
εφοδιαστικής Ανάπτυξη
Επιχειρηματικών
Πάρκων
Άρθρο 26
Μηχανολογικές
εγκαταστάσεις παροχής
υπηρεσιών - Προσθήκη
παρ. 5Α στο άρθρο 20
του ν. 3982/2011
Άρθρο 27
Ενίσχυση της
διαφάνειας της
διαδικασίας
αδειοδότησης
μεταποιητικών
δραστηριοτήτων –
Τροποποίηση του
άρθρου 33 του ν.
3982/2011

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι μηχανολογικές
εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών πληρούν τις
προϋποθέσεις α κα β της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
3982/2011 θεωρούνται επαγγελματικά εργαστήρια.

Ως προς το άρθρο 33 του ν. 3982/2011, αποσαφηνίζεται,
ότι η ανάρτηση στον οικείο δικτυακό τόπο της
αδειοδοτούσας αρχής αφορά τις εγκρίσεις και
γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας, και τις
εγκρίσεις τεχνικής ανασυγκρότησης και προθεσμίας προς
μεταφορά μονάδων.
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Άρθρο 28
Κέντρα Αποθήκευσης
και Διανομής
επικίνδυνων ουσιών –
Προσθήκη παρ. 3 στο
άρθρο 2 του ν.
4302/2014
Άρθρο 29
Εγκατάσταση Κέντρων
Αποθήκευσης και
Διανομής – Προσθήκη
παρ. 7 έως 10 στο
άρθρο 9 του ν.
4302/2014

Δίνεται η δυνατότητα σε Κέντρα Αποθήκευσης και
Διανομής να αποθηκεύουν μικρές ποσότητες ουσιών που
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3982/2011 χωρίς να
απαιτείται διακριτή διαδικασία αδειοδότησης ως
εγκαταστάσεις του ν. 3982/2011.

Με την παρ. 7 δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης αλλά,
κυρίως, συνέχισης της λειτουργίας υφιστάμενων
αποθηκών, χωρίς να απαιτείται η σχετική τροποποίηση
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή του Σχεδίου
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.).
Με την παρ. 8 διευκρινίζεται ότι ρυθμίσεις του άρθρου 17
του ν. 3325/2005 (Α’ 68), εξακολουθούν και βρίσκουν
εφαρμογή για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής.
Με την παρ. 9 εξασφαλίζεται η μεταβατική συνέχεια
λειτουργίας για Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής τα
οποία είχαν αδειοδοτηθεί ως καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος. Αφορά εγκαταστάσεις χονδρικού
εμπορίου σε περιοχές κατοικίας, με έκταση μεγαλύτερη
από τετρακόσια (400) ή πεντακόσια (500) τ.μ..
Με την παρ. 10 τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής
απαλλάσσονται από περιορισμούς ως προς την τήρηση
αποστάσεων από πλησιέστερους οικισμούς που σήμερα
ισχύουν για τις βιομηχανικές δραστηριότητες, δεδομένου
ότι πρόκειται για δραστηριότητες εφοδιαστικής.
Άρθρο 30
Επεκτείνεται στις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) του ν.
Εγκατάσταση
4458/1965 (Α’ 33) και στις Βιομηχανικές και
επιχειρήσεων με
Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) του ν. 2545/1997 (Α’
οικονομική
254), η ισχύουσα ήδη ρύθμιση για τα Επιχειρηματικά
δραστηριότητα που
Πάρκα του ν. 3982/2011 (Α’ 143), με την οποία οι
ασκείται υπό καθεστώς επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα που ασκείται
έγκρισης λειτουργίας
υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν. 4442/2016
του ν. 4442/2016 σε
απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης
Επιχειρηματικά Πάρκα λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης
– Τροποποίηση της παρ. του άρθρου 5 του ν. 4442/2016.
11 του άρθρου 54 του ν.
3982/2011
Άρθρο 31
Τροποποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση
Μεταφορά συντελεστή κοινής υπουργικής απόφασης για τη μεταφορά
δόμησης σε
συντελεστή δόμησης μεταξύ ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη
Επιχειρηματικά Πάρκα– εντός περιοχών ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4458/1965 (ΕΤΒΑ), ΒΕ.ΠΕ. του
Τροποποίηση της παρ. ν. 2545/1997 (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟΠΑ) και Επιχειρηματικών
1 του άρθρου 55Α του Πάρκων του ν. 3982/2011.
ν. 3982/2011
Άρθρο 32
Καταργείται η υποχρέωση διασφάλισης της συναίνεσης
Διασφάλιση έκτασης
του πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) των ιδιοκτητών γης για
για την ίδρυση και
την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην
ανάπτυξη
περιοχή των Οινοφύτων της περιφερειακής ενότητας
Επιχειρηματικού
Βοιωτίας.
Πάρκου Εξυγίανσης
στην περιοχή
Οινοφύτων της
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Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας –
Αντικατάσταση της παρ.
13 του άρθρου 56Β του
ν. 3982/2011
Κεφάλαιο Γ’
Ρυθμίσεις για τη
μεταφορά στον
Οργανισμό
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας των
αρμοδιοτήτων για τα
εμπορικά σήματα Μεταφορά του
μητρώου και αρχείου
σημάτων
Άρθρο 33
Μεταφορά στον
Οργανισμό
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας των
αρμοδιοτήτων για τα
εμπορικά σήματα

Μεταφέρονται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(Ο.Β.Ι.) όλες οι αρμοδιότητες που απορρέουν από τον ν.
4679/2020 για τα σήματα που ανήκουν στην Διεύθυνση
Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Προβλέπεται, ακόμα, ότι ο Ο.Β.Ι. συμμετέχει, όπως οι
αντίστοιχοι εθνικοί φορείς άλλων χωρών της Ε.Ε., στο
Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (European Union
Intellectual Property Office, E.U.I.P.O.) και άλλους
συναφείς διεθνείς οργανισμούς. Όσον αφορά στον
E.U.I.P.O. η συμμετοχή σε αυτόν του ΟΒΙ συνάδει και με το
άρθρο 154 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης
Ιουνίου 2017 (L 154).

Άρθρο 34
Μεταφορά
προγραμμάτων στον
Οργανισμό
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας

Ο Ο.Β.Ι. αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των
προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σημάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 35
Μεταφορά του
μητρώου και του
αρχείου σημάτων και
των σχετικών
πληροφοριακών
συστημάτων στον
Οργανισμό
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας
Άρθρο 36
Μεταφορά στον
Οργανισμό
Βιομηχανικής

Ρυθμίζονται ζητήματα για τη μεταφορά στον Ο.Β.Ι. του
μητρώου σημάτων, του αρχείου σημάτων και των
πληροφοριακών και άλλων συστημάτων που είναι
αναγκαία για τη λειτουργία τους.

Τα τέλη για τα σήματα που προβλέπονται στο άρθρο 87
του ν. 4679/2020, μεταφέρονται στον Ο.Β.Ι.. Τα τέλη αυτά
είναι ανταποδοτικά. Καταβάλλονται από τους χρήστες του
μητρώου για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του
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Ιδιοκτησίας των τελών
για τα σήματα

Άρθρο 37
Αρμοδιότητες του
Οργανισμού
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας Τροποποίηση του
άρθρου 1 του ν.
1733/1987
Άρθρο 38
Αρμοδιότητες του
Γενικού Διευθυντή του
Οργανισμού
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας –
Τροποποίηση της παρ.
13 του άρθρου 2 του ν.
1733/1987
Άρθρο 39
Επικαιροποίηση όρων
της νομοθεσίας για τα
σήματα - Τροποποίηση
της παρ. 3 του άρθρου
1 του ν. 4679/2020
Άρθρο 40
Ελεγκτές, ερευνητές,
εξεταστές και
καταχωρητές σημάτων
– Τροποποίηση της παρ.
3 του άρθρου 20 του ν.
4679/2020
Άρθρο 41
Ηλεκτρονική υποβολή
της δήλωσης κατάθεσης
και της αναπαράστασης
σήματος –
Τροποποίηση της παρ.
5 του άρθρου 22 του ν.
4679/2020
Άρθρο 42
Διοικητική Επιτροπή
Σημάτων –
Τροποποίηση του

μητρώου σημάτων και προκειμένου η σχετική δαπάνη να
μη βαρύνει όλους τους φορολογούμενους, δηλαδή ακόμα
και αυτούς που δεν χρησιμοποιούν το μητρώο. Επιπλέον
μεταφέρονται τα κονδύλια που καταβάλλει ο E.U.I.P.O.,
για τη λειτουργία των εθνικών μητρώων σημάτων των
κρατών μελών της Ε.Ε..
Επισημαίνεται ότι η διάταξη του άρθρου 36 για τη
μεταφορά των τελών για τα σήματα στον Ο.Β.Ι. είναι
δημοσιονομικά ουδέτερη.
Συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 1733/1987 για την
ίδρυση του Ο.Β.Ι., τους σκοπούς και τις αρμοδιότητές του,
ώστε να αναφέρονται σε αυτόν ρητά τα εμπορικά σήματα.
Προστίθενται ρυθμίσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την
εκπροσώπηση της Ελλάδας για ζητήματα σχετικά με τα
εμπορικά σήματα σε ενωσιακούς και διεθνείς
οργανισμούς, την απονομή των εθνικών εμπορικών
σημάτων και τη χορήγηση πάσης φύσεων πιστοποιητικών
για εμπορικά σήματα.
Επέρχονται τροποποιήσεις στον ν. 1733/1987 (Α’ 171),
ώστε στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή του Ο.Β.Ι.
να περιλαμβάνονται και αρμοδιότητες σχετικές με τα
εμπορικά σήματα.

Επικαιροποιείται η ορολογία του ν. 4679/2020 περί
εμπορικών σημάτων, σε αντιστοίχιση με τις αλλαγές που
επιφέρουν οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις στη νομοθεσία
περί εμπορικών σημάτων και οι οποίες αφορούν τη
μεταφορά της αρμοδιότητας στον Ο.Β.Ι..
Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4679/2020,
ώστε η επιλογή των υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα
Ελεγκτών, Ερευνητών, Εξεταστών και Καταχωρητών
σημάτων να γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ο.Β.Ι..

Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4679/2020,
ώστε οι τεχνικές προδιαγραφές για την ηλεκτρονική
κατάθεση σήματος και συναφή τεχνικά ζητήματα να
ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τροποποιείται το άρθρο 30 του ν. 4679/2020 που
αναφέρεται στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων.
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άρθρου 30 του ν.
4679/2020
Άρθρο 43
Δημοσιεύσεις για τα
σήματα –
Αντικατάσταση του
άρθρου 86 του ν.
4679/2020
Άρθρο 44
Τέλη για τη λειτουργία
του μητρώου σημάτων
– Αντικατάσταση του
άρθρου 87 του ν.
4679/2020

Άρθρο 45
Εξουσιοδοτικές
διατάξεις –
Τροποποίηση του
άρθρου 88 του ν.
4679/2020

Προβλέπεται ότι οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από
το ν. 4679/2020 γίνονται στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Β.Ι..

Αναδιατυπώνεται το άρθρο 87 του ν. 4679/2020 για τα
τέλη των σημάτων, σε αντιστοιχία με το άρθρο 38 του
σχεδίου νόμου για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για τα
σήματα στον Ο.Β.Ι.. Επισημαίνεται ότι τα τέλη για τα
σήματα είναι ανταποδοτικά. Στόχος είναι η λειτουργία του
μητρώου σημάτων να χρηματοδοτείται με ανταποδοτικά
τέλη από τους χρήστες του μητρώου, ώστε να μην
επιβαρύνεται κάθε φορολογούμενος, δηλαδή ακόμα και
αυτοί που δεν κάνουν χρήση του μητρώου. Επίσης,
επισημαίνεται ότι η σχετική ρύθμιση είναι δημοσιονομικά
ουδέτερη.
Τροποποιούνται κάποιες εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν.
4679/2020, ώστε η σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση να
ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Β.Ι. ή κατά
περίπτωση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Β.Ι..

Άρθρο 46
Κόστος μεταφοράς του
μητρώου σημάτων, του
αρχείου σημάτων και
λοιπών υποστηρικτικών
συστημάτων στον
Οργανισμό
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας

Προβλέπεται ότι το κόστος μεταφοράς του μητρώου
σημάτων, του αρχείου σημάτων, κ.λπ. βαρύνει εξ
ολοκλήρου τον Ο.Β.Ι..

Άρθρο 47
Καταργούμενες
διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

Καταργείται νομοθετική εξουσιοδότηση για μεταφορά
των αρμοδιοτήτων που αφορούν τα εμπορικά σήματα με
προεδρικό διάταγμα, το οποίο ουδέποτε εκδόθηκε.

Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος και
μεταβατικές διατάξεις
Κεφαλαίου Γ’

Οι διατάξεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα
σήματα τίθενται σε ισχύ με την έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης. Έτσι, διασφαλίζεται ότι η άσκηση των
μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, θα γίνει μόνο αφού
προηγουμένως διαπιστωθεί η ουσιαστική προς τούτο
ετοιμότητα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για αιτήσεις
σημάτων και υποθέσεις που είναι ακόμα εκκρεμείς κατά
τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’.
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Κεφάλαιο Δ’
Ρυθμίσεις για το Γενικό
Εμπορικό Μητρώο
Άρθρο 49
Εγγραφή στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο Τροποποίηση της παρ.
1 του άρθρου 85 και
των παρ. 2 και 4 του
άρθρου 86 του ν.
4635/2019

Άρθρο 50
Καταχώριση στοιχείων
των προσωπικών και
κεφαλαιουχικών
εταιριών στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο Αντικατάσταση της περ.
ιβ’ του άρθρου 96 και
της περ. ι’ του άρθρου
97 του ν. 4635/2019

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συνεχή και αδιάλειπτη
λειτουργία του μητρώου κατά τη διάρκεια του
μεταβατικού αυτού σταδίου.
Τροποποιούνται και συμπληρώνονται άρθρα στον ν.
4635/2019 (Α’ 167) με στόχο την επίτευξη ενός
πληρέστερου πλαισίου σε ό,τι αφορά την εμπορική
δημοσιότητα.
Με τις τροποποιήσεις των άρθρων 85 και 86 του ν.
4635/2019 και τη θέσπιση της υποχρέωσης εγγραφής στο
Γ.Ε.ΜΗ. και των φυσικών προσώπων που ασκούν
οικονομική δραστηριότητα, το Γ.Ε.ΜΗ. καθίσταται το
εθνικό μητρώο οικονομικής δραστηριότητας. Μέσω της
δυνατότητας εξαγωγής στατιστικών στοιχείων από τη
βάση δεδομένων για το σύνολο της επιχειρηματικής και
οικονομικής δραστηριότητας, το Γ.Ε.ΜΗ. εξελίσσεται σε
ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο άσκησης
οικονομικής, εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
Η αρχική εγγραφή και η λήψη αρ. ΓΕ.Μ.Η. γίνεται
αυτοματοποιημένα και ατελώς, όπως και οποιαδήποτε
μεταβολή, για την οποία το ΓΕ.Μ.Η. ενημερώνεται
αυτόματα μέσω της διασύνδεσης με το taxis. Εξαίρεση
αποτελεί η επιλογή επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου για
την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν τα
σχετικά τέλη.
Συμπληρώνεται η υποχρέωση δημοσιότητας των
οικονομικών καταστάσεων έναρξης εκκαθάρισης.

Άρθρο 51
Καταχώριση στοιχείων
των υποκαταστημάτων
αλλοδαπών εταιριών με
έδρα την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τρίτες χώρες
στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο –
Τροποποίηση της περ.
θ’ του άρθρου 98 και
της περ. στ’ του άρθρου
99 του ν. 4635/2019

Προβλέπονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις καταχώρισης
στοιχείων των υποκαταστημάτων πιστωτικών και
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε
άλλο κράτος μέλος και των υποκαταστημάτων πιστωτικών
και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους
σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 52
Καταχώριση στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων των

Η προσθήκη αφορά ειδικά στις υποχρεώσεις σύνταξης και
δημοσιότητας οικονομικών καταστάσεων πιστωτικών
ιδρυμάτων και κρίνεται σκόπιμη καθώς τα εν λόγω
ιδρύματα παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς την
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υποκαταστημάτων των
πιστωτικών και
χρηματοδοτικών
ιδρυμάτων που έχουν
έδρα σε άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Προσθήκη
άρθρου 99Α στον ν.
4635/2019

Άρθρο 53
Καταχώριση στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων των
υποκαταστημάτων των
πιστωτικών και
χρηματοδοτικών
ιδρυμάτων που έχουν
έδρα σε τρίτη χώρα –
Προσθήκη άρθρου 99Β
στον ν. 4635/2019
Άρθρο 54
Αίτηση καταχώρισης
στις Υπηρεσίες του
Γενικού Εμπορικού
Μητρώου Τροποποίηση της παρ.
3 του άρθρου 103 του ν.
4635/2019

κατάρτιση και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων. Συγκεκριμένα στη χώρα μας τα
υποκαταστήματα θα δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας από τη
χώρα προέλευσης (Ε.Ε.) όπως ακριβώς συντάχθηκαν,
ελέγχθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο κράτος-μέλος όπου
έχει την έδρα του το πιστωτικό ίδρυμα. Η δημοσιότητα στο
Γ.Ε.ΜΗ. καταλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων, ήτοι τα
λογιστικά αρχεία, τις σχετικές εκθέσεις διαχείρισης και
λοιπές, καθώς και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή
λογιστή με τη διατύπωση γνώμης.
Αντίστοιχα, στη χώρα μας τα υποκαταστήματα θα
δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της μητρικής εταιρείας από τη χώρα
προέλευσης (τρίτη χώρα) όπως ακριβώς συντάχθηκαν,
ελέγχθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο κράτος όπου έχει την
έδρα του το πιστωτικό ίδρυμα.

Κρίθηκε σκόπιμο η προθεσμία αίτησης καταχώρισης
ειδικά για τους υπόχρεους των άρθρων 99Α και 99Β του ν.
4635/2019 να παραταθεί στους τρείς (3) μήνες από τη
γένεση της υποχρέωσης τήρησης της εμπορικής
δημοσιότητας, διότι οι εν λόγω υπόχρεοι θα πρέπει να
προβούν σε επίσημη μετάφραση των εν λόγω στοιχείων
και εγγράφων και, κατά περίπτωση, επικύρωση με τη
Σφραγίδα της Χάγης (Αpostille).

Κεφάλαιο Ε’
Άλλες ρυθμίσεις
Άρθρο 55
Αυτόματα μηχανήματα
παράδοσης
ταχυδρομικών
αντικειμένων

Τα αυτόματα μηχανήματα παράδοσης ταχυδρομικών
αντικειμένων (“postal lockers” ή “automated parcel
machines”) αποτελούν μια σύγχρονη εναλλακτική μέθοδο
παράδοσης ταχυδρομικών αποστολών, η οποία
λειτουργεί συμπληρωματικά με τα μοντέλα αγοράς
αγαθών με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς /
προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή
τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή εκτός
καταστήματος (“click away”) και με τη διαδικασία του εξ
αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή
τηλεφωνικό μέσο για αγορά εντός καταστήματος (“click
inside”), μέσω των οποίων λειτουργεί το λιανεμπόριο
λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού (COVID - 19).
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Άρθρο 56
Ρύθμιση για τις
κυρώσεις στη διακίνηση
του πετρελαίου
θέρμανσης –
Τροποποίηση της παρ.
2 του άρθρου 35 ν.
2093/1992
Άρθρο 57
Εισαγωγή δεδομένων
στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα ekatanalotis

Άρθρο 58
Διαδικασία
διαβούλευσης των
τομεακών και
περιφερειακών
προγραμμάτων
ανάπτυξης του Εθνικού
Προγράμματος
Ανάπτυξης Τροποποίηση του
άρθρου 125 του ν.
4635/2019

Άρθρο 59
Ρυθμίσεις για τις
αποζημιώσεις μελών
των οργάνων που
συμμετέχουν στις
διαδικασίες
αξιολόγησης, ελέγχου
και παρακολούθησης
των επενδυτικών
σχεδίων – Τροποποίηση
των άρθρων 80 και 85
του ν. 4399/2016

Άρθρο 60
Ειδικά ζητήματα των
Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά

Kαταργείται η επιβολή της κύρωσης του διοικητικού
προστίμου από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για την παράβαση νόθευσης, διάθεσης, χρησιμοποίησης
ή μεταφοράς του πετρελαίου θέρμανσης για άλλες, εκτός
από θέρμανση, χρήσεις, καθώς για παραβάσεις που
αφορούν τα καύσιμα προβλέπονται αντίστοιχες κυρώσεις
τόσο στον ν. 3054/2002 (Α’ 230) αλλά και επιπρόσθετες
κυρώσεις στον ν. 1650/1986 (Α’ 160) και την τελωνειακή
νομοθεσία.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής αποτελεί την
ηλεκτρονική εξέλιξη του Παρατηρητηρίου Τιμών, που
στόχο έχει να αποτελέσει βασικό μηχανισμό
παρακολούθησης της αγοράς, με μεγάλο ποσοστό
κάλυψης της κατανάλωσης. Ειδικά σε περιόδους κρίσεων,
όπως η υγειονομική εξαιτίας της πανδημίας του
κορονωϊού COVID-19, η διαφάνεια των τιμών
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία
της αγοράς.
Επιτρέπεται πλέον η διεξαγωγή της διαβούλευσης των
τομεακών
προγραμμάτων
ανάπτυξης
και
των
περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης του Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης με χρήση είτε του opengov.gr
είτε των ιστοσελίδων των υπουργείων και των
περιφερειών,
ώστε
να
καταστεί
περισσότερο
αντιπροσωπευτική η διαβούλευση επί των ανωτέρω
προγραμμάτων. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται
στις δεκαπέντε (15) ημέρες, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η έγκαιρη έγκριση του συνόλου των
προγραμμάτων.

Αυξάνονται τα μηνιαία και ετήσια όρια των αποζημιώσεων
των μελών των οργάνων αξιολόγησης, ελέγχου και
παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων όλων των
αναπτυξιακών νόμων. Η διάταξη αποσκοπεί στη
δυνατότητα
ανάληψης
μεγαλύτερου
αριθμού
επενδυτικών σχεδίων από τα μέλη των οργάνων αυτών
και, επομένως, στην ταχύτερη καταβολή των ενισχύσεων
στους δικαιούχους.
Επιπλέον, καλύπτεται το νομοθετικό κενό που προέκυψε
από την προκήρυξη νέου καθεστώτος ενισχύσεων στο
πλαίσιο του ν. 4399/2016. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η
καταβολή αποζημίωσης και στους αξιολογητές των
επενδυτικών σχεδίων του καθεστώτος ενισχύσεων
«Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων», στην οποία δίδεται αναδρομική ισχύς.
Ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά, τα οποία έχουν ανακύψει στο πλαίσιο της
ανάγκης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της
Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε., που βρίσκεται
εντός αυτών και καλύπτεται από την υφιστάμενη άδεια
λειτουργίας της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., η
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Άρθρο 61
Απόσπαση προσωπικού
στις Ειδικές Υπηρεσίες
του ν. 4314/2014 και
στη Μονάδα
Οργάνωσης και
Διαχείρισης
Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων Τροποποίηση του
άρθρου 37 του ν.
4314/2014 (Α΄265)

Άρθρο 62
Συμμετοχή Ένωσης
Διαπιστευμένων
Φορέων Πιστοποίησης
και Ένωσης
Εργαστηρίων στο
Διοικητικό Συμβούλιο
του Εθνικού
Συστήματος
Διαπίστευσης
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος

οποία τελεί υπό ειδική διαχείριση, καθώς και της ίδιας της
εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε..
Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλισθεί το δημόσιο
συμφέρον, μέσω της διασφάλισης αφενός, της αξίας της
περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε. και
της αξιοποίησής της, η οποία εν προκειμένω περιλαμβάνει
τη μεγαλύτερη δεξαμενή στην Ανατολική Μεσόγειο,
χωρητικότητας πεντακοσίων χιλιάδων τόνων (500.000) tn,
καθώς και άλλες εγκαταστάσεις, και αφετέρου της
εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., η οποία τελεί σε
ειδική διαχείριση, υφίσταται ανάγκη διαχωρισμού της
υφιστάμενης άδειας λειτουργίας μεταξύ αυτών σε δυο (2)
άδειες λειτουργίας. Οι άδειες αυτές διατηρούν τη χρονική
ισχύ της διαχωρισθείσας άδειας και τροποποιούνται, ή και
εκσυγχρονίζονται από τους διαδόχους των δυο φορέων,
κατά τις κείμενες διατάξεις.
Ρυθμίζεται η διαδικασία της εκ νέου απόσπασης ή
μετακίνησης υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
που είχαν υπηρετήσει σε Ειδική Υπηρεσία του ν.4314/14
(Α’ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της Μονάδας
Οργάνωσης
και
Διαχείρισης
Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.). Επιπλέον καθορίζεται με
σαφήνεια η διαδικασία τοποθέτησης με τη διατύπωση
εύκολα διαπιστώσιμων, σαφών και λιτών κριτηρίων
επανένταξης των στελεχών στο σύστημα ΕΣΠΑ
(πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο
διαπιστώνονται η απόσπαση και το διάστημα υπηρεσίας
σε ΕΥΔ του ν. 4314/2014, θετική κρίση της Επιτροπής
Αξιολόγησης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18α
του ν. 3614/2014 ή του άρθρου 7.2α του ν. 2860/2000 ή
απόφαση επιλογής του αρμοδίου οργάνου στο πλαίσιο
διαγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 18γ του ν.
3614/2014 ή του άρθρου 7.2γ του ν. 2860/2000 για την
Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ αε). Επιπλέον καθορίζεται η
καταληκτική προθεσμία χρήσης
της διάταξης,
διασφαλίζοντας τη μη παράκαμψη των κατά νόμο
διαγωνιστικών διαδικασιών.
Αποτελεί παγιωμένη διεθνή πρακτική να περιλαμβάνονται
στο όργανο διοίκησης των φορέων διαπίστευσης
εκπρόσωποι των βασικών ενδιαφερομένων μερών
(“stakeholders”) για λόγους διαφάνειας και καλής
εταιρικής διακυβέρνησης. Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη
του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης αποτελούν τόσο η
Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης
και Πιστοποίησης (Hellas Cert), όσο και η Ελληνική Ένωση
Εργαστηρίων (Hellas Lab).

Ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νομοθετήματος.
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μείωση δαπανών

Χ

Χ

Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Χ

Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

ΑΜΕΣΑ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΑ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Μέρος Α’
Το νομοθετικό πλαίσιο που αναμορφώνεται διαρθρώνεται στη βάση της αξιολόγησης του κινδύνου που
δύναται να επέλθει σε πτυχές του δημοσίου συμφέροντος, όπως η δημόσια υγεία και το περιβάλλον, από την
άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Εισάγεται ένα σύγχρονο εργαλείο δημόσιας διοίκησης, η
γνωστοποίηση, για την απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, για τις
περιπτώσεις που αξιολογείται εμπεριστατωμένα ότι ενέχουν χαμηλό κίνδυνο προσβολής του δημοσίου
συμφέροντος.
Η απλούστευση που επιτυγχάνεται, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος που την
υποστηρίζει, επιφέρουν μια σειρά άμεσων και έμμεσων οφελών, κυρίως μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των
διαδικασιών, καλύτερη προσβασιμότητα και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές
διαδικασίες και υπηρεσίες, ορθότερη αξιοποίηση των πόρων με τη χρήση σύγχρονων διοικητικών εργαλείων
και ενισχυμένη διαφάνεια στις συναλλαγές. Επιπλέον, η χρήση της αξιολόγησης κινδύνου για την εκτίμηση των
κατάλληλων διοικητικών εργαλείων προσδίδει στις ρυθμίσεις μέτρο και αναλογικότητα για την επίτευξη του
σκοπού προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και εδραιώνει μια νέα κουλτούρα διοίκησης φιλικότερη προς
το επιχειρείν.
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Μέρος Β’
Στόχοι των αξιολογούμενων ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα από
τις αδειοδοτικές διαδικασίες σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
καθώς και την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης.
Ως προς το Κεφάλαιο Γ΄, το όφελος έγκειται στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, στη μείωση κόστους από τη
συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και υλικοτεχνικών μέσων, στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στο κοινό κυρίως
μέσα από την ανάπτυξη προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων για τα μητρώα σημάτων, ευρεσιτεχνιών,
βιομηχανικών σχεδίων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την παγκοσμιοποίηση, που καθιστά πιο
περιορισμένη τη χρήση εθνικών μητρώων για σήματα και ευρεσιτεχνίες, καθώς υπάρχουν πλέον αντίστοιχα
διεθνή μητρώα και δικαιώματα.
Ειδικότερα ως προς το άρθρο 55, τα βασικότερα οφέλη της εναλλακτικής μεθόδου παράδοσης αποστολών είναι:
•
Διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης (ακόμα και σε αργίες, Σαββατοκύριακα, 24 ώρες / 7 ημέρες)
•
Σημεία εύκολης πρόσβασης που ο καταναλωτής επισκέπτεται στον δικό του χρόνο,
•
Αύξηση των σημείων παραδόσεων, καθώς και ενίσχυση της δυναμικότητας της αγοράς
ταχυμεταφορών για παραδόσεις, μειώνοντας έτσι και τον συνωστισμό των παραληπτών.
•
Ευελιξία στην εξυπηρέτηση χωρίς κατ’ οίκον αναμονή περιορίζοντας την ανάγκη να περιμένει ο
παραλήπτης στο σπίτι για την παράδοση του αντικειμένου της αποστολής.
Ειδικότερα, ως προς το άρθρο 58, η ρύθμιση θα συμβάλλει στην έγκαιρη ενεργοποίηση της πρώτης
προγραμματικής περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, παρά τον αναπρογραμματισμό του συνόλου
των εμπλεκόμενων φορέων λόγω της πανδημίας.
Ως προς το άρθρο 59, η δυνατότητα ταχείας αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών
σχεδίων θα οδηγήσει στην ταχύτερη αξιοποίηση από τους επενδυτικούς φορείς των ωφελειών της κρατικής
ενίσχυσης, αυξάνοντας γρηγορότερα την παραγωγικότητά τους.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
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ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Η μεταφορά του μητρώου σημάτων και των συναφών αρμοδιοτήτων στον Ο.Β.Ι. απαιτεί υλικές ενέργειες που
έχουν κόστος. Το κόστος αυτό επιρρίπτεται στον Ο.Β.Ι.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Μέρος Α’
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Κατά τα αρχικά στάδια εφαρμογής των νέων, περισσότερο ευέλικτων, αδειοδοτικών διαδικασιών υπάρχει ο
κίνδυνος να εμφανιστούν φαινόμενα εκμετάλλευσης της εμπιστοσύνης και κατάχρησης των ελευθεριών που
παρέχονται. Εντούτοις, έχει παρατηρηθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων επιθυμεί τη
συμμόρφωση και την εφαρμογή καλών πρακτικών, στόχοι που επιτυγχάνονται μόνο μέσω ενός σαφούς και
λογικού θεσμικού πλαισίου. Επομένως, η απλούστευση και οι σαφείς κανόνες που προτείνονται με το παρόν
σχέδιο νόμου, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό και διαφανές σύστημα ελέγχων που θεσμοθετείται παράλληλα
αυτήν την περίοδο, αποτελούν τα εχέγγυα για την εξάλειψη του εν λόγω κινδύνου.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
1.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς





Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές


Διεθνής διαβούλευση
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23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)
Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς
αιτιολόγησης)

Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

Η
δημόσια
διαβούλευση
(http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11944)
διήρκεσε από τις 15/01/2021 έως τις
29/01/2021 Στη διαβούλευση συνολικά
συμμετείχαν 861 πολίτες όσον αφορά στα
άρθρα.

Αναλύεται κατωτέρω.

Αναλύεται κατωτέρω.
Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς
αιτιολόγησης)

Ως προς το άρθρο 1 για το πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας των ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων, τα βασικά θέματα που τέθηκαν στη διαβούλευση έχουν ως εξής:
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1.
Ζητήματα που αφορούν στην υπ’ αρ. 7034/1298/2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων, η οποία ορίζει ελάχιστη απόσταση 150 μ. ορισμένων ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων από νόμιμες κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, σανατόρια,
χώρους λατρείας, υπαίθρια θέατρα και γενικά εγκαταστάσεις που απαιτούν ειδική ακουστική
προστασία, καθώς και από χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό/πολιτιστικό χαρακτήρα, χώρους
χαρακτηρισμένους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας. Συγκεκριμένα:
α. Ζητείται κατάργηση της ως άνω κοινής απόφασης ή σαφής πρόβλεψη περί μη ισχύος της για όλες
τις προσωρινές εγκαταστάσεις.
β. Επισημαίνεται η αντίφαση που υπάρχει μεταξύ του σ/ν που προβλέπει έγκριση λειτουργίας
αορίστου χρόνου και της ως άνω κοινής απόφασης που προβλέπει 5ετή διάρκεια της άδειας
(=έγκρισης) λειτουργίας.
Επ΄αυτού, διατυπώνεται ρητά στο σ/ν ότι η έγκριση λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια και επιπλέον
ότι ως άνω κοινή απόφαση δεν εφαρμόζεται για τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που ασκούνται
σε στεγασμένο χώρο.
Ως προς τις υπαίθριες διευρύνθηκε η μη εφαρμογή της για τις δραστηριότητες που ασκούνται
προσωρινά, έως 60 ημέρες, σε ιδιωτικό, δημοτικό ή δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει
παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
2. Αύξηση του οριζόμενου χρονικού διαστήματος για τον χαρακτηρισμό μιας εγκατάστασης ως
«προσωρινής»: να καθορισθεί σε 4 μήνες αντί 30 ημέρες.
Έγινε αποδεκτό και προσδιορίστηκε ο χαρακτηρισμός της προσωρινής εγκατάστασης σε 60 αντί για
30 ημέρες.
3.

Δυνατότητα εγκατάστασης των προσωρινών δραστηριοτήτων όχι μόνο σε δημόσιο
κοινόχρηστο χώρο αλλά και σε ιδιωτικό χώρο.
Έγινε αποδεκτό και προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την έγκριση εγκατάστασης οι δραστηριότητες
που ασκούνται προσωρινά σε ιδιωτικό, δημοτικό ή δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει
παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

4.

Μείωση των προβλεπόμενων προθεσμιών για την έκδοση των εγκρίσεων εγκατάστασης και
λειτουργίας.
Έχουν προβλεφθεί προθεσμίες πολύ σύντομες (15 ημέρες για έγκριση εγκατάστασης και 30 ημέρες
για έγκριση λειτουργίας) και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω μείωση, διότι οι προβλεπόμενες
προθεσμίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις δυνατότητες ανταπόκρισης της Διοίκησης.
Εξάλλου η ανάγκη μείωσης του χρόνου αδειοδότησης ελήφθη ήδη υπόψη ώστε να διευκολύνονται
οι δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί
από την αρμόδια υπηρεσία. Για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται απαλλαγή από έγκριση
εγκατάστασης και προθεσμία 10 ημερών για έγκριση λειτουργίας.
Επιπλέον σε όλες τις περιπτώσεις θεσμοθετείται σιωπηρή έγκριση αν παρέλθει άπρακτη η
προβλεπόμενη προθεσμία.
5.
Υπαγωγή των δραστηριοτήτων σε γνωστοποίηση και όχι σε έγκριση τόσο ως προς το στάδιο
εγκατάστασης όσο και ως προς αυτό της λειτουργίας.
Για το στάδιο της εγκατάστασης προκρίθηκε η έγκριση, δεδομένου ότι οι ψυχαγωγικές
δραστηριότητες δεν προβλέπονται αναλυτικά και με σαφήνεια στις διατάξεις περί χρήσεων γης με
αποτέλεσμα να ανακύπτουν ζητήματα ερμηνείας και περιορισμών. Με την έγκριση εγκατάστασης
ο επιχειρηματίας μπορεί να προβεί με ασφάλεια στην επένδυσή του και να μην κινδυνεύει από
λανθασμένες ερμηνείες του θεσμικού πλαισίου. Προς διευκόλυνση όμως της επιχειρηματικότητας
προβλέπονται:
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ταχύτατη διεκπεραίωση της διαδικασίας εντός προθεσμίας 15 ημερών
τεκμήριο σιωπηρής έγκρισης μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας
απαλλαγή από έγκριση εγκατάστασης για τις προσωρινές εγκαταστάσεις σε δημόσιο
κοινόχρηστο χώρο
Για το στάδιο της λειτουργίας, προκρίθηκε η έγκριση μόνο σε όσες δραστηριότητες περιλαμβάνουν
διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην ΥΑ 50116/2020 (Β΄ 2065), δηλ. διατάξεις με αυξημένους
κινδύνους ως προς την ασφάλεια των χρηστών και των επισκεπτών. Στην απόφαση αυτή συνέτεινε
το γεγονός ότι αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι μεγάλος αριθμός ατόμων, η
πλειοψηφία των οποίων μάλιστα είναι ευάλωτη ομάδα (ανήλικοι), καθώς και η στατιστική που
δείχνει αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων.
Όμως και στο στάδιο της λειτουργίας προβλέπονται:
ταχεία διεκπεραίωση της διαδικασίας εντός προθεσμίας 30 ημερών για τις μόνιμες
εγκαταστάσεις και 10 ημερών για τις προσωρινές
τεκμήριο σιωπηρής έγκρισης μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών
6.
Πρόβλεψη υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ως μόνου δικαιολογητικού για την έκδοση της
έγκρισης εγκατάστασης, κατ’ αντιστοιχία με τις προβλέψεις που υπάρχουν στην έκδοση των
οικοδομικών αδειών.
Το σκεπτικό για την υπαγωγή των δραστηριοτήτων σε καθεστώς έγκρισης εγκατάστασης, οι
απαλλαγές και οι διευκολύνσεις αναλύθηκαν ανωτέρω. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της
έγκρισης εγκατάστασης δεν προσδιορίζονται στο σ/ν, αλλά θα καθοριστούν με ΚΥΑ. Σύμφωνα
πάντως με την όλη φιλοσοφία του ν.4442/2016 θα είναι τα απολύτως απαραίτητα για να κριθεί η
συμβατότητα της δραστηριότητας με τις χρήσεις γης και τους λοιπούς χωρικούς περιορισμούς.
7.
Κατάργηση αυτοψίας για την έγκριση εγκατάστασης και την έγκριση λειτουργίας ή έστω
πρόβλεψη της αυτοψίας στην έγκριση λειτουργίας ως δυνητικής.
Η αυτοψία προβλέπεται δυνητικά για την έγκριση εγκατάστασης και υποχρεωτικά για την έγκριση
λειτουργίας. Όμως και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας, με το τεκμήριο της σιωπηρής έγκρισης να ισχύει ανεξάρτητα από τη διενέργεια ή μη
της αυτοψίας. Συνεπώς δεν προκαλείται καθυστέρηση για τον διοικούμενο.
Ειδικά για την έγκριση λειτουργίας κρίθηκε ότι η αυτοψία πρέπει να είναι υποχρεωτική,
προκειμένου η αδειοδοτούσα αρχή να διαπιστώσει ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά
ανταποκρίνονται στην υπό έγκριση δραστηριότητα (π.χ. δεν υπάρχουν εγκατεστημένες διατάξεις
ψυχαγωγίας για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που να καλύπτουν
την ασφαλή λειτουργία τους).
8.
Οριοθέτηση της έννοιας των «θεματικών πάρκων» και ανάγκη κάλυψης του κενού που
υπάρχει για την αδειοδότησή τους ιδίως λόγω της ρητής εξαίρεσης αυτών από το πεδίο εφαρμογής
του προωθούμενου νομοσχεδίου.
Θα οριοθετηθεί σε επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου.
9.
Παράταση προθεσμίας για τη συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 50116/2020 απόφαση του Υπ.
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2065).
Θέμα τροποποίησης της ως άνω ΥΑ και όχι του σχεδίου νόμου.
10.
Διάκριση των μικρών παιχνιδιών οικογενειακού χαρακτήρα (π.χ. carousel) από τις μεγάλες
εγκαταστάσεις των λούνα παρκ (με σκοπό τη διαφορετική αντιμετώπιση και τη δυνατότητα
εγκατάστασης των μικρών σε περισσότερους χώρους χωρίς περιορισμούς).
Ως προς τη χωροθέτηση αυτών, ειδικά για τις προσωρινές εγκαταστάσεις, διευρύνθηκαν οι
παρεχόμενες δυνατότητες, αναλύθηκε ανωτέρω.
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Ως προς το θέμα της επικινδυνότητας των παιχνιδιών, κριτήριο παραμένει η υπαγωγή ή όχι στην ΥΑ
50116/2020 (Β΄ 2065), δηλ. αν πρόκειται για ψυχαγωγικές διατάξεις (παιχνίδια) με αυξημένους
κινδύνους ως προς την ασφάλεια των χρηστών και των επισκεπτών.

Για το άρθρο 3 ως προς τη δραστηριότητα των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(Κ.Η.Φ.Η.) και τη δραστηριότητα των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) για
Άτομα με Αναπηρία (Α.μεΑ.) δεν υποβλήθηκαν σχόλια.
Για το άρθρο 4 ως προς τη λειτουργία των Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης δεν υποβλήθηκαν
σχόλια.
Για το άρθρο 5 ως προς τη δραστηριότητα εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής υποβλήθηκαν
σχόλια νομοτεχνικής φύσεως ώστε να είναι σαφές το αδειοδοτικό πλαίσιο.
Συγκεκριμένα, για την αδειοδότηση της εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής προβλέπονται
δύο στάδια, προκειμένου στο 1ο στάδιο η αρμόδια Λιμενική Αρχή να ελέγχει τις προϋποθέσεις τις
σχετικές με τον αιτούντα και τον χώρο άσκησης της δραστηριότητας και στη συνέχεια αν κρίνει ότι
αυτές πληρούνται, να ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο, ώστε αυτός να προβεί στις δαπάνες αγοράς
του εξοπλισμού και σύναψης ασφαλιστικών συμβολαίων και να λάβει την έγκριση για την άσκηση
της δραστηριότητας.
Το 1ο στάδιο πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 50 ημερών από την υποβολή της αίτησης
και των δικαιολογητικών του 1ου σταδίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα η αρμόδια Λιμενική Αρχή
καλεί τον ενδιαφερόμενο να υποβάλει τα δικαιολογητικά του 2ου σταδίου ή απορρίπτει την αίτηση.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλει τα δικαιολογητικά του 2ου σταδίου μέσα σε συγκεκριμένη
προθεσμία, τότε η αίτηση απορρίπτεται.
Αναδιατυπώθηκε η σχετική παράγραφος ώστε να είναι σαφής ο χρόνος εκκίνησης των προθεσμιών
τόσο για τον πολίτη όσο και για τη Λιμενική Αρχή, τονίζεται η δυνατότητα και όχι η υποχρεωτική εκ
των προτέρων αυτοψία. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων
του σχετικού Κεφαλαίου, εξακολουθεί να ισχύει ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων αρ. 20 ως προς την
αδειοδότηση των δραστηριοτήτων, δυνάμει του οποίου ολοκληρώνονται και οι ανανεώσεις των
υφιστάμενων αδειών.

Για τα άρθρα 6 και 7 ως προς τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) και
τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
(Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) δεν υποβλήθηκαν σχόλια. (Το σχόλιο που εμφαίνεται στη διαβούλευση για το
άρθρο 7 αφορά τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του άρθρου 2.)
Για το άρθρο 8 ως προς τη λειτουργία των συνεργείων οχημάτων, τα σχόλια αφορούν
προβληματισμούς ως προς την μεταβολή του καθεστώτος αδειοδότησης της δραστηριότητας και
την υπαγωγή της στη γνωστοποίηση.
Το νομοσχέδιο αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών
και την πάταξη της γραφειοκρατίας, στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου για την προσέλκυση
επενδύσεων. Σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 το προβάδισμα στα αδειοδοτικά σχήματα δίδεται στη
γνωστοποίηση, ενώ σε έγκριση υπάγεται μια δραστηριότητα μόνο αν οι εξ αυτής κίνδυνοι για το
δημόσιο συμφέρον είναι αυξημένοι και ταυτόχρονα μη αντιμετωπίσιμοι με το εργαλείο της
γνωστοποίησης (άρθρο 7 ν. 4442/2016).
Η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία αποτελεί σύμβουλο της ελληνικής κυβέρνησης για τη
μεταρρύθμιση-απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου, μετά από αξιολόγηση του κινδύνου (risk
assessement) των δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
κατέταξε τα συνεργεία στη χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας χωρίς εξαιρέσεις.
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Η διαδικασία της γνωστοποίησης επιτρέπει και υποχρεώνει κάθε επιχείρηση να ενημερώνει την
αρμόδια αρχή (ακόμα και σήμερα, μέσω του λειτουργούντος συστήματος notify business, που
αποτελεί προάγγελο του ΟΠΣ-ΑΔΕ) για οποιαδήποτε μεταβολή και έτσι καθίσταται δυνατή η άμεση
διάχυση της πληροφόρησης προς όλες τις συναρμόδιες αρχές για την άσκηση των ελεγκτικών τους
αρμοδιοτήτων.
Μέσα από τη διαδικασία της γνωστοποίησης δεν μεταβάλλονται όροι και τεχνικές προδιαγραφές
λειτουργίας (π.χ. δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στις ελάχιστες επιφάνειες, στη διάταξη των χώρων,
στις υποχρεώσεις πυροπροστασίας) που προβλέπονται για τα συνεργεία. Στοιχεία που αφορούν τη
νομιμότητα της θέσης της εγκατάστασής τους, την καταλληλότητα της χρήσης και της διαρρύθμισης
του κτιρίου που εγκαθίστανται, τους όρους και τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές που
απαιτούνται δεν μεταβάλλονται με τη διαδικασία της γνωστοποίησης.
Αντίθετα για πρώτη φορά εισάγεται η «βεβαίωση κύριας χρήσης» με συγκεκριμένο περιεχόμενο,
από ιδιώτη μηχανικό με τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, που αναλαμβάνει και την ευθύνη
της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων για την νόμιμη έναρξη της λειτουργίας μια τέτοιας
δραστηριότητας.
Επιπλέον εξετάζεται και η γενικότερη οριζόντια διάταξη που αφορά τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση των απαραίτητων κυκλοφοριακών συνδέσεων των δραστηριοτήτων αυτών, που
αποτελεί σημαντικό στοιχείο κινδύνου κατά τη λειτουργία τους.
Όσον αφορά τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, η αδειοδοτούσα αρχή,
αξιοποιώντας τους ανθρώπινους πόρους που θα απελευθερωθούν λόγω της μετάβασης σε
καθεστώς γνωστοποίησης, μπορεί να προβεί ιεραρχώντας από την εμπειρία της τον κίνδυνο, σε
τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους.
Ως προς το άρθρο 9 για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
και το άρθρο 10 για τα πλυντήρια-λιπαντήρια οχημάτων υποβλήθηκαν αντίστοιχα σχόλια ως προς
την υπαγωγή των δραστηριοτήτων στο καθεστώς της γνωστοποίησης.
Με βάση και όσα αναλύθηκαν ανωτέρω, μετά από αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessement) των
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αυτές κατατάχθησαν
όλες στην χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας χωρίς εξαιρέσεις.
Για τα άρθρα 11 έως 16 δεν υποβλήθηκαν σχόλια.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 106 παρ. 1 του Συντάγματος.
Άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος.

25.

Ενωσιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
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Κανονισμός



Οδηγία



Απόφαση

26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών




Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27.

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων
29.

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
Άρθρο 138
Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για τις
ναυαγοσωστικές σχολές – Τροποποίηση
παρ. 11 του άρθρου 15 ν. 2743/1999
Η παρ. 11 του άρθρου 15 του ν.
2743/1999 τροποποιείται ως εξής:

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση
διατάξεων
Υφιστάμενες διατάξεις
Η παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 έχει ως εξής:
«11. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται υστέρα
από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί
να ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τους όρους,
τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τον έλεγχο για:

«11. Με διάταγμα, που εκδίδεται υστέρα
από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να
ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση
με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις
διαδικασίες και τον έλεγχο για:

α) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολών
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,

α) τις προδιαγραφές και τους όρους
λειτουργίας των σχολών ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης, τη στελέχωσή τους και τα
προσόντα του προσωπικού τους, καθώς
και τις κυρώσεις σε περίπτωση
παραβίασης
των
όρων
και
προϋποθέσεων λειτουργίας τους,

γ) την υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε
οργανωμένες ή μη παραλίες.Η υποχρέωση αυτή ισχύει
κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Ιουνίου έως και 30
Σεπτεμβρίου, από ώρες 10.00 έως και 18.00, κατ’
ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο
εύρος των ωρών του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να
επιμηκύνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, για την περιφέρεια δικαιοδοσίας
όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας. Επιπλέον, μπορούν
να επιμηκύνονται για την περιφέρεια δικαιοδοσίας κάθε
μίας Λιμενικής Αρχής, με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης
του κατά τόπο αρμόδιου συλλογικού οργάνου, του οποίου
η σύνθεση και οι αρμοδιότητες καθορίζονται με το
προεδρικό διάταγμα της παραγράφου αυτής.

β) τη χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη από
τις Λιμενικές Αρχές και τον καθορισμό
των υποχρεώσεών του κατά την άσκηση
των καθηκόντων του,
γ)
την
υποχρέωση
πρόσληψης
ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη
παραλίες. Η υποχρέωση αυτή ισχύει κατά
τη χρονική περίοδο από 1η Ιουνίου έως
και τις 30 Σεπτεμβρίου, κατ’ ελάχιστον
από ώρες 10.00 έως και 18.00. Η ελάχιστη
χρονική περίοδος και το ελάχιστο εύρος
των ωρών του προηγούμενου εδαφίου
μπορούν να επιμηκύνονται με απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής,
για
την
περιφέρεια
δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών
της χώρας. Επιπλέον, μπορούν να
επιμηκύνονται για την περιφέρεια
δικαιοδοσίας κάθε μίας Λιμενικής Αρχής,
με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του κατά τόπο
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, του
οποίου η σύνθεση και οι αρμοδιότητες

β) τη χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη από τις λιμενικές
αρχές και τον καθορισμό των υποχρεώσεών του κατά την
άσκηση των καθηκόντων του,

δ) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων
εκπαίδευσης εκπαιδευτών αυτοδυτών,
ε) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων
εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης ή καταδυτικών
κέντρων, με, χρήση αυτόνομων συσκευών παροχής αέρα
και στις δύο περιπτώσεις,
στ) τη διενέργεια υποβρύχιων δραστηριοτήτων στο
θαλάσσιο χώρο από αυτοδύτες,
ζ) τη λειτουργία στη Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών του
Λιμενικού Σώματος (ΜΎΑ/Λ.Σ.) σεμιναρίων εκπαίδευσης
επαγγελματιών αυτοδυτών στη χρήση μικτών αερίων για
καταδύσεις σε μεγάλα βάθη της θάλασσας, τα
χορηγούμενα πιστοποιητικά παρακολούθησης των
σεμιναρίων αυτών και η ισχύς τους, Η λειτουργία κάθε
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καθορίζονται
παρούσας,

με

το

διάταγμα

της

δ) την υποχρέωση πρόσληψης φυλάκων
στα πλοία που τελούν υπό απαγόρευση
απόπλου
λόγω
αναγκαστικής
ή
συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής
διαταγής των δικαστηρίων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τα
παραπάνω θέματα.
Στους παραβάτες των προεδρικών
διαταγμάτων που εκδίδεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής,
επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική
Αρχή, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις
που μπορεί να προβλέπονται, οι
κυρώσεις που προβλέπονται από το
άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄
261).»
Άρθρο 155
Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 19
του ν. 3534/2007
Η παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 3534/2007
(Α΄ 40), με την οποία παρέχεται
νομοθετική εξουσιοδότηση για τη
ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των
Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.), τροποποιείται
ως
προς
το
αντικείμενο
της
εξουσιοδότησης και διαμορφώνεται ως
εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται
οι όροι και οι προδιαγραφές λειτουργίας
των Σ.Ε.ΚΑ.Μ., ιδίως τα προσόντα
διδασκόντων και διδασκομένων στις
σχολές αυτές, καθώς και οι κυρώσεις σε
περίπτωση παραβίασης των όρων και
προϋποθέσεων λειτουργίας. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και ο
χρόνος των εξετάσεων για την απόκτηση
του πιστοποιητικού επαγγελματικής
επάρκειας
οδικού
μεταφορέα
εμπορευμάτων ή επιβατών, καθώς και
κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία
των εξετάσεων.».

Άρθρο 164
Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 62
του ν. 4530/2018

σεμιναρίου γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού
Σώματος, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των
συμμετεχόντων και οι διδάσκοντες και τα τυχόν δίδακτρα
συμμετοχής και οι δαπάνες διδασκαλίας στα σεμινάρια,
που διαχειρίζεται και έχει ως πόρους το οικείο Κεφάλαιο
Λιμενικής Αστυνομίας,
η) την υποχρέωση πρόσληψης φυλάκων στα πλοία που
τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή
συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των
δικαστηρίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική
με τα παραπάνω θέματα
Στους παραβάτες των προεδρικών διαταγμάτων που
εκδίδονται συμφορά με τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής, επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή,
ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που μπορεί να
προβλέπονται, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το
άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.»

Η παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) έχει ως
εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών καθορίζονται η μορφή, ο τρόπος και ο
χρόνος λειτουργίας των ειδικών σχολών επαγγελματικής
κατάρτισης μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑΜ), τα προσόντα
διδασκόντων και διδασκομένων σε αυτές, ο τρόπος και ο
χρόνος των εξετάσεων για την απόκτηση του
πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικού
μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών, καθώς και κάθε
άλλη σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων
λεπτομέρεια.»

Η παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4530/2018 έχει ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία
διενέργειας εξετάσεων και έκδοσης των πιστοποιητικών
ADR οδηγών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα
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Η παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4530/2018
(Α΄ 59), με την οποία παρέχεται
νομοθετική εξουσιοδότηση για τη
ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των
Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
Οδηγών
Οχημάτων
Μεταφοράς
Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων
(Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) τροποποιείται ως προς
το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και το
άρθρο 62 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται
οι προδιαγραφές, οι υποχρεώσεις και η
διαδικασία ελέγχου των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.,
τα προσόντα του Διευθυντή Σπουδών και
του
διδακτικού
προσωπικού,
η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης
των
προγραμμάτων
κατάρτισης,
διενέργειας εξετάσεων και έκδοσης των
Πιστοποιητικών
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
Οδηγών
Οχημάτων
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
(«ADR»), καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Υποδομών
και
Μεταφορών
και
Οικονομικών καθορίζονται τα παράβολα
για τις εξετάσεις και την εκτύπωση των
ανωτέρω
πιστοποιητικών
(«ADR»)
οδηγών, οι διοικητικές κυρώσεις για
παραβιάσεις
των
διατάξεων
της
απόφασης του προηγούμενου εδαφίου,
εντός των ορίων της παρ. 2.».

Άρθρο 14
Παράταση προθεσμίας – Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 16 ν. 4442/2016
Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 16
του ν. 4442/2016 (Α’ 230), παρατείνεται
από την λήξη της 31.12.2020, μέχρι την
31η.12.2022, η παρ. 2 βελτιώνεται
νομοτεχνικά και διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Τα προεδρικά διατάγματα και οι
υπουργικές
αποφάσεις
που
προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 περί
υπαγωγής
των
οικονομικών
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε
καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης του
παρόντος, εκδίδονται έως τις 31.12.2022.
Μετά την άπρακτη παρέλευση της άνω
ημερομηνίας,
κάθε
οικονομική
δραστηριότητα, εξαιρουμένων όσων
ασκούνται ελεύθερα, θεωρείται ότι
εμπίπτει στο καθεστώς γνωστοποίησης.
Σε αυτήν την περίπτωση ο φορέας της
οικονομικής
δραστηριότητας

παράβολα για την έναρξη λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ, το
παράβολο για τις εξετάσεις και την εκτύπωση των
πιστοποιητικών εξέτασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την έναρξη
λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών
Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
(ΣΕΚΟΟΜΕΕ), οι υποχρεώσεις και ο έλεγχος αυτών, η
διαδικασία έγκρισης προγραμμάτων κατάρτισης, η
διαδικασία διενέργειας εξετάσεων και έκδοσης των
πιστοποιητικών ADR οδηγών.

Η παρ. 2 του άρθρου 16 ν. 4442/2016 έχει ως εξής:
«2. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές
αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 του
παρόντος
περί
υπαγωγής
των
οικονομικών
δραστηριοτήτων
που
εμπίπτουν
σε
καθεστώς
γνωστοποίησης ή έγκρισης του παρόντος εκδίδονται έως
τις 31.12.2020. Μετά την άπρακτη παρέλευση της άνω
ημερομηνίας,
κάθε
οικονομική
δραστηριότητα,
εξαιρουμένων όσων ασκούνται ελεύθερα, θα θεωρείται
ότι εμπίπτει στο καθεστώς γνωστοποίησης. Σε αυτήν την
περίπτωση ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας θα
γνωστοποιεί στις αρμόδιες Αρχές του άρθρου 13
παράγραφος 1 του παρόντος ότι προτίθεται να κάνει
έναρξη
της
οικονομικής
του
δραστηριότητας
υποβάλλοντας συγχρόνως υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί
τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και ότι κατέχει τα απαραίτητα
πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας. Η αρμόδια Αρχή
μπορεί να ασκήσει έλεγχο της σύννομης λειτουργίας της
δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος».
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γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές της
παρ. 1 του άρθρου 13 ότι προτίθεται να
κάνει έναρξη της οικονομικής του
δραστηριότητας,
υποβάλλοντας
συγχρόνως υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί
τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ότι
κατέχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά
ασφαλούς λειτουργίας. Η αρμόδια αρχή
μπορεί να ασκήσει έλεγχο της σύννομης
λειτουργίας
της
δραστηριότητας
σύμφωνα με το άρθρο 12.».

Άρθρο 18
Διαδικασίες καταχώρισης στο Μητρώο
Τουριστικών
Επιχειρήσεων
–
Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 2
του ν. 4276/2014
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2
του ν. 4276/2014 (Α’ 155) αντικαθίσταται
και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 έχει ως εξής:
4. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού τηρεί μητρώο των
τουριστικών επιχειρήσεων του άρθρου 1 του παρόντος με
αύξοντα αριθμό, ο οποίος αναγράφεται στο Ε.Σ.Λ. για τα
τουριστικά καταλύματα ή στη βεβαίωση συνδρομής
νομίμων προϋποθέσεων, η οποία χορηγείται στις λοιπές
επιχειρήσεις. Στο Ε.Σ.Λ. ή στη βεβαίωση συνδρομής
νομίμων προϋποθέσεων αναγράφεται επίσης και ο Α.Φ.Μ.
επιχείρησης.

«4. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού τηρεί
μητρώο των τουριστικών επιχειρήσεων
του άρθρου 1 με αύξοντα αριθμό, ο
οποίος αναγράφεται στο Ε.Σ.Λ. για τα
τουριστικά
καταλύματα
και
τις
εγκαταστάσεις
ειδικής
τουριστικής
υποδομής ή στη βεβαίωση συνδρομής
νόμιμων προϋποθέσεων, η οποία
χορηγείται στις λοιπές επιχειρήσεις. Στο
Ε.Σ.Λ. ή στη βεβαίωση συνδρομής
νόμιμων προϋποθέσεων αναγράφεται
επίσης και ο Α.Φ.Μ. επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των
τουριστικών
καταλυμάτων
που
υπάγονται
στη
διαδικασία
γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (Α’ 230)
υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την
καταχώριση του μοναδικού αριθμού
γνωστοποίησης, εντός μηνός από τη
χορήγησή του στο Μητρώο Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου
Τουρισμού, μέχρι την ενεργοποίηση του
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14
του ν. 4442/2016 ή τη διασφάλιση της
διαλειτουργικότητας του συστήματος
ΜΗ.Τ.Ε. με το σύστημα γνωστοποίησης.
Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω
υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο
ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.».

Άρθρο 19

Το άρθρο 7 του ν.4276/2014 έχει ως εξής:
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Ελεγκτική διαδικασία και κυρώσεις
τουριστικών
επιχειρήσεων
–
Τροποποίηση άρθρου 7 του ν.
4276/2014
1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του
άρθρου 7 του ν. 4276/2014 (Α’ 155)
αντικαθίσταται
και
η
παρ.
4
διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Επιπλέον των προβλεπόμενων
διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται
σε τουριστικές επιχειρήσεις, που
λειτουργούν χωρίς το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή τη Βεβαίωση
Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων
(Β.Σ.Ν.Π.), ή χωρίς να έχουν υποβάλει
γνωστοποίηση έναρξης, επιβάλλεται, με
απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας
τουρισμού από τα όργανά της και με τη
συνδρομή της αστυνομικής αρχής,
σωρευτικά με τις διοικητικές κυρώσεις
και το διοικητικό μέτρο της σφράγισης,
εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για
το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται
έκτακτη ανάγκη αποτροπής κινδύνου. Με
απόφαση του Υπουργού Τουρισμού
καθορίζεται η διαδικασία σφράγισης των
τουριστικών επιχειρήσεων και των
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός
τουριστικών καταλυμάτων».
2. Η παρ. 13 του άρθρου 7 του ν.
4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. α. Σε περίπτωση υποτροπής
οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος
το επιβληθέν πρόστιμο διπλασιάζεται και
σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το
προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου
τριπλασιάζεται.
β. Σε περίπτωση ανάκλησης απόφασης
Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας
Τουρισμού
περί
σφράγισης
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
ή
κολυμβητικής
δεξαμενής, λόγω υποβολής νέας
γνωστοποίησης από την επιχείρηση,
χωρίς προηγούμενη συμμόρφωση της
επιχείρησης στις παραβάσεις που έχουν
διαπιστωθεί
από
την
υπηρεσία,
επιβάλλεται
χρηματικό
πρόστιμο
διπλάσιο του προβλεπόμενου και
επιβάλλεται εκ νέου σφράγιση και, σε
περίπτωση
εκ
νέου
υποτροπής,
επιβάλλεται
χρηματικό
πρόστιμο
τριπλάσιο του προβλεπομένου και εκ
νέου σφράγιση.».

Άρθρο 7
Ελεγκτική διαδικασία – κυρώσεις
1. Υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών τουρισμού
διενεργούν ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του
άρθρου 1 οπουδήποτε εντός της χώρας.
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ορίζεται το είδος
και το περιεχόμενο των παραπάνω ελέγχων, οι
επιχειρήσεις και τα καταστήματα, η εκπαίδευση των
ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και κάθε
άλλο σχετικό ζήτημα.
2. Στο φορέα επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τουριστικό
κατάλυμα οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής
μορφής, που λειτουργεί χωρίς το προβλεπόμενο από τις
οικείες διατάξεις Ε.Σ.Λ., λόγω ανάκλησης ή αφαίρεσής του
ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε του χορηγήθηκε Ε.Σ.Λ.
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ ανά
κλίνη. Εξαιρετικά στις οργανωμένες τουριστικές
κατασκηνώσεις (camping), με ή χωρίς οικίσκους, που
λειτουργούν χωρίς το προβλεπόμενο από τις οικείες
διατάξεις Ε.Σ.Λ., λόγω ανάκλησης ή αφαίρεσής του ή λόγω
του γεγονότος ότι ουδέποτε του χορηγήθηκε Ε.Σ.Λ.
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ ανά
θέση και ανά οικίσκο.
3. Στις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται οργανωμένες
τουριστικές κατασκηνώσεις, οι οποίες παραβαίνουν τις
οικείες διατάξεις περί οργανωμένων τουριστικών
κατασκηνώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ και προσωρινή αφαίρεση του Ε.Σ.Λ.
για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών. Οριστική
αφαίρεση της άδειας επιβάλλεται εφόσον μέσα σε
διάστημα δεκαοκτώ (18) συνεχών μηνών έχουν επιβληθεί
τρεις τουλάχιστον ποινές προστίμου ή εφόσον έχει
επιβληθεί εντός της προηγούμενης τριετίας προσωρινή
αφαίρεση του Ε.Σ.Λ..
4. Επιπλέον των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται,
κατά περίπτωση, σε τουριστική επιχείρηση, οποιασδήποτε
κατηγορίας και λειτουργικής μορφής, που λειτουργεί
χωρίς το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή τη Βεβαίωση
Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.), που
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, ή χωρίς να έχει
υποβάλλει
γνωστοποίηση
έναρξης,
επιβάλλεται
σωρευτικά με τις διοικητικές κυρώσεις και το διοικητικό
μέτρο της σφράγισης, με απόφαση της αρμόδιας
υπηρεσίας τουρισμού από τα όργανά της και με τη
συνδρομή της αστυνομικής αρχής. Με απόφαση του
Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία
σφράγισης των τουριστικών επιχειρήσεων και των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που
λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων.
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3. Στο άρθρο 7 του ν. 4276/2014
προστίθενται παρ. 22 και 23 ως εξής:
«22. Σε όλες τις διαφημιστικές
καταχωρίσεις
των
τουριστικών
επιχειρήσεων κατά την έννοια του
άρθρου 1, οι οποίες προβάλλονται στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς
ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο
ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή
ιστολογία του διαδικτύου ή ψηφιακές
πλατφόρμες, αναγράφεται υποχρεωτικά
ο αριθμός Μητρώου Τουριστικής
Επιχείρησης (ΜΗ.Τ.Ε.) ή ο μοναδικός
αριθμός
γνωστοποίησης,
κατά
περίπτωση, με τρόπο ώστε να καθίσταται
με σαφήνεια και ευκρίνεια αντιληπτός
από τον αποδέκτη του διαφημιστικού
μηνύματος. Στους παραβάτες της
ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται, με
απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας
Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού
(Π.Υ.Τ.), πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000)
ευρώ».
«23. Στον φορέα επιχείρησης που
εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα
οποιασδήποτε
κατηγορίας
και
λειτουργικής
μορφής,
ο
οποίος
παραβαίνει
τις
διατάξεις
περί
λειτουργικής ενοποίησης κύριων ή μη
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων,
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από χίλια
(1.000) έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.»

5. Παραβίαση των σφραγίδων τιμωρείται, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.
6. Σε επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εγκαταστάσεις
ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία,
γραφεία
ενοικίασης
αυτοκινήτων,
επιχειρήσεις
εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων
οχημάτων άνω των πενήντα (50) κ.εκ. χωρίς οδηγό,
Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
και ναυλομεσιτικά γραφεία που λειτουργούν χωρίς E.Σ.Λ.
ή βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων,
επιβάλλεται σωρευτικά το διοικητικό μέτρο της σφράγισης
και διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Αν η
επιχείρηση, σε συμμόρφωση με την παράβαση που έχει
διαπιστωθεί, εκδώσει το Ε.Σ.Λ. ή τη βεβαίωση συνδρομής
νόμιμων προϋποθέσεων, αίρεται το διοικητικό μέτρο της
σφράγισης. Αν όμως καταληφθεί, μέσα στο ίδιο έτος
διαπίστωσης της παράβασης, να λειτουργεί εκ νέου χωρίς
Ε.Σ.Λ. ή βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων,
επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο και σφράγιση και σε
περίπτωση νέας υποτροπής επιβάλλεται τριπλάσιο
πρόστιμο και σφράγιση.
7. Σε τουριστικά γραφεία που αποστέλλουν τουριστική
πελατεία σε καταλύματα που λειτουργούν χωρίς
βεβαίωση
συνδρομής
νομίμων
προϋποθέσεων
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)
ευρώ.
8. Πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ επιβάλλεται σε
επιχείρηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων που λόγω ελλείψεως ή βλαβών στο δίκτυο
ύδρευσης ή στο αποχετευτικό δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις
γενικά του καταλύματος ρυπαίνεται ο χώρος παροχής
υπηρεσιών ή ο περιβάλλων χώρος ξενοδοχείου και κάθε
είδους καταλύματος. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως
του υπόχρεου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
επίδοση της απόφασης, μπορεί να επιβάλλεται ως μέτρο η
σφράγιση του ξενοδοχείου ή καταλύματος αμέσως, με
απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μέχρι να εξαλειφθεί η
ρύπανση και να αποκατασταθεί το περιβάλλον. Στην
περίπτωση αυτή η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή
βοηθήματος δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το μέτρο
αίρεται με όμοια απόφαση μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου και αφού διαπιστωθεί ότι εξέλιπαν οι
λόγοι που το προκάλεσαν.
9. Σε τουριστική επιχείρηση, κάθε κατηγορίας,
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε
παράβαση, εξαιτίας της οποίας τουρίστας στερήθηκε των
υπηρεσιών του ξενοδοχείου λόγω εκμίσθωσης κλινών
περισσότερων από τη δυναμικότητα των κλινών του
ξενοδοχείου. Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου δεν
επιβάλλεται αν η επιχείρηση εξασφάλισε έγκαιρα τη
στέγαση του τουρίστα σε ξενοδοχείο της περιοχής του της
ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας.
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10. Σε τουριστική επιχείρηση, κάθε κατηγορίας, που
παραλείπει να προσφέρει στην πελατεία της τις υπηρεσίες
που υποσχέθηκε ή διαφήμισε ή αν οι υπηρεσίες, ανέσεις
ή αγαθά που προσέφερε είναι προδήλως κατώτερης
κατηγορίας ή ποιότητας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Σε τουριστικό κατάλυμα που διαφημίζει ότι, ανήκει σε
διαφορετική μορφή καταλύματος ή διαφορετική
κατηγορία αστέρων ή κλειδιών από την αναγραφόμενη
στο πιστοποιητικό κατάταξης που τους έχει χορηγηθεί ή
στο Ε.Σ.Λ. ή στην αίτηση γνωστοποίησης έναρξης,
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ.
11. Τα διοικητικά πρόστιμα, που προβλέπονται στον
παρόντα νόμο, καθώς και τα πρόστιμα των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 2 του ν. 642/1977 (Α΄ 200), του άρθρου
11 του ν. 393/1976 (Α΄ 199) και του άρθρου 15 του ν.
711/1977 (Α΄ 284) μπορούν να αναπροσαρμόζονται με
απόφαση του Υπουργού Τουρισμού που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν, καθώς και
οι κυρώσεις επιβάλλονται από την αρμόδια υπηρεσία
τουρισμού. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου, βεβαιώνονται στην αρμόδια
κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
13. Σε περίπτωση υποτροπής οποιασδήποτε παράβασης
του παρόντος άρθρου το επιβληθέν πρόστιμο
διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής το
προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου τριπλασιάζεται.
14. Οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται πέραν και
ανεξαρτήτως των κυρώσεων, που τυχόν προβλέπονται
από άλλες διατάξεις.
15. Όποιος διαφημίζει τουριστικές υπηρεσίες χωρίς να του
έχει χορηγηθεί προηγουμένως Ε.Σ.Λ. ή βεβαίωση
συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων υπόκειται σε
πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
16. Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης,
ο υπόχρεος της παράβασης καλείται με απόδειξη να δώσει
εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής κλήσης.
Ειδικά, προ της επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα
καταστήματα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
που
λειτουργούν εντός κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών
καταλυμάτων, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 6
του ν. 2690/1999. Κατά των πράξεων επιβολής των
διοικητικών κυρώσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 της παρ. 6 του ν.
3270/2004.
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17. Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί πρόσωπο ή ομάδα
προσώπων για την αποδοχή ή την απόρριψη ταξιδιωτικής
ή μεταφορικής υπηρεσίας, υπηρεσιών εστίασης ή
ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντων
εμπορικού καταστήματος, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι
έξι (6) μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων
(1.000) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.
18.
Απαγορεύεται
η
εγκατάσταση
σκηνών,
ρυμουλκούμενων,
ημιρυμουλκούμενων
και
αυτοκινούμενων τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους,
αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και εν
γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν
του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες. Οι
παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες
ή με επιβολή προστίμου του κατωτέρω εδαφίου, εφόσον
δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη,
διατασσόμενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της
βίαιης αποβολής τους. Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη
από τα άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για
την ανάκριση και εκδίκαση των επ’ αυτοφώρω
πλημμελημάτων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο
ύψους τριακοσίων (300) ευρώ ανά άτομο ή ανά
κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο, που επιβάλλεται
από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό
όργανο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) του
Ν. 2696/1999 (Α’ 57). Σε ελέγχους από μεικτά συνεργεία
την ποινή του προστίμου επιβάλλει το αστυνομικό όργανο
που παρίσταται κατά τον έλεγχο.
19. Στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που
διαπιστώνεται ότι λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας,
στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται,
επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για
καταλύματα δυναμικότητας μέχρι και εκατό κλινών,
πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για καταλύματα
δυναμικότητας από εκατό μέχρι και τετρακοσίων κλινών
και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για καταλύματα
δυναμικότητας άνω των τετρακοσίων κλινών. Στα
τουριστικά καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου
ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που εκδόθηκε με
βάση την εσφαλμένα δηλούμενη κατηγορία και εκδίδεται,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αρμόδιας υπηρεσίας, νέο
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σύμφωνα με τις τεχνικές και
λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας που πληροί το
κατάλυμα, όπως αυτές πιστοποιούνται κατά τη διαδικασία
που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του
Νόμου αυτού.
20. Στους μηχανικούς οι οποίοι δήλωσαν ανακριβή
στοιχεία στις δηλώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο ζ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και στο εδάφιο ζ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 επιβάλλονται οι ποινές που
προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
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21. Απαγορεύεται η υπόδειξη καταστημάτων παντός
τύπου στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδρομών ή
περιηγήσεων από τουριστικά γραφεία, επί ποινή
προστίμου εύρους από 1.000 (χίλια) ευρώ έως 2.000 (δύο
χιλιάδες) ευρώ, το οποίο επιβάλλεται τόσο στον υπεύθυνο
του τουριστικού γραφείου, όσο και στο πρόσωπο που
προέβη στην εν λόγω πράξη. Σε περίπτωση υποτροπής το
πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης και
κάθε επόμενης υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται.
Με το ίδιο πρόστιμο τιμωρείται και η στάση σε
μεμονωμένα και πάντοτε ίδια καταστήματα».
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Άρθρο 20
Λειτουργία
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
και
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός
τουριστικών λιμένων – Αντικατάσταση
παρ. 10. 2α και παρ. 10.2γ άρθρου 31
του ν. 2160/1993
1.
Οι περ. α και γ της παρ. 10.2 του
άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118)
αντικαθίσταται και η παρ. 10.2
διαμορφώνεται ως εξής:
«10.2. α) Τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν.
3463/2006 (Α’ 114), τα θέατρα, οι
κινηματογράφοι και οι κολυμβητικές
δεξαμενές που λειτουργούν εντός
τουριστικών λιμένων υπάγονται στο
καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6
του ν. 4442/2016 (Α’ 230). Αρμόδια
υπηρεσία για την παρακολούθηση και
διαχείριση της γνωστοποίησης των ως
άνω δραστηριοτήτων, ορίζεται η Ειδική
Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών
Επενδύσεων
του
Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 12
του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Η
γνωστοποίηση
υποβάλλεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (ΟΠΣ ΑΔΕ) του άρθρου 14
του
ν.
4442/2016.
Μέχρι
την
ενεργοποίηση του ΟΠΣ ΑΔΕ, η
γνωστοποίηση υποβάλλεται από τον
φορέα της οικονομικής δραστηριότητας
στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία την
κοινοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές.
Για την άσκηση των ως άνω
δραστηριοτήτων εφαρμόζονται τα άρθρα
28, 29, 34, 36 41 και 47 του ν. 4442/2016.
Για την έκδοση κάθε άδειας δόμησης
εντός τουριστικού λιμένα αρμόδια είναι η
Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Τουρισμού. Για τη
χορήγηση
της
άδειας
δόμησης
εφαρμόζεται η διαδικασία της υποπερ.
γγ’ της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 12
του ν. 4002/2011 και υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού περί
τήρησης των όρων και των περιορισμών
δόμησης που ισχύουν για τον τουριστικό
λιμένα.
10.2. β) Με απόφαση του Υπουργού
Τουρισμού καθορίζονται ο τρόπος
τήρησης και ελέγχου των διατάξεων των

Η παρ. 10.2α του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’118)
«10.2. α) Για την άδεια λειτουργίας για την ίδρυση
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου
80 του ν. 3463/2006 και των κολυμβητικών δεξαμενών,
καθώς και για την έκδοση κάθε άδειας δόμησης εντός
τουριστικού λιμένα, περιλαμβανομένων και των
τουριστικών καταφυγίων και αγκυροβολίων, αρμόδια είναι
η Υπηρεσία του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Ειδική
Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού). Για τη χορήγηση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εφαρμόζονται
ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 151, 152, 153 και 154
του ν. 4070/2012. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης
εφαρμόζεται η διαδικασία της υποπερίπτωσης γγ της
περίπτωσης α και της περίπτωσης γ της παρ. 3 του άρθρου
12 του ν. 4002/2011 και υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του μηχανικού περί τήρησης των όρων και των
περιορισμών δόμησης που ισχύουν για τον τουριστικό
λιμένα.
«10.2. γ) Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας για την άσκηση
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα παρκ, πίστες
αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις,
παγοδρόμιο, και άλλες καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και
αθλητικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε
ακάλυπτο χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, είναι
η Υπηρεσία του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Ειδική
Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού). Για τη χορήγηση
της άδειας του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται
στην ΕΥΠΑΤΕ, ύστερα από έγκριση του φορέα διαχείρισης
του τουριστικού λιμένα, τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση του ενδιαφερομένου,
β) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας
περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος,
σύμφωνα με το ν. 4045/1960 (Α 47) και τα άρθρα 13 και 29
του ν. 1642/1986 (Α 125),
γ)βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού, σύμφωνα με τα
επαγγελματικά του δικαιώματα για την ασφαλή και καλή
εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
δ) βεβαίωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού,
σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα περί της
ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
ε) βεβαίωση διπλωματούχου χημικού, σύμφωνα με τα
επαγγελματικά του δικαιώματα για την επικινδυνότητα
των χρησιμοποιούμενων αερίων ή άλλων υλών,
στ) βεβαίωση διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού,
σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα για την
ασφάλεια των μηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των
δέκα (10) ίππων. Οι κινηματογράφοι και τα θέατρα εντός
τουριστικών λιμένων αδειοδοτούνται από την ΕΥΠΑΤΕ και
λειτουργούν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους
αναγκαστικούς νόμους 445 και 446/1937 και το από 15/17
Μαΐου 1956 βασιλικού διατάγματος (Α 123), σε
συνδυασμό με τη νομοθεσία πυρασφάλειας περί χώρων
συνάθροισης κοινού και ειδικότερα, σύμφωνα με την
3/2015 πυροσβεστική διάταξη (Β 529), όπως κάθε φορά
ισχύει για κινηματογράφους που στεγάζονται σε
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παραγράφων 10.1 και 10.2, ο ελεγκτικός
μηχανισμός, οι κυρώσεις, οι όροι και οι
προϋποθέσεις
ανάκλησης
άδειας
λειτουργίας ή απαγόρευσης λειτουργίας
ή
προσωρινής
στέρησης
άδειας
λειτουργίας για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
10.2. γ) Αρμόδια υπηρεσία για την
έκδοση άδειας ή έγκρισης εγκατάστασης
και λειτουργίας για την άσκηση
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως
λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων,
τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις,
παγοδρόμιο, και άλλες καλλιτεχνικές,
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις,
που ασκούνται από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες
σε ακάλυπτο χερσαίο χώρο εντός
τουριστικών λιμένων, είναι η Ειδική
Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων. Για τη
χορήγηση των εγκρίσεων ή για την
διαχείριση της γνωστοποίησης για την
άσκηση δραστηριοτήτων λούνα παρκ,
τσίρκο και παγοδρομίων, εφαρμόζεται το
Κεφάλαιο ΙΘ’ του ν. 4442/2016. Για τη
χορήγηση των αδειών των υπολοίπων
δραστηριοτήτων του προηγούμενου
εδαφίου, εφαρμόζεται το άρθρο 39 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171) περί αδειοδότησης
ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων
και
υποβάλλονται τα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά που αναφέρονται στις
περ. α΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 3
του άρθρου 6 του π.δ. 12/2005 (Α΄ 10).
Για τη χορήγηση της άδειας ή της
έγκρισης λειτουργίας ή για την υποβολή
γνωστοποίησης προηγείται έγκριση του
φορέα διαχείρισης του τουριστικού
λιμένα.
Για τους παιδότοπους εντός τουριστικών
λιμένων, τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 43650/2019
κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Τουρισμού (Β΄ 2213) και υποβάλλονται
στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της
απόφασης αυτής.
Αν ο χώρος εμπίπτει στις διατάξεις του ν.
3028/2002 (Α’ 153) περί προστασίας των
αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής
κληρονομιάς, η παραπάνω άδεια
εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού».

υφιστάμενα κτίρια και του άρθρου 10 του π.δ. 71/1988 (Α
32), όπως κάθε φορά ισχύει για κινηματογράφους που
στεγάζονται σε νεόδμητα κτίρια. Για τη λειτουργία
κινηματογράφων δηλώνεται επιπλέον ο αριθμός των
θέσεων.
Για τους υπαίθριους παιδότοπους εντός τουριστικών
λιμένων, τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της
36873/2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β 1364) και
υποβάλλονται στην ΕΥΠΑΤΕ τα δικαιολογητικά της
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της
απόφασης αυτής.
Σε περίπτωση που ο χώρος εμπίπτει στις διατάξεις του ν.
3028/2002, η παραπάνω άδεια εκδίδεται κατόπιν
σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού».
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Άρθρο 21
Λειτουργία
καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής - Τροποποίηση άρθρου 27
του ν. 4442/2016
Στο άρθρο 27 του ν. 4442/2016 (Α’ 230)
περί του πεδίου εφαρμογής των
διατάξεων απλούστευσης διαδικασιών
γνωστοποίησης μετά από τις λέξεις
«εντός
τουριστικών
καταλυμάτων»
προστίθενται οι λέξεις «και εντός
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής»
και
το
άρθρο
27
διαμορφώνεται ως εξής:

Το άρθρο 27 του ν. 4442/2016 έχει ως εξής:
«Άρθρο 27
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου
80 του Ν. 3463/2006 (Α` 114) εκτός των κέντρων
διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
εντός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και τα θέατρα και
οι κινηματογράφοι.».

«Άρθρο 27
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
Κεφαλαίου εμπίπτουν τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου
80 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), εκτός των
κέντρων διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο
εφαρμογή του παρόντος εμπίπτουν τα
καταστήματα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
εντός
τουριστικών
καταλυμάτων και εντός εγκαταστάσεων
ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3
του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155),
καθώς και τα θέατρα και οι
κινηματογράφοι.».
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Άρθρο 22
Υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποίησης
των
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος εντός εγκαταστάσεων
ειδικής τουριστικής υποδομής –
Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 31 του ν.
4442/2016
Στο άρθρο 31 του ν. 4442/2016 (Α’ 230)
προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 31
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 31
Απλούστευση
ρυθμίσεων
για
τα
καταστήματα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
σε
τουριστικά
καταλύματα και εγκαταστάσεις ειδικής
τουριστικής υποδομής

Το άρθρο 31 του ν. 4442/2016 έχει ως εξής:
Άρθρο 31
Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τουριστικά καταλύματα
1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που
λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα
με το Ν. 4276/2014 υπάγονται εφεξής στο καθεστώς
γνωστοποίησης του άρθρου 6. Αρμόδια υπηρεσία για την
παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης
ορίζεται η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία τουρισμού.
Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση εφαρμόζεται το
άρθρο 28.
2. Η παρ. 5 του άρθρου 3 και η παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.
4276/2014 καταργούνται.

1. Τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός
τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με
τον ν. 4276/2014 υπάγονται εφεξής στο
καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.
Αρμόδια
υπηρεσία
για
την
παρακολούθηση και διαχείριση της
γνωστοποίησης
ορίζεται
η
κατά
περίπτωση
αρμόδια
υπηρεσία
τουρισμού. Κατά τα λοιπά, για τη
γνωστοποίηση εφαρμόζεται το άρθρο 28.
2. Η παρ. 5 του άρθρου 3 και η παρ. 5 του
άρθρου
4
του
ν.
4276/2014
καταργούνται.
3. Τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής, σύμφωνα με τον ν. 4276/2014
υπάγονται εφεξής στο καθεστώς
γνωστοποίησης του άρθρου 6. Αρμόδια
υπηρεσία για την παρακολούθηση και
διαχείριση της γνωστοποίησης ορίζεται η
Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).
Κατά τα λοιπά, για τη γνωστοποίηση
εφαρμόζεται το άρθρο 28.».
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Άρθρο 23
Προσδιορισμός
της
διαδικασίας
γνωστοποίησης των καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
που
λειτουργούν
εντός
τουριστικών
καταλυμάτων – Τροποποίηση άρθρου
36 του ν. 4442/2016
Στον τίτλο του άρθρου 36 του ν.
4442/2016
(Α’
230)
η
λέξη
«Εξουσιοδότηση»
διαγράφεται
και
τίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές
διατάξεις», προστίθεται παρ. 3 και το
άρθρο 36 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 36
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που
εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την
έναρξη
ισχύος
του
παρόντος,
καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης της
βεβαίωσης της παρ. 2 του άρθρου 28, το
περιεχόμενο και η διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που
τηρούνται
στην
έδρα
της
δραστηριότητας,
ο
τρόπος
γνωστοποίησης των στοιχείων σε
περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους,
οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η
γνωστοποίηση
προκειμένου
να
ασκήσουν
τις
ελεγκτικές
τους
αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των
επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των
ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η
διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο
σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα,
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

Το άρθρο 36 του ν. 4442/2016 έχει ως εξής:
«Άρθρο 36
Εξουσιοδότηση
1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται μέσα σε ένα
μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η
διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του
άρθρου 28, το περιεχόμενο και η διαδικασία της
γνωστοποίησης, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην
έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των
στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι
αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση
προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους
αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων
κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου
15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με
τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να
ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 11, ο
χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα για τη μεταφορά των πιστώσεων στα
αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου
11.».

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης
και
Οικονομικών
μπορεί
να
ανακαθορίζεται το ύψος του παραβόλου
του άρθρου 11, ο χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα για τη μεταφορά των
πιστώσεων στα αρμόδια όργανα,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου
11.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
καθορίζονται
η
διαδικασία
της
γνωστοποίησης
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός
τουριστικών καταλυμάτων και εντός
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εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής, τα έγγραφα που τηρούνται
στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος
γνωστοποίησης των στοιχείων σε
περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους,
οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η
γνωστοποίηση
προκειμένου
να
ασκήσουν
τις
ελεγκτικές
τους
αρμοδιότητες, το ύψος του παραβόλου
του άρθρου 11, ο χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, η κλιμάκωση των
επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των
ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η
διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο
θέμα σχετικό με τη γνωστοποίηση,
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.».
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Άρθρο 24
Γνωστοποίηση λειτουργίας
κολυμβητικών δεξαμενών εντός
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής – Τροποποίηση των παρ. 1
και 2 του άρθρου 41 ν. 4442/2016
Στο άρθρο 41 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230),
περί της υπαγωγής των κολυμβητικών
δεξαμενών που λειτουργούν εντός
τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς
γνωστοποίησης,
στην
παρ.
1
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, στην
παρ. 2 του ιδίου άρθρου, περί της
υποβολής
της
γνωστοποίησης,
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και
προστίθεται τρίτο εδάφιο, η παρ. 5
τροποποιείται και το άρθρο 41
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 41
Γνωστοποίηση λειτουργίας και χρήσης
κολυμβητικών δεξαμενών
1. Σε καθεστώς γνωστοποίησης του
άρθρου 6 υπάγονται οι κολυμβητικές
δεξαμενές που λειτουργούν εντός των
τουριστικών καταλυμάτων και εντός
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου
14.
2. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε.,
η
γνωστοποίηση
των
κολυμβητικών
δεξαμενών
εντός
τουριστικών καταλυμάτων υποβάλλεται
είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού,
είτε
σε
οποιοδήποτε
Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που
λειτουργεί
ως
Ενιαίο
Κέντρο
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Οι υπηρεσίες
αυτές υποχρεούνται να την κοινοποιούν
αμελλητί στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε. για το τμήμα που αφορά στη
γνωστοποίηση
των
κολυμβητικών
δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής
τουριστικής υποδομής, η γνωστοποίηση
κολυμβητικών
δεξαμενών
εντός
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής, υποβάλλεται από τον φορέα
της οικονομικής δραστηριότητας στην
Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Τουρισμού.
3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται
αναφορά
σε
άδεια
λειτουργίας

Το άρθρο 41 του ν. 4442/2016 έχει ως εξής
«Άρθρο 41
Γνωστοποίηση λειτουργίας και
χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών
1. Σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 υπάγονται
οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των
τουριστικών καταλυμάτων. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησής Δραστηριοτήτων
και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.
2. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που
αφορά τη γνωστοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών, η
γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία
τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Οι υπηρεσίες αυτές υποχρεούνται να
την κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για «άδεια
λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών», εφεξής νοείται η
γνωστοποίηση.
5. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη
νομοθεσία για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών
δεν κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, αλλά τηρούνται
στις εγκαταστάσεις όπου αυτές λειτουργούν.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται το περιεχόμενο και
η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο τρόπος
γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης
μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η
γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές
τους αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων
κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου
15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με
τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.».
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κολυμβητικών
δεξαμενών,
εφεξής
νοείται η γνωστοποίηση.
4. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην κείμενη νομοθεσία για τη
λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών
δεν κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία
αλλά τηρούνται στις εγκαταστάσεις όπου
αυτές λειτουργούν.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
και
Τουρισμού καθορίζονται το περιεχόμενο
και η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο
τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε
περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους,
οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η
γνωστοποίηση
προκειμένου
να
ασκήσουν
τις
ελεγκτικές
τους
αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των
επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των
ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η
διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο
σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα,
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.».

Άρθρο 25
Ορειβατικά καταφύγια - Τροποποίηση
της παρ. 12 άρθρου 52 του ν. 4280/2014
Στην παρ. 12 του άρθρου 52 του ν.
4280/2014 (Α’ 159), το πρώτο εδάφιο
τροποποιείται, μετά από το πρώτο
εδάφιο προστίθενται δύο εδάφια, το
όγδοο εδάφιο τροποποιείται, στο τέλος
της παραγράφου προστίθεται εδάφιο και
η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:
«12. Για τα υφιστάμενα ορειβατικά
καταφύγια τα οποία λειτουργούν χωρίς
νόμιμη άδεια εκδίδεται μέχρι τις
30.6.2022 κοινή απόφαση των αρμοδίων
οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Τουρισμού και το Ειδικό
Σήμα Λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση
έκδοσης διαπιστωτικής πράξης από το
Πολεοδομικό Γραφείο της Ειδικής
Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών
Επενδύσεων
του
Υπουργείου Τουρισμού, συνοδευόμενης
από
θεωρημένα
τοπογραφικά
διαγράμματα.
Όταν η αρμόδια δασική υπηρεσία
βεβαιώνει
ότι
η
έκταση
δεν
προστατεύεται από τις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας, η απόφαση του
πρώτου εδαφίου εκδίδεται από το
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Τουρισμού, μετά από την έκδοση
διαπιστωτικής
πράξης
από
το
Πολεοδομικό Γραφείο της Ειδικής
Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης

Η παρ. 12 του άρθρου 52 του ν.4280/2014 έχει ως εξής:
«12. Για τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια τα οποία
λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια εκδίδεται μέχρι τις
31.1.2021 κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Τουρισμού και το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση έκδοσης διαπιστωτικής
πράξης από το Πολεοδομικό Γραφείο της Ειδικής
Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών
Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, συνοδευόμενης
από θεωρημένα τοπογραφικά διαγράμματα.
Στη διαπιστωτική πράξη αναφέρονται τα τοπογραφικά και
τεχνικά στοιχεία του ορειβατικού καταφυγίου, η
δυναμικότητά του, το καθεστώς λειτουργίας του, το
καθεστώς που διέπει την περιοχή εγκατάστασής του, το
ιδιοκτησιακό και προστατευτικό καθεστώς, καθώς και οι
υποχρεώσεις του φορέα που διαχειρίζεται το ορειβατικό
καταφύγιο σε σχέση με τη νόμιμη λειτουργία του. Για την
έκδοση της διαπιστωτικής πράξης απαιτείται η γνώμη της
αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, η οποία μπορεί να θέτει
όρους σχετικά με τη συντελεσθείσα επέμβαση και τις
υποχρεώσεις του δικαιούχου. Διαπιστωτικές πράξεις που
εκδόθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3105/2003 (Α`
29) εξακολουθούν να ισχύουν, συμπληρωμένες ως προς τα
στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου που δεν έχουν
περιληφθεί σε αυτές.
Για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου
υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Τουρισμού: α) αίτηση του αναφερόμενου στη
διαπιστωτική πράξη φορέα που διαχειρίζεται το
ορειβατικό καταφύγιο, β) η οικεία διαπιστωτική πράξη, γ)
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Τουριστικών
Επενδύσεων
του
Υπουργείου Τουρισμού. Όταν η αρμόδια
δασική υπηρεσία βεβαιώνει ότι μέρος της
έκτασης προστατεύεται από τις διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας, εκδίδεται,
ομοίως, κοινή απόφαση των αρμοδίων
οργάνων των υπουργείων Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Τουρισμού, μετά από
την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το
Πολεοδομικό Γραφείο της Ειδικής
Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών
Επενδύσεων
του
Υπουργείου Τουρισμού.
Στη διαπιστωτική πράξη αναφέρονται τα
τοπογραφικά και τεχνικά στοιχεία του
ορειβατικού
καταφυγίου,
η
δυναμικότητά
του,
το
καθεστώς
λειτουργίας του, το καθεστώς που διέπει
την περιοχή εγκατάστασής του, το
ιδιοκτησιακό
και
προστατευτικό
καθεστώς, καθώς και οι υποχρεώσεις του
φορέα που διαχειρίζεται το ορειβατικό
καταφύγιο σε σχέση με τη νόμιμη
λειτουργία του. Για την έκδοση της
διαπιστωτικής πράξης απαιτείται η
γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών,
η οποία μπορεί να θέτει όρους σχετικά με
τη συντελεσθείσα επέμβαση και τις
υποχρεώσεις
του
δικαιούχου.
Διαπιστωτικές πράξεις που εκδόθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.
3105/2003 (Α’ 29) εξακολουθούν να
ισχύουν, συμπληρωμένες ως προς τα
στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου που
δεν έχουν περιληφθεί σε αυτές.
Για την έκδοση της απόφασης του
πρώτου εδαφίου υποβάλλονται στην
Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Τουρισμού: α) αίτηση
του αναφερόμενου στη διαπιστωτική
πράξη φορέα που διαχειρίζεται το
ορειβατικό καταφύγιο, β) η οικεία
διαπιστωτική πράξη, γ) τα τοπογραφικά
διαγράμματα της συγκεκριμένης έκτασης
με τις συντεταγμένες των κορυφών
βασισμένες στο Εθνικό Γεωδαιτικό
Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, αρμοδίως
θεωρημένα, που συνοδεύουν την
αντίστοιχη διαπιστωτική πράξη, στα
οποία αποτυπώνονται οι υφιστάμενες
εγκαταστάσεις και υποδομές.
Για την έκδοση της απόφασης του
πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη
αιτήσεις
και
δικαιολογητικά
νομιμοποίησης που έχουν υποβληθεί
κατ` εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 40
του ν. 3105/2003.

τα τοπογραφικά διαγράμματα της συγκεκριμένης έκτασης
με τις συντεταγμένες των κορυφών βασισμένες στο Εθνικό
Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, αρμοδίως
θεωρημένα, που συνοδεύουν την αντίστοιχη διαπιστωτική
πράξη, στα οποία αποτυπώνονται οι υφιστάμενες
εγκαταστάσεις και υποδομές.
Για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου
λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις και δικαιολογητικά
νομιμοποίησης που έχουν υποβληθεί κατ` εφαρμογή της
παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 3105/2003.
Στην απόφαση του πρώτου εδαφίου περιγράφονται τα
όρια, η θέση και το εμβαδό της έκτασης, αναγράφονται τα
στοιχεία του δικαιούχου και ο σκοπός της επέμβασης και
περιλαμβάνεται τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων
και υποδομών, καθώς και όροι σχετικά με τη
συντελεσθείσα επέμβαση και τις υποχρεώσεις του
δικαιούχου, προσαρτάται δε το τοπογραφικό διάγραμμα,
αρμοδίως θεωρημένο, που συνοδεύει την αντίστοιχη
διαπιστωτική πράξη. Η απόφαση επέχει θέση οικοδομικής
άδειας και έγκρισης επέμβασης του άρθρου 45 του ν.
998/1979, ενώ για την έκδοσή της, καθώς και για την
έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των ορειβατικών
καταφυγίων δεν απαιτείται η υπαγωγή σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
Ορειβατικά καταφύγια για τα οποία εκδίδεται η απόφαση
του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται από την υποχρέωση
αναδάσωσης ή δάσωσης και καταβολής ανταλλάγματος
χρήσης.
Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου
αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής,
επιβολής προστίμων, κατεδάφισης και κήρυξης των
εκτάσεων ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί και
οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία,
εφόσον εκδοθεί η απόφαση και το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας του πρώτου εδαφίου.».
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Στην απόφαση του πρώτου εδαφίου
περιγράφονται τα όρια, η θέση και το
εμβαδό της έκτασης, αναγράφονται τα
στοιχεία του δικαιούχου και ο σκοπός της
επέμβασης και περιλαμβάνεται τεχνική
περιγραφή των εγκαταστάσεων και
υποδομών, καθώς και όροι σχετικά με τη
συντελεσθείσα επέμβαση και τις
υποχρεώσεις
του
δικαιούχου,
προσαρτάται δε το τοπογραφικό
διάγραμμα, αρμοδίως θεωρημένο, που
συνοδεύει την αντίστοιχη διαπιστωτική
πράξη. Η απόφαση επέχει θέση
οικοδομικής άδειας και έγκρισης
επέμβασης του άρθρου 45 του ν.
998/1979 (Α’ 289), ενώ για την έκδοσή
της, καθώς και για την έκδοση Ειδικού
Σήματος Λειτουργίας των ορειβατικών
καταφυγίων, δεν απαιτείται η υπαγωγή
σε
Πρότυπες
Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) ή έκδοση Απόφασης
Έγκρισης
Περιβαλλοντικών
Όρων
(Α.Ε.Π.Ο.).
Ορειβατικά καταφύγια για τα οποία
εκδίδεται η απόφαση του πρώτου
εδαφίου
εξαιρούνται
από
την
υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και
καταβολής ανταλλάγματος χρήσης.
Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας του
πρώτου εδαφίου αναστέλλεται η ισχύς
των διοικητικών πράξεων αποβολής,
επιβολής προστίμων, κατεδάφισης και
κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων,
που τυχόν έχουν εκδοθεί και οι πράξεις
αυτές ανακαλούνται από τη δασική
υπηρεσία, εφόσον εκδοθεί η απόφαση
και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του
πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Τουρισμού καθορίζεται ο κανονισμός
λειτουργίας
των
ορειβατικών
καταφυγίων.».
Άρθρο 26
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής
υπηρεσιών - Προσθήκη παρ. 5Α στο
άρθρο 20 του ν. 3982/2011
Μετά από την παρ. 5 του άρθρου 20 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143) προστίθεται παρ.
5Α ως ακολούθως:
«5Α. Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις
παροχής υπηρεσιών, οι οποίες πληρούν
τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου
17,
νοούνται
ως
επαγγελματικά
εργαστήρια.».

Το άρθρο 20 του ν.3982/2011 έχει ως εξής:
«1. Δεν απαιτείται άδεια για την εγκατάσταση
δραστηριοτήτων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου 17 σε ΒΙΠΕ που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με το
Ν. 4458/1965, σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές
Περιοχές, που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με το Ν.
2545/1997, καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα, που
οργανώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 41 έως 64.
2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με
άδεια εγκατάστασης για επέκταση ή εκσυγχρονισμό του
μηχανολογικού εξοπλισμού οι φορείς που έχουν
εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας, εφόσον από την
επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό:
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α) Δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης, προκειμένου για
επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μονάδες
χαμηλής όχλησης εκτός αν απαιτείται τροποποίηση των
περιβαλλοντικών όρων.
β) Δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος,
που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των μονάδων
μέσης και υψηλής όχλησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του
20% ανά τριετία από την έναρξη της λειτουργίας ή την
προηγούμενη επέκταση ή εκσυγχρονισμό. 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:
α) τις μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών,
διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και
αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης
ποσότητας,
β) τις αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη
των 100 Kg εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών και
τοξικών ουσιών,
γ) τις αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της
παρ. 2δ΄του άρθρου 1 της κ.υ.α. 3329/15.2.1989 (Β΄132),
όπως εκάστοτε ισχύει και
δ) τις αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό
πίεση ανώτερη των 200 Kg.
Πριν την έναρξη της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού
ενημερώνεται σχετικά η Αδειοδοτούσα Αρχή και
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από το φορέα της
δραστηριότητας ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της
παραγράφου αυτής.
Σε περίπτωση μετακίνησης ή αλλαγής θέσης του
μηχανολογικού εξοπλισμού εντός του χώρου της
εγκατάστασης, ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να
συνεχίσει τη λειτουργία της δραστηριότητας μέχρι την
τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, εφόσον, πριν τη
μετακίνηση ή την αλλαγή θέσης του εξοπλισμού
ενημερώσει σχετικά την αδειοδοτούσα αρχή και εντός 30
ημερών από τη μετακίνηση ή την αλλαγή θέσης του
μηχανολογικού
εξοπλισμού
προσκομίσει
νέο
μηχανολογικό σχεδιάγραμμα και υπεύθυνη δήλωση
αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού για τη μη μεταβολή της
στατικής επάρκειας του κτιρίου.
Σε περίπτωση αφαίρεσης μηχανολογικού εξοπλισμού, ο
φορέας της δραστηριότητας μπορεί να συνεχίσει τη
λειτουργία της δραστηριότητας μέχρι την τροποποίηση
της άδειας λειτουργίας, εφόσον, πριν την αφαίρεση
ενημερώσει σχετικά την αδειοδοτούσα αρχή και εντός 30
ημερών από την αφαίρεση προσκομίσει νέο
μηχανολογικό σχεδιάγραμμα.
3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων
που υπάγονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του
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άρθρου 17 σε χώρους κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται
στην οικοδομική τους άδεια ως βοηθητικοί ή
κοινόχρηστοι χώροι.
4. Σε πολυώροφα κτίρια στα οποία έχουν συσταθεί
ιδιοκτησίες κατ΄ ορόφους, επιτρέπεται η χορήγηση
άδειας εγκατάστασης μόνο για δραστηριότητες που δεν
απαγορεύονται ρητά από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας.
Έλλειψη κανονισμού συνιδιοκτησίας δε συνιστά κώλυμα
για την εγκατάσταση.
5. Οι όροι δόμησης για τα επαγγελματικά εργαστήρια
είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τα βιομηχανικά
κτίρια.
6. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) χρόνια και
μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μίας
δεκαετίας. 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 ή τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης
εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά
το χρόνο υποβολής του.
6Α. Μετά την έναρξη λειτουργίας, που τεκμαίρεται με τη
χορήγηση της άδειας ή έγκρισης λειτουργίας ή τη
γνωστοποίηση λειτουργίας ή την υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης ή την ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής,
αναλόγως του καθεστώτος που διέπει τη δραστηριότητα,
η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των
προθεσμιών της παραγράφου 6, η διάρκεια της έγκρισης
εγκατάστασης καθορίζεται, χωρίς να απαιτείται νέα
διοικητική πράξη, ως εξής:
α) έως τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από την
ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης,
εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση εντός περιοχής με
καθορισμένες χρήσεις γης,
β) έως τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την
ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης,
εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση εκτός περιοχής με
καθορισμένες χρήσεις γης.
6Β. Η έγκριση χορηγείται για το ανώτατο όριο της
κατηγορίας όχλησης, στην οποία εμπίπτει η
δραστηριότητα.
Για
τυχόν
μεταβολές
της
δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης,
δεν απαιτείται ενέργεια του φορέα, εφόσον οι
μεταβολές αυτές δεν επιφέρουν μετάπτωση της
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δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης από
αυτόν που αναγράφεται στην έγκριση εγκατάστασης.
Εφόσον η αδειοδοτούσα αρχή, μετά την παρέλευση των
χρονικών ορίων της παραγράφου 6, διαπιστώσει ότι η
δραστηριότητα κατατάσσεται σε χαμηλότερο βαθμό
όχλησης σε σχέση με τον αναφερόμενο στη χορηγηθείσα
έγκριση εγκατάστασης, η τελευταία τροποποιείται
αναλόγως.
6Γ. Εντός των προθεσμιών της παρ. 6Α η δραστηριότητα
προστατεύεται από τυχόν αλλαγές των χρήσεων γης.
6Δ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 6Α δεν έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 6Β και 6Γ. Για την
επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας μετά
τη λήξη των προθεσμιών αυτών, απαιτείται νέα έγκριση
εγκατάστασης.
6Ε. Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας που δεν
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη και που πραγματοποιείται
εντός των προθεσμιών της παραγράφου 6Α,
ανεξαρτήτως αν η διακοπή αφορά την παραγωγική
λειτουργία ή τη διακοπή των εργασιών ενώπιον της
φορολογικής αρχής, δεν θίγει τα οριζόμενα στις
προηγούμενες παραγράφους.
7. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται οι άδειες
εγκατάστασης μπορεί 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
τους πιο πάνω όρους και περιορισμούς.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία θα εκδοθεί
μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος,
καθορίζεται ο τρόπος δημιουργίας και ενημέρωσης
βάσης δεδομένων με τη μορφή γεωγραφικού
συστήματος πληροφοριών (GIS) των χρήσεων γης και
όρων δόμησης που αφορούν τις μεταποιητικές και
συναφείς δραστηριότητες σε όλη την επικράτεια, η
οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου.
9α. Από την έκδοση της απόφασης του επόμενου
εδαφίου, κάθε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σε
υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση καταργείται και εφεξής
νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β
αντίστοιχα της περιβαλλοντικής κατάταξης.
Το αργότερο μέχρι τις 30.6.2020, με κοινή απόφαση των
Υπουργών
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατατάσσονται εκ νέου
στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
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4014/2011 (Α΄ 209), οι μεταποιητικές δραστηριότητες
που προβλέπονται στις διατάξεις της απόφασης υπ’
αριθμόν 3137/ 191/Φ.15/21.3.2002 (Β΄ 1048) των
Υπουργών
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας
και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί
με την υπ’ αριθμόν 13234/800/Φ.15/16.11.2012 όμοια
(Β΄ 3251), την υπ’ αριθμόν 10432/1115/Φ.15/17.9.2014
όμοια (Β΄ 2604), την υπ’ αριθμόν Φ.15/48/5/7.1.2014
όμοια (Β΄ 27), την υπ’ αριθμόν 132894/1751/Φ.15/
4.12.2017 απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β΄ 4412) και την υπ’ αριθμόν
89209/1187/Φ.15/ 37.8.2018 όμοια (Β΄ 3675).
9β.Δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση
υπαγωγής στον ν. 4608/2019 ή έγκρισης εγκατάστασης ή
γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίησης
περιβαλλοντικών όρων έως την δημοσίευση του
παρόντος ή που ασκούνται νόμιμα κατά τον χρόνο
έκδοσης της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης
παραγράφου και που, κατόπιν και εξαιτίας της, κατά τα
ανωτέρω, περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι
συμβατές με τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο
είναι εγκατεστημένες, εξακολουθούν να θεωρούνται
νόμιμες για τριάντα (30) έτη από την έκδοση της
απόφασης αυτής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, οι
δραστηριότητες
του
προηγούμενου
εδαφίου
επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή
να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε όμορο,
εφόσον η έκταση στην οποία πραγματοποιείται η
επέκταση δεν υπερβαίνει το 50% του υφιστάμενου
γηπέδου και πριν από τη μετάπτωση επιτρεπόταν σε
αυτό η συγκεκριμένη δραστηριότητα, εφόσον η
τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισμός τους ή η επέκτασή
τους κατά τα ανωτέρω δεν οδηγούν σε υπαγωγή τους σε
υψηλότερη κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
4014/2011.

10. Σε περιοχές εκτός ρυμοτομικού σχεδίου με
καθορισμένη βιομηχανική χρήση γης εφαρμόζεται η
παράγραφος 5 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79). Επί
των ζεύξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 20 του ν. 4067/2012 δύναται να εγκαθίσταται και
να λειτουργεί μηχανολογικός εξοπλισμός για τη μεταφορά
προϊόντων ή πρώτων υλών, τηρουμένων των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας. Οι ζεύξεις δύναται να διέρχονται
από τους υποχρεωτικά οριζόμενους ακάλυπτους χώρους
του γηπέδου.»
Άρθρο 27
Ενίσχυση της διαφάνειας κατά τη
διαδικασία αδειοδότησης
μεταποιητικών δραστηριοτήτων –
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν.
3982/2011
Το άρθρο 33 του ν. 3982/2011 (Α’ 143),
περί της ενίσχυσης της διαφάνειας κατά
τη
διαδικασία
αδειοδότησης

Το άρθρο 33 του ν.3982/2011 έχει ως εξής:

«Άρθρο 33
Ενίσχυση διαφάνειας
Η Αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει να αναρτά στο διαδικτυακό
της τόπο τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραγράφων 1, 3
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μεταποιητικών
και
συναφών
δραστηριοτήτων, τροποποιείται και
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 33
Ενίσχυση διαφάνειας
Η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να αναρτά
στον διαδικτυακό της τόπο, τις εγκρίσεις
και γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και
λειτουργίας και τις εγκρίσεις τεχνικής
ανασυγκρότησης και προθεσμίας προς
μεταφορά μονάδας, που εκδίδει
σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 40 του
παρόντος και τα Κεφάλαια ΣΤ‘ και Θ’ του
ν. 4442/2016 (Α’ 230). Το πρώτο εδάφιο
εφαρμόζεται
παράλληλα
με
τις
προβλέψεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112),
περί της ενίσχυσης της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».».

και 4 του άρθρου 19 του παρόντος, τις άδειες
εγκατάστασης και λειτουργίας, που εκδίδονται στο
πλαίσιο των άρθρων 17-40 από την Αδειοδοτούσα Αρχή,
καθώς και όλες τις αποφάσεις, εγκρίσεις και τα
αποτελέσματα ελέγχων που παρεμβάλλονται στο πλαίσιο
της διαδικασίας αδειοδότησης των μεταποιητικών και
συναφών δραστηριοτήτων. Για την εφαρμογή της διάταξης
και για κάθε σχετικό θέμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά
οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (A΄ 112).».

Άρθρο 28
Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής
επικίνδυνων ουσιών – Προσθήκη παρ.
3 στο άρθρο 2 του ν. 4302/2014
Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 4302/2014
(Α’ 225), περί του πεδίου εφαρμογής των
διατάξεων για την εφοδιαστική και τα
κέντρα διανομής, προστίθεται παρ. 3 ως
εξής:
«3. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, στις
οποίες
αποθηκεύονται
εύφλεκτες,
διαβρωτικές, οξειδωτικές, τοξικές, ή
άλλες επικίνδυνες ουσίες, εκτός των
εκρηκτικών, σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις
εκατό
(10%)
του
συνολικού
αποθηκευτικού
όγκου
της
εγκατάστασης,
και
εφόσον
δεν
εντάσσονται
στην
υπ’
αρ.
172058/11.2.2016 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησής,
Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Υγείας, Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 354),
περί του καθορισμού κανόνων για την
αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα
μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή
μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων
ουσιών, αδειοδοτούνται ως Κέντρα
Αποθήκευσης και Διανομής.».

Το άρθρο 2 του ν.4302/2014 έχει ως εξής:

Άρθρο 29

Το άρθρο 9 του ν.4302/2014 έχει ως εξής:

«1. Στις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ υπάγονται οι
δραστηριότητες Εφοδιαστικής που περιγράφονται στο
άρθρο 1.
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων αυτών:
α) Οι συναφείς δραστηριότητες, τις οποίες ασκούν ή την
εκμετάλλευση των οποίων έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η
Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το
Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.
β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, τα πρατήρια υγρών
και αερίων καυσίμων που προορίζονται για εφοδιασμό
κάθε μεταφορικού μέσου.
γ) Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων.
δ) Οι Εμπορευματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων Τύπου Α΄,
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 (Α΄62).
στ) Οι αποθήκες εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών,
οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
ζ) Οι αποθήκες υγρών ή αερίων καυσίμων και
βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.
η) Οι αποθήκες για ανακύκλωση άχρηστων υλικών και
κάθε είδους αποβλήτων και λυμάτων.
Δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου οι
ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τους όρους
αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων για ανθρώπινη ή
κτηνιατρική χρήση, ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
προϊόντων
τροφίμων
και
ποτών,
ζωοτροφών,
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και
πολλαπλασιαστικού υλικού, εκρηκτικών υλών και κάθε
είδους αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και οι λοιπές
υγειονομικές διατάξεις, οι πυροσβεστικές διατάξεις και οι
διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία του
περιβάλλοντος και την τελωνειακή νομοθεσία.»
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Εγκατάσταση Κέντρων Αποθήκευσης
και Διανομής – Προσθήκη παρ. 7 έως
10 στο άρθρο 9 του ν. 4302/2014
Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 4302/2014
(Α’ 255), περί των προϋποθέσεων για την
εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης
και Διανομής, προστίθενται παρ. 7 έως
10 ως εξής:
«7. Στις περιοχές των άρθρων 3, περί
γενικής κατοικίας, και 4, περί
πολεοδομικού
κέντρου,
κεντρικών
λειτουργιών πόλης και τοπικού κέντρου
συνοικίας-γειτονιάς, του από 23.2.1987
π.δ. (Δ' 166) παράλληλα με τις χρήσεις
γης που προβλέπονται από ισχύοντα
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και
Σχέδια Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), ισχύουν και οι χρήσεις γης
που προβλέπονται στις παρ. 20 και 21 του
άρθρου 3 και στην παρ. 20 του άρθρου 4
του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ακόμη και στις
περιπτώσεις που η περιοχή έχει
πολεοδομηθεί.
8. Για τα Κέντρα Αποθήκευσης και
Διανομής
που
αφορούν
σε
εγκαταστάσεις
αποθήκευσης
και
συσκευασίας ή ανασυσκευασίας υλικών
με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού
εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου
προϊόντος και σε εγκαταστάσεις
κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών
προϊόντων, εξακολουθούν να ισχύει το
άρθρο 17 του ν. 3325/2005 (Α’ 68), περί
εγκατάστασης νέων δραστηριοτήτων.
9. Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής
που κατά τη δημοσίευση του παρόντος
λειτουργούν δυνάμει της υπό στοιχεία
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Υγείας, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί
απλούστευσης
των
διοικητικών
διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος,
θεάτρων
και
κινηματογράφων (Β’ 3106), και δεν
εμπίπτουν στις παρ. 7 και 8, θεωρούνται
νομίμως υφιστάμενα και εμπίπτουν στις
προβλέψεις του άρθρου 75 του ν.
3982/2011 (Α’ 143), περί της προθεσμίας
απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης
των
νομίμως
υφιστάμενων
μεταποιητικών δραστηριοτήτων, και του
άρθρου 7 του ν. 3325/2005, περί της
μεταβολής των χρήσεων γης.
10. Για την εγκατάσταση Κέντρων
Αποθήκευσης
και
Διανομής,

«Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των Κέντρων
Αποθήκευσης και Διανομής

1. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής μπορούν να
εγκαθίστανται, εκτός από τις ΒΙ.ΠΕ. που έχουν
οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965,
τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που
έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2545/1997 και τα Επιχειρηματικά Πάρκα του ν.
3982/2011, και σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλεως, σύμφωνα με τους όρους του προεδρικού
διατάγματος του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και
σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις.
2. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (κύριες και
δευτερεύουσες
δραστηριότητες)
μπορεί
να
εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων
πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του
έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους
του από 24.4.1985 π.δ., εφόσον δεν υφίσταται ειδικός
όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής κατά τις
κείμενες διατάξεις. Για τα Κέντρα Αποθήκευσης και
Διανομής ισχύουν οι όροι δόμησης των βιομηχανικών
κτηρίων. Σε περιοχές που επιτρέπονται οι εμπορικές
αποθήκες και όχι βιομηχανικά κτίρια, επιτρέπεται η
εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
με τους όρους δόμησης που ισχύουν για τις εμπορικές
αποθήκες. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής του
προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται: α) οι κύριες
δραστηριότητες της περίπτωσης β’ του άρθρου 1, β) οι
δευτερεύουσες - συμπληρωματικές δραστηριότητες της
περίπτωσης β’ του άρθρου 1, εξαιρουμένων των
μεταποιητικών δραστηριοτήτων, γ) η αποθήκευση
προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία.
3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση Κέντρου Αποθήκευσης και
Διανομής σε πολυώροφα κτίρια στα οποία έχουν
συσταθεί ιδιοκτησίες κατ’ ορόφους, εφόσον από τον
κανονισμό συνιδιοκτησίας δεν απαγορεύεται η άσκηση
των δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής που ασκούνται στο
πλαίσιο του συγκεκριμένου Κέντρου Αποθήκευσης και
Διανομής. Τυχόν έλλειψη κανονισμού συνιδιοκτησίας
δεν συνιστά κώλυμα για την εγκατάσταση.
4. Η συνολική γενική διάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης
και Διανομής σχεδιάζεται με κύριο κριτήριο την
ελαχιστοποίηση της πρόκλησης προβλημάτων στα
κυκλοφοριακά ρεύματα των οδών μπροστά από αυτό,
από την πορεία των οχημάτων από και προς το Κέντρο
Αποθήκευσης και Διανομής.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης,
Υποδομών
και
Μεταφορών
και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δραστηριότητες που
ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής
κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό
όχλησης, με βάση τα κριτήρια και τις κατευθύνσεις της
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ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, δεν έχουν
εφαρμογή η παρ. 3 του άρθρου 4 του από
24.5.1985 π.δ. (Δ’ 270), περί της
τροποποίησης των όρων και περιορισμών
δόμησης των γηπέδων των κειμένων
εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των
πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως
υφισταμένων προ του έτους 1923
οικισμών, και η παρ. 3 του άρθρου 7 του
από 24.3.1985 π.δ. (Δ’ 181), περί του
τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της
χώρας
μέχρι
2.000
κατοίκους,
κατηγοριών αυτών και καθορισμού όρων
και
περιορισμών
δόμησής
τους,
αναφορικά με τις αποστάσεις από
οικισμούς.».

απόφασης 11508/2009 (ΑΑΠ 151) του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Άρθρο 30
Εγκατάσταση επιχειρήσεων με
οικονομική δραστηριότητα που
ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης
λειτουργίας του ν. 4442/2016 –
Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου
54 του ν. 3982/2011
Η παρ. 11 του άρθρου 54 του ν.
3982/2011 (Α’ 143),
περί της
εγκατάστασης
και
λειτουργίας
επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα,
αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Οι επιχειρήσεις με οικονομική
δραστηριότητα που ασκείται υπό
καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν.
4442/2016 (Α’ 230) που εγκαθίστανται
σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) του ν.
4458/1965 (Α’ 33), Βιομηχανικές και
Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) του ν.
2545/1997
(Α’
254)
και
σε
Επιχειρηματικά Πάρκα του παρόντος,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση
λήψης έγκρισης λειτουργίας και
υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης
του άρθρου 5 του ν. 4442/2016. Η ως
άνω απαλλαγή δεν ισχύει για τις
δραστηριότητες που εντάσσονται στην
υπ’ αρ. 172058/11.2.2016 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
Υγείας,
Οικονομικών,
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας (Β’ 354), περί του καθορισμού
κανόνων για την αντιμετώπιση κινδύνων
από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε

Η παρ. 11 του άρθρου 54 του ν.3982/2011 έχει ως εξής:

6. Κατ` εξαίρεση, για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20)
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η
εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και
Διανομής, χωρίς δικαίωμα κτιριακής επέκτασης, σε
νόμιμα υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές
των Ζ.Ο.Ε. που έχουν χαρακτηριστεί ως γεωργική γη,
όπου
ασκούνται
δραστηριότητες
αποθήκευσης
τουλάχιστον μια πενταετία πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής του
προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι όροι δόμησης των
γεωργικών αποθηκών και επιτρέπονται: α) οι κύριες
δραστηριότητες της περίπτωσης β` του άρθρου 1, β) οι
δευτερεύουσες - συμπληρωματικές δραστηριότητες της
περίπτωσης β` του άρθρου 1, εξαιρουμένων των
μεταποιητικών δραστηριοτήτων, γ) η αποθήκευση
προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία.».

«11. Οι επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα που
ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν.
4442/2016 που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα
απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης
λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης
του άρθρου 5 του ν. 4442/2016.»
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εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της
ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών.».

Άρθρο 31
Μεταφορά συντελεστή δόμησης σε
Επιχειρηματικά Πάρκα– Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν.
3982/2011
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 55Α του ν. 3982/2011 (Α’ 143),
περί της μεταφοράς υπολοίπου
συντελεστή δόμησης μεταξύ ακινήτων
του
ιδίου
ιδιοκτήτη
εντός
Επιχειρηματικών
Πάρκων,
αντικαθίσταται
και
η
παρ.
1
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η μεταφορά υλοποίησης
υπολοίπου συντελεστή δόμησης μεταξύ
ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη εντός
περιοχών ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4458/1965 (ΕΤΒΑ),
ΒΕ.ΠΕ. του ν. 2545/1997 (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ.,
ΒΙΟΠΑ) και Επιχειρηματικών Πάρκων του
παρόντος, υπό την προϋπόθεση μη
υπέρβασης του ποσοστού κάλυψης άνω
του ογδόντα τοις εκατό (80%).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
και
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας
καθορίζονται η διαδικασία για την
πραγματοποίηση της μεταφοράς του
συντελεστή και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.».

Άρθρο 32
Διασφάλιση έκτασης για την ίδρυση και
ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου
Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας –
Αντικατάσταση της παρ. 13 του άρθρου
56Β του ν. 3982/2011
Η παρ. 13 του άρθρου 56Β του ν.
3982/2011 (Α’ 143), περί της ίδρυσης και
ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου
Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων της
περιφερειακής
ενότητας
Βοιωτίας,
αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Σε αποκλειστική προθεσμία
δεκαπέντε (15) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος, η Εταιρία
Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου
(ΕΑΝΕΠ) υποβάλλει στην αρμόδια
Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με την επιφύλαξη του
άρθρου 56Α, αίτηση για την έγκριση
ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου
Εξυγίανσης (ΕΠΕ), σύμφωνα με τα

Η παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 3982/2011 έχει ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η μεταφορά υλοποίησης υπολοίπου
συντελεστή δόμησης μεταξύ ακινήτων του ιδίου
ιδιοκτήτη εντός περιοχών ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4458/1965
(ΕΤΒΑ), ΒΕ.ΠΕ. του ν. 2545/1997 (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟΠΑ),
Επιχειρηματικών Πάρκων του ν. 3982/2011 υπό την
προϋπόθεση μη υπέρβασης του ποσοστού κάλυψης άνω
του ογδόντα τοις εκατό (80%).
Η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή συντελείται με
τροποποίηση της εγκριτικής για τις ως άνω περιοχές κοινής
υπουργικής απόφασης μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη των
ακινήτων.».

Η παρ. 13 του άρθρου 56Β του ν. 3982/2011 έχει ως εξής:
«13. Σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) μηνών
από τη δημοσίευση του παρόντος, η ανώνυμη εταιρεία
της παραγράφου 11 υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης αίτηση για την έγκριση
ανάπτυξης του ΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 46 και στο άρθρο 47 με την
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 56Α και 56Β του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143). Η προθεσμία αυτή μπορεί να
παραταθεί για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κατόπιν αίτησης της ΕΑΝΕΠ.».
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οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 46 και
στο άρθρο 47, εξαιρουμένης της
προϋπόθεσης της παρ. 1 και της περ. στ'
της παρ. 5 του άρθρου 46 ως προς την
απαίτηση
διασφάλισης
ελάχιστου
ποσοστού της έκτασης. Η ως άνω
προθεσμία μπορεί να παραταθεί για
χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κατόπιν αίτησης της
ΕΑΝΕΠ.».

Άρθρο 37
Αρμοδιότητες του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.
1733/1987
Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
1733/1987 (Α’ 171), περί των σκοπών του
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,
τροποποιούνται οι περ. γ’, δ’ και ε’,
προστίθενται περ. θ’ και ι’ και η παρ. 2
διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Σκοπός του ΟΒΙ είναι η συμβολή στην
τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη
της χώρας με την άσκηση των εξής
αρμοδιοτήτων:
α. Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
διπλωμάτων
τροποποίησης
και
πιστοποιητικών
υποδείγματος
χρησιμότητας, καθώς και γνωμοδότηση
κατά το άρθ. 13, για τις μη συμβατικές
άδειες εκμετάλλευσης.
β. Καταχώριση συμβάσεων μεταφοράς
τεχνολογίας.
γ. Συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς
άλλων χωρών, με διεθνείς οργανισμούς,
με ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς της χώρας, καθώς και σύνδεσή
του με οργανισμούς και τράπεζες
πληροφοριών.
δ. Προετοιμασία και έλεγχος της
εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε
θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και
μεταφοράς τεχνολογίας.
ε. Εκπροσώπηση της Ελλάδος σε
ενωσιακούς και διεθνείς οργανισμούς,
όπως
στο
Ευρωπαϊκό
Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European
Patent Office, E.P.O.), στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας
(World Intellectual Property Organisation,
W.I.P.O.), στο Γραφείο Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(European Union Intellectual Property
Office, E.U.I.P.O.) και σε κάθε αντίστοιχο
ενωσιακό ή διεθνή οργανισμό ή φορέα,

Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1733/1987 έχει ως εξής:
«2. Σκοπός του ΟΒΙ είναι η συμβολή στην τεχνολογική και
βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας με την άσκηση των εξής
αρμοδιοτήτων:
α. Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνείας, διπλωμάτων
τροποποίησης
και πιστοποιητικών
υποδείγματος
χρησιμότητας, καθώς και γνωμοδότηση κατά το άρθρο 13,
για τις μη συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης.
β. Καταχώριση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας.
γ. Συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς άλλων χωρών,
με
διεθνείς οργανισμούς,
με ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς της χώρας καθώς και σύνδεσή του
με οργανισμούς και τράπεζες πληροφοριών.
δ. Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών
συνθηκών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
μεταφοράς τεχνολογίας.
ε. Εκπροσώπηση της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισμούς με
απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών.
στ. Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες
τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του νόμου αυτού για τα απόρρητα μητρώα,
αρχεία και βιβλία.
ζ. Παρακολούθηση και απογραφή της χρήσης
ευρεσιτεχνιών,
καινοτομιών
και
μεταφερόμενης
τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
η. Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών
και
συμβάσεων
μεταφοράς τεχνολογίας κατά κατηγορίες χρήσης,
λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών ισχυόντων
κριτηρίων.».
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αναφορικά με το σύνολο των
ασκούμενων αρμοδιοτήτων του.
στ. Παροχή συμβουλών και πληροφοριών
σχετικά με νέες τεχνολογίες και
τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του νόμου αυτού για τα
απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία.
ζ. Παρακολούθηση και απογραφή της
χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και
μεταφερόμενης τεχνολογίας στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
η. Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών και
συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας κατά
κατηγορίες χρήσης, λαμβανομένων
υπόψη και των διεθνών ισχυόντων
κριτηρίων.
θ.
Απονομή
εθνικών
εμπορικών
σημάτων, τήρηση του μητρώου σημάτων
και γενικά άσκηση των αρμοδιοτήτων του
ΟΒΙ που προβλέπονται από την εθνική
νομοθεσία για το εμπορικό σήμα, καθώς
και άσκηση αρμοδιοτήτων συναφών
προς τις ανωτέρω σε σχέση με σήματα.
ι. Συνεργασία με τη Διϋπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
και με άλλες αρχές για τον έλεγχο του
παράνομου εμπορίου παραποιημένων
προϊόντων.».
Άρθρο 38
Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή
του Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας – Τροποποίηση της παρ. 13
του άρθρου 2 του ν. 1733/1987
Στην παρ. 13 του άρθρου 2 του ν.
1733/1987 (Α’ 171), περί των
αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή
του
Οργανισμού
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας, προστίθεται περ. ε΄ και η
παρ. 13 διαμορφώνεται ως εξής:
«13. Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες.
α. Ευθύνεται για την εφαρμογή των
αποφάσεων
του
διοικητικού
συμβουλίου.
β. Προΐσταται στις υπηρεσίες του ΟΒΙ και
μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική
τους λειτουργία.
γ. Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά τον
ΟΒΙ και μπορεί με πράξη του να αναθέτει
κατά
περίπτωση
ή
κατηγορία
περιπτώσεων την εκπροσώπηση στον
αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή σε μέλος
του διοικητικού συμβουλίου, σε
δικηγόρο του ΟΒΙ ή για συγκεκριμένα
θέματα, σε υπάλληλο του ΟΒΙ.
δ. Με πράξη του και σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου, χορηγεί διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, διπλώματα τροποποίησης

Η παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 1733/1987 έχει ως εξής:
«13. Ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α. Ευθύνεται για την εφαρμογή των αποφάσεων του
διοικητικού συμβουλίου.
β. Προϊσταται στις υπηρεσίες του ΟΒΙ και μεριμνά για την
ομαλή και αποδοτική τους λειτουργία.
γ. Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά τον ΟΒΙ και μπορεί
με πράξη του να αναθέτει κατά περίπτωση ή κατηγορία
περιπτώσεων την εκπροσώπηση στον αναπληρωτή
γενικό
διευθυντή ή σε μέλος του διοικητικού
συμβουλίου, σε δικηγόρο του ΟΒΙ ή για συγκεκριμένα
θέματα, σε υπάλληλο του ΟΒΙ.
δ. Με πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου,
χορηγεί διπλώματα
ευρεσιτεχνίας,
διπλώματα
τροποποίησης
και
πιστοποιητικά υποδείγματος
χρησιμότητας, εκδίδει τις κατά το άρθρο 13
γνωμοδοτήσεις για τη χορήγηση των μη συμβατικών
αδειών εκμετάλλευσης καθώς και οποιοδήποτε άλλο
πιστοποιητικό,
βεβαίωση
ή
έγγραφο
παροχής
πληροφοριών ορίζεται από το νόμο αυτό.».
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και
πιστοποιητικά
υποδείγματος
χρησιμότητας, εκδίδει τις κατά το άρθ. 13
γνωμοδοτήσεις για τη χορήγηση των μη
συμβατικών αδειών εκμετάλλευσης
καθώς
και
οποιοδήποτε
άλλο
πιστοποιητικό, βεβαίωση ή έγγραφο
παροχής πληροφοριών ορίζεται από το
νόμο αυτόν.
ε. Με πράξη του και σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου, χορηγεί εμπορικά
σήματα, εκδίδει τα πάσης φύσεως
πιστοποιητικά για εμπορικά σήματα,
εκδίδει αντίγραφα από το μητρώο
σημάτων και ενεργεί κάθε άλλη πράξη
που προβλέπεται στη νομοθεσία για τα
εμπορικά σήματα. Με απόφαση του
Γενικού Διευθυντή του ΟΒΙ, δύναται να
χορηγείται στους Ελεγκτές, Ερευνητές,
Εξεταστές και Καταχωρητές σημάτων
εξουσιοδότηση υπογραφής.».

Άρθρο 39
Επικαιροποίηση όρων της νομοθεσίας
για τα σήματα - Τροποποίηση της παρ.
3 του άρθρου 1 του ν. 4679/2020
Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
4679/2020 (Α’ 171), περί της σημασίας
που έχουν ορισμένοι όροι για τις ανάγκες
του νόμου αυτού, αντικαθίσταται η περ.
στ’, προστίθενται περ. ιστ’ έως ιθ’ και η
παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου
οι πιο κάτω όροι έχουν τη σημασία που
παρατίθεται δίπλα σε κάθε έναν από
αυτούς:
α) Εθνικό σήμα, ή απλώς σήμα: το
δικαίωμα που απονέμεται από τη
Διεύθυνση Σημάτων ή τα Διοικητικά
Δικαστήρια, σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο, ρυθμίζεται από αυτόν και παράγει
αποτελέσματα στην Ελληνική Επικράτεια.
β) Σήμα της ΕΕ: το δικαίωμα που
απονέμεται από το Γραφείο Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EUIPO) σύμφωνα με τον Κανονισμό
2017/1001/ΕΕ, ρυθμίζεται από αυτόν και
παράγει αποτελέσματα σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ενιαίο
χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη.
γ) Διεθνές σήμα ή εγκεκριμένη διεθνής
καταχώριση: το δικαίωμα που στηρίζεται
σε Διεθνή Καταχώριση στο διεθνές
μητρώο σημάτων που τηρεί ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (WIPO) σύμφωνα με το
Διεθνές Πρωτόκολλο της Μαδρίτης
(1989), το οποίο απονέμεται από τη
Διεύθυνση Σημάτων ή τα Διοικητικά

H παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4679/2020 έχει ως εξής:
«3. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου οι πιο κάτω όροι
έχουν τη σημασία που παρατίθεται δίπλα σε κάθε έναν
από αυτούς:
α) Εθνικό σήμα, ή απλώς σήμα: το δικαίωμα που
απονέμεται από τη Διεύθυνση Σημάτων ή τα Διοικητικά
Δικαστήρια, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ρυθμίζεται
από αυτόν και παράγει αποτελέσματα στην Ελληνική
Επικράτεια.
β) Σήμα της ΕΕ: το δικαίωμα που απονέμεται από το
Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EUIPO)
σύμφωνα
με
τον
Κανονισμό
2017/1001/ΕΕ,ρυθμίζεται από αυτόν και παράγει
αποτελέσματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας
ενιαίο χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη.
γ) Διεθνές σήμα ή εγκεκριμένη διεθνής καταχώριση: το
δικαίωμα που στηρίζεται σε Διεθνή Καταχώριση στο
διεθνές μητρώο σημάτων που τηρεί ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) σύμφωνα με
το Διεθνές Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (1989), το οποίο
απονέμεται από τη Διεύθυνση Σημάτων ή τα Διοικητικά
Δικαστήρια σύμφωνα με το πιο πάνω Πρωτόκολλο και τον
παρόντα νόμο, μετά από αίτηση επέκτασης της
προστασίας του στην Ελληνική Επικράτεια και
προστατεύεται όπως το εθνικό σήμα.
δ) Διεθνής Καταχώριση: εγγραφή στο Διεθνές Μητρώο
που τηρείται από το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) σύμφωνα με
το πιο πάνω Πρωτόκολλο.
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Δικαστήρια σύμφωνα με το πιο πάνω
Πρωτόκολλο και τον παρόντα νόμο, μετά
από αίτηση επέκτασης της προστασίας
του στην Ελληνική Επικράτεια και
προστατεύεται όπως το εθνικό σήμα.
δ) Διεθνής Καταχώριση: εγγραφή στο
Διεθνές Μητρώο που τηρείται από το
Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας
(WIPO) σύμφωνα με το πιο πάνω
Πρωτόκολλο.
ε) Διεθνές Μητρώο: το μητρώο διεθνών
καταχωρίσεων που τηρεί ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας
(WIPO) σύμφωνα με το πιο πάνω
Πρωτόκολλο.
στ)
Οργανισμός
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ): το νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου του ν. 1733/1987 (Α΄
171), που είναι σύμφωνα με τον παρόντα
αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου
σημάτων και έχει τη δικαιοδοσία που
προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 47.
ζ) Ελεγκτές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Σημάτων που ορίζονται σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 20 και
ελέγχουν τις δηλώσεις κατάθεσης
σημάτων ως προς την πληρότητα του
περιεχομένου τους, την αναπαράσταση
του σήματος, την περιγραφή των
προϊόντων και των υπηρεσιών, τα τέλη
και τα τυχόν άλλα στοιχεία ή έγγραφα
που τις συνοδεύουν.
η) Ερευνητές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Σημάτων που ορίζονται σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 20 και
πραγματοποιούν
έρευνα
για
προγενέστερα σήματα κατά την έννοια
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5.
θ) Εξεταστές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Σημάτων που ορίζονται σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 20 και
εξετάζουν τη συνδρομή απόλυτων λόγων
απαραδέκτου κατά την έννοια του
άρθρου 4.
ι)
Καταχωρητές:
υπάλληλοι
της
Διεύθυνσης Σημάτων που ορίζονται
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 20 και καταχωρούν σήματα στο
μητρώο, αφού ελέγξουν ότι δεν
ασκήθηκαν ανακοπές ή ότι αυτές
απορρίφθηκαν
με
απόφαση
της
Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων για την
οποία παρήλθε άπρακτη η προθεσμία
προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ή
ότι απορρίφθηκαν με απόφαση των
Διοικητικών Δικαστηρίων που είναι ή έχει
καταστεί τελεσίδικη.

ε) Διεθνές Μητρώο: το μητρώο διεθνών καταχωρίσεων
που τηρεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (WIPO) σύμφωνα με το πιο πάνω Πρωτόκολλο.
στ) Διεύθυνση Σημάτων: η διεύθυνση σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που είναι κατά
τον παρόντα νόμο αρμόδια για την τήρηση του μητρώου
σημάτων και έχει τη δικαιοδοσία που προβλέπει η
παράγραφος 1 του άρθρου 47.
ζ) Ελεγκτές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σημάτων που
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20
και ελέγχουν τις δηλώσεις κατάθεσης σημάτων ως προς
την πληρότητα του περιεχομένου τους, την
αναπαράσταση του σήματος, την περιγραφή των
προϊόντων και των υπηρεσιών, τα τέλη και τα τυχόν άλλα
στοιχεία ή έγγραφα που τις συνοδεύουν.
η) Ερευνητές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σημάτων που
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20
και πραγματοποιούν έρευνα για προγενέστερα σήματα
κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5.
θ) Εξεταστές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σημάτων που
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20
και εξετάζουν τη συνδρομή απόλυτων λόγων
απαραδέκτου κατά την έννοια του άρθρου 4.
ι) Καταχωρητές: υπάλληλοι της Διεύθυνσης Σημάτων που
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20
και καταχωρούν σήματα στο μητρώο, αφού ελέγξουν ότι
δεν ασκήθηκαν ανακοπές ή ότι αυτές απορρίφθηκαν με
απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων για την
οποία παρήλθε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο ή ότι απορρίφθηκαν με απόφαση
των Διοικητικών Δικαστηρίων που είναι ή έχει καταστεί
τελεσίδικη.
ια) Διοικητική Επιτροπή Σημάτων: η επιτροπή του άρθρου
30 που έχει τη δικαιοδοσία που προβλέπει η παράγραφος
2 του άρθρου 47.
ιβ) Μητρώο Σημάτων ή, απλώς, μητρώο: το μητρώο του
άρθρου 33 το οποίο περιλαμβάνει εθνικά σήματα, εθνικά
συλλογικά σήματα, εθνικά σήματα πιστοποίησης, διεθνή
σήματα, καθώς και τις σχετικές δηλώσεις (αιτήσεις) που
εκκρεμούν για εξέταση.
ιγ) Δήλωση κατάθεσης σήματος ή, απλώς, δήλωση: αίτηση
για την απονομή δικαιώματος σε εθνικό σήμα που
εξετάζεται με βάση τις τυπικές και ουσιαστικές
προϋποθέσεις του παρόντος.
ιδ) Καταχώριση: η οριστική εγγραφή της δήλωσης
κατάθεσης σήματος στο Μητρώο Σημάτων μετά την
εξέταση των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων του
παρόντος με την οποία γεννάται το δικαίωμα στο εθνικό
σήμα.
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ια) Διοικητική Επιτροπή Σημάτων: η
επιτροπή του άρθρου 30 που έχει τη
δικαιοδοσία
που
προβλέπει
η
παράγραφος 2 του άρθρου 47.
ιβ) Μητρώο Σημάτων ή, απλώς, μητρώο:
το μητρώο του άρθρου 33 το οποίο
περιλαμβάνει εθνικά σήματα, εθνικά
συλλογικά σήματα, εθνικά σήματα
πιστοποίησης, διεθνή σήματα, καθώς και
τις σχετικές δηλώσεις (αιτήσεις) που
εκκρεμούν για εξέταση.
ιγ) Δήλωση κατάθεσης σήματος ή, απλώς,
δήλωση: αίτηση για την απονομή
δικαιώματος σε εθνικό σήμα που
εξετάζεται με βάση τις τυπικές και
ουσιαστικές
προϋποθέσεις
του
παρόντος.
ιδ) Καταχώριση: η οριστική εγγραφή της
δήλωσης κατάθεσης σήματος στο
Μητρώο Σημάτων μετά την εξέταση των
τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων
του παρόντος με την οποία γεννάται το
δικαίωμα στο εθνικό σήμα.
ιε) Διεκδίκηση διεθνούς προτεραιότητας
ή
διεκδίκηση
προτεραιότητας
ή
δικαιώματα
προτεραιότητας:
η
πλασματική χρονική προτεραιότητα που
απολαύει στην Ελλάδα μια δήλωση
κατάθεσης εθνικού σήματος σύμφωνα με
το άρθρο 4 της Διεθνούς Σύμβασης
Παρισίων 1883 (ν. 213/1975, Α΄ 258) ή
μια διεθνής καταχώριση σύμφωνα με τα
άρθρα 3, 3 τρις και 4 του Διεθνούς
Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης του 1989.
ιστ) Διεύθυνση Σημάτων: όπου στον
παρόντα αναφέρεται η Διεύθυνση
Σημάτων, νοείται ο ΟΒΙ.
ιζ) Διευθυντής ή Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Σημάτων: όπου στον
παρόντα αναφέρεται ο Διευθυντής ή ο
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σημάτων,
νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ.
ιη) Ιστότοπος του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων: όπου στον παρόντα
αναφέρεται ο ιστότοπος του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, νοείται ο
ιστότοπος του ΟΒΙ.
ιθ) Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
οι
αρμοδιότητες
του
Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων που
προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 2,
περί του καθορισμού των τεχνικών
προδιαγραφών του αρχείου απεικόνισης
του σήματος, στην παρ. 1 του άρθρου 20,
περί του καθορισμού του τύπου της
δήλωσης σήματος, στην παρ. 6 του
άρθρου 33, περί του καθορισμού των
τεχνικών
προδιαγραφών
του
ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων, στην

ιε) Διεκδίκηση διεθνούς προτεραιότητας ή διεκδίκηση
προτεραιότητας ή δικαιώματα προτεραιότητας: η
πλασματική χρονική προτεραιότητα που απολαύει στην
Ελλάδα μια δήλωση κατάθεσης εθνικού σήματος
σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διεθνούς Σύμβασης Παρισίων
1883 (ν. 213/1975, Α΄ 258) ή μια διεθνής καταχώριση
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3 τρις και 4 του Διεθνούς
Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης του 1989.».
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παρ. 4 του άρθρου 35, περί του
καθορισμού
προδιαγραφών
ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου και
τήρησης φακέλων, στην παρ. 3 του
άρθρου 82, περί του καθορισμού του
τύπου της δήλωσης μετατροπής διεθνούς
σήματος, στην παρ. 3 του άρθρου 84,
περί του καθορισμού του τύπου της
δήλωσης μετατροπής σήματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφέρονται στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ. Όπου στις
διατάξεις αυτές γίνεται αναφορά σε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, νοείται απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ.».

Άρθρο 40
Ελεγκτές, ερευνητές, εξεταστές και
καταχωρητές σημάτων – Τροποποίηση
της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.
4679/2020
Στην παρ. 3 του άρθρου 20 ν. 4679/2020
(Α’ 71), περί των καθηκόντων και
προσόντων των Ελεγκτών, Ερευνητών,
Εξεταστών και Καταχωρητών σημάτων,
τροποποιούνται το πέμπτο, έβδομο και
όγδοο εδάφιο, προστίθεται ένατο εδάφιο
και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Η δήλωση κατάθεσης σήματος
ελέγχεται ως προς την πληρότητα του
περιεχομένου της, την αναπαράσταση
του σήματος, την περιγραφή των
προϊόντων και των υπηρεσιών, τα τέλη
και τα τυχόν άλλα στοιχεία ή έγγραφα
που τη συνοδεύουν από Ελεγκτή. Στη
συνέχεια,
γίνεται
έρευνα
για
προγενέστερα σήματα κατά την έννοια
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5
από Ερευνητή. Η συνδρομή απόλυτων
λόγων απαραδέκτου κατά την έννοια του
άρθρου 4 εξετάζεται από Εξεταστή. Αν
δεν
συντρέχουν
απόλυτοι
λόγοι
απαραδέκτου, ο Εξεταστής είναι
αρμόδιος να κάνει δεκτή τη δήλωση
κατάθεσης σήματος. Στην περίπτωση
αυτή, ο Εξεταστής δίνει εντολή για τη
δημοσίευση της απόφασής του που κάνει
δεκτή τη δήλωση κατάθεσης σήματος με
την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο
του
Οργανισμού
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας,
προκειμένου
να
ενημερωθούν οι τυχόν τρίτοι που θα
ήθελαν να ασκήσουν ανακοπές σύμφωνα
με το άρθρο 25. Αν δεν ασκηθούν
ανακοπές ή αυτές απορριφθούν με
απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων για την οποία παρήλθε άπρακτη
η προθεσμία προσφυγής στο Διοικητικό

Η παρ. 3 του άρθρου του 20 ν. 4679/2020 έχει ως εξής:
«3. Η δήλωση κατάθεσης σήματος ελέγχεται ως προς την
πληρότητα του περιεχομένου της, την αναπαράσταση του
σήματος, την περιγραφή των προϊόντων και των
υπηρεσιών, τα τέλη και τα τυχόν άλλα στοιχεία ή έγγραφα
που τη συνοδεύουν από Ελεγκτή. Στη συνέχεια γίνεται
έρευνα για προγενέστερα σήματα κατά την έννοια των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 από Ερευνητή. Η
συνδρομή απόλυτων λόγων απαραδέκτου κατά την έννοια
του άρθρου 4 εξετάζεται από Εξεταστή. Αν δεν συντρέχουν
απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου, ο Εξεταστής είναι αρμόδιος
να κάνει δεκτή τη δήλωση κατάθεσης σήματος. Στην
περίπτωση αυτή, ο Εξεταστής δίνει εντολή για τη
δημοσίευση της απόφασής του που κάνει δεκτή τη
δήλωση κατάθεσης σήματος με την ανάρτησή της στον
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, προκειμένου να ενημερωθούν οι τυχόν
τρίτοι που θα ήθελαν να ασκήσουν ανακοπές σύμφωνα με
το άρθρο 25. Αν δεν ασκηθούν ανακοπές ή αυτές
απορριφθούν με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων για την οποία παρήλθε άπρακτη η προθεσμία
προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ή απορριφθούν
με απόφαση των Διοικητικών Δικαστηρίων που είναι ή έχει
καταστεί τελεσίδικη, τότε το σήμα καταχωρείται στο
μητρώο σημάτων με πράξη του Καταχωρητή που είναι
αρμόδιος για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αυτών. Οι
υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα «Ελεγκτών»,
«Ερευνητών»,
«Εξεταστών»
και
«Καταχωρητών»
καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που
πρέπει να πληρούν οι υπάλληλοι αυτοί, για να
διασφαλίζεται ότι έχουν επαρκή επαγγελματική εμπειρία
και ότι, το έργο τους θα είναι υψηλής ποιότητας.».
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Πρωτοδικείο
ή
απορριφθούν
με
απόφαση των Διοικητικών Δικαστηρίων
που είναι ή έχει καταστεί τελεσίδικη, τότε
το σήμα καταχωρείται στο μητρώο
σημάτων με πράξη του Καταχωρητή που
είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των
προϋποθέσεων αυτών. Οι υπάλληλοι που
ασκούν καθήκοντα Ελεγκτών, Ερευνητών,
Εξεταστών
και
Καταχωρητών
καθορίζονται
με
απόφαση
του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
καθορίζονται, επίσης, τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να
πληρούν οι ως άνω υπάλληλοι, για να
διασφαλίζεται ότι διαθέτουν επαρκή
επιστημονική
κατάρτιση
ή
επαγγελματική εμπειρία και ότι το έργο
τους είναι υψηλής ποιότητας. Με
απόφαση του Γενικού Διευθυντή του
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
δύναται να χορηγείται στους ως άνω
υπαλλήλους
εξουσιοδότηση
υπογραφής.».

Άρθρο 41
Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης
κατάθεσης και της αναπαράστασης
σήματος – Τροποποίηση της παρ. 5 του
άρθρου 22 του ν. 4679/2020
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου
22 του ν. 4679/2020 (Α’ 71), περί των
τυπικών προϋποθέσεων της δήλωσης
κατάθεσης σήματος, αντικαθίσταται και
η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του
Οργανισμού
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας, καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι τεχνικές
προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης
κατάθεσης και της αναπαράστασης του
σήματος και την εφαρμογή της παρ. 3. Η
δήλωση κατάθεσης υπογράφεται με την
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του
καταθέτη φυσικού προσώπου ή, κατά
περίπτωση, του πληρεξούσιου δικηγόρου
του ή την εγκεκριμένη ηλεκτρονική
σφραγίδα του καταθέτη νομικού
προσώπου ή η ταυτοποίηση γίνεται με
οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικής

Η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4679/2020 έχει ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι
τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε
άλλο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική υποβολή της
δήλωσης κατάθεσης και της αναπαράστασης του σήματος
και την εφαρμογή της παραγράφου 3. Η δήλωση
κατάθεσης υπογράφεται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική
υπογραφή του καταθέτη φυσικού προσώπου ή, κατά
περίπτωση, του πληρεξούσιου δικηγόρου του ή την
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του καταθέτη νομικού
προσώπου ή η ταυτοποίηση γίνεται με οποιοδήποτε
σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κατά την έννοια του
Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014.».
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ταυτοποίησης κατά την έννοια του
Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014.».

Άρθρο 42
Διοικητική Επιτροπή Σημάτων –
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν.
4679/2020
Στο άρθρο 30 του ν. 4679/2020 (Α’ 71),
περί της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων,
τροποποιούνται η παρ. 1, η περ. στ’ της
παρ. 2, η παρ. 3, οι παρ. 5 έως 7 και οι
παρ. 11 έως 12, καταργούνται το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 και η παρ. 13
και το άρθρο 30 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 30
(Άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας
2015/2436/ΕΕ)
Διοικητική Επιτροπή Σημάτων
1. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων
εδρεύει στην Αθήνα και συνεδριάζει στον
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, σε
γραφείο που ορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού του Συμβουλίου. Κάθε
κόστος ή δαπάνη για τη λειτουργία της
Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων βαρύνει
τον
Οργανισμό
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας.
2. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων είναι
αρμόδια για την αποδοχή ή την
απόρριψη των ακόλουθων αιτήσεων:
α) της ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο
25,
β) της προσφυγής κατά αποφάσεων των
Εξεταστών σύμφωνα με το άρθρο 29,
γ) της αίτησης για έκπτωση από το
δικαίωμα στο σήμα σύμφωνα με το
άρθρο 50,
δ) της αίτησης ακυρότητας σήματος
σύμφωνα με το άρθρο 52,
ε) της παρέμβασης σύμφωνα με την παρ.
12 σε οποιαδήποτε διαδικασία που
εκκρεμεί ενώπιόν της, καθώς και
στ) για την επίλυση κάθε διαφοράς που
ανακύπτει μεταξύ του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και των
καταθετών ή δικαιούχων σημάτων ή
τρίτων κατά την εφαρμογή του παρόντος
νόμου.
3. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του
Οργανισμού
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας, και λειτουργεί σε τριμελή
τμήματα. Κάθε τμήμα της αποτελείται
από:

Το άρθρο 30 του ν. 4679/2020 έχει ως εξής:
«Άρθρο 30
(Άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Διοικητική Επιτροπή Σημάτων
1. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων εδρεύει στην Αθήνα και
συνεδριάζει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, σε γραφείο που ορίζεται με πράξη του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σημάτων.
2. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων είναι αρμόδια για την
αποδοχή ή την απόρριψη των ακόλουθων αιτήσεων:
α) της ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 25,
β) της προσφυγής κατά αποφάσεων των Εξεταστών
σύμφωνα με το άρθρο 29,
γ) της αίτησης για έκπτωση από το δικαίωμα στο σήμα
σύμφωνα με το άρθρο 50,
δ) της αίτησης ακυρότητας σήματος σύμφωνα με το άρθρο
52,
ε) της παρέμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 12 σε
οποιαδήποτε διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιόν της,
καθώς και
στ) για την επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει μεταξύ
της Διεύθυνσης Σημάτων και των καταθετών ή δικαιούχων
σημάτων ή τρίτων κατά την εφαρμογή του παρόντος
νόμου.
3. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
λειτουργεί σε τριμελή τμήματα. Κάθε τμήμα της
αποτελείται από:
α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,
β) έναν υπάλληλο του δημόσιου τομέα όπως αυτός
ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982 σε συνδυασμό με το άρθρο 51 του ν.
1892/1990 κατηγορίας ΠΕ ή ΕΕΠ, πτυχιούχο νομικής, που
υπηρετεί στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως μέλος, με τον
αναπληρωτή του,
γ) έναν υπάλληλο του δημόσιου τομέα, όπως αυτός
ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του
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α) έναν πάρεδρο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο,
με τον αναπληρωτή του,
β) έναν υπάλληλο του δημόσιου τομέα,
κατηγορίας ΠΕ ή ΕΕΠ, που υπηρετεί στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
με
αποδεδειγμένη
εμπειρία
στο
αντικείμενο των σημάτων, ως μέλος, με
τον αναπληρωτή του, και σε περίπτωση
αδυναμίας ορισμού του, ενός υπαλλήλου
που υπηρετεί σε φορείς του άρθρου 3
του ν. 4440/2016 (Α’ 224),
γ) έναν υπάλληλο, ΠΕ ή ΕΕΠ, πτυχιούχο
νομικής, που υπηρετεί στον Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ως μέλος, με
τον αναπληρωτή του.
Στις περ. β) και γ), αντί για υπαλλήλους
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
ή
του
Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, μπορεί να
ορίζονται ως μέλη της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων ή αναπληρωτές,
νομικοί με επιστημονική εξειδίκευση ή
εμπειρία στο δίκαιο των εμπορικών
σημάτων ή της διανοητικής ιδιοκτησίας.
Για αυτά τα μέλη ισχύουν αναλόγως τα
ασυμβίβαστα, οι υποχρεώσεις, τα
πειθαρχικά
παραπτώματα
και
η
πειθαρχική διαδικασία των άρθρων 12,
13 και 13 Α του ν. 3959/2011 (Α’ 93), που
προβλέπονται και για τα μέλη της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Ο εκάστοτε αρχαιότερος, κατά την
επετηρίδα του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, πρόεδρος της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων είναι επικεφαλής
όλων των τμημάτων της και ασκεί
διοικητικές αρμοδιότητες για κάθε
οργανωτικό θέμα. Στον πρόεδρο, τα μέλη
και τους αναπληρωτές μελών της
Διοικητικής
Επιτροπής
Σημάτων
καταβάλλεται
αποζημίωση,
ανά
συνεδρίαση και κατ’ αποκοπή, από τον
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Με
κοινή
απόφαση
των
Υπουργών
Οικονομικών
και
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων που εκδίδεται μετά από
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του
Οργανισμού
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας, καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια
για
το
ύψος
της
αποζημίωσης αυτής.
4. Οι εισηγητές στις υποθέσεις της
Διοικητικής
Επιτροπής
Σημάτων
ορίζονται με πράξη του προέδρου του
τμήματος στο οποίο εισάγονται προς
εξέταση. Η κατανομή των υποθέσεων στα
τμήματα της Επιτροπής καθορίζεται

ν. 1256/1982 σε συνδυασμό με το άρθρο 51 του ν.
1892/1990 κατηγορίας ΠΕ ή ΕΕΠ ή ΤΕ της ίδιας Διεύθυνσης
με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο των σημάτων,
ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
4. Οι εισηγητές στις υποθέσεις της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων ορίζονται με πράξη του προέδρου του τμήματος
στο οποίο εισάγονται προς εξέταση. Η κατανομή των
υποθέσεων στα τμήματα της Επιτροπής καθορίζεται
σύμφωνα με τη χρονική σειρά κατάθεσης των σχετικών
αιτήσεων της παραγράφου 2.
5. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων συνεδριάζει σε ημέρες
και ώρες οι οποίες ορίζονται από τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Σημάτων στην αρχή κάθε έτους και
γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση στο γραφείο της
αρμόδιας Διεύθυνσης, καθώς και με ανάρτηση στον
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Η συζήτηση σε κάθε τμήμα της Επιτροπής
γίνεται με βάση το έκθεμα που καταρτίζει ο πρόεδρός του.
Το έκθεμα τοιχοκολλάται στη Διεύθυνση Σημάτων και
αναρτάται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο οκτώ (8)
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της
Επιτροπής.
6. Οι συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων
είναι δημόσιες και τηρούνται πρακτικά από τον
γραμματέα κάθε τμήματος, που ορίζεται με απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σημάτων. Η γραμματειακή
και διοικητική υποστήριξη της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων παρέχεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
της Διεύθυνσης Σημάτων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
7. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων δεν
επιτρέπεται να έχουν συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων
της Διεύθυνσης Σημάτων σχετικά με την παραδοχή ή την
απόρριψη της αμφισβητούμενης δήλωσης σήματος.
8. Η θητεία των μελών της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων
είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρόνο. Ο
πρόεδρος και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων
είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για σοβαρούς λόγους
σχετικούς με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως για
παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, αδικαιολόγητη
αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση
ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας. Τα μέλη της
Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, πλην του προέδρου της,
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
9. Η Διεύθυνση Σημάτων και η Διοικητική Επιτροπή
Σημάτων υποστηρίζονται με υπαλλήλους που υπηρετούν
στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και με
αποσπάσεις ή μετατάξεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
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σύμφωνα με τη χρονική σειρά κατάθεσης
των σχετικών αιτήσεων της παρ. 2.
5. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων
συνεδριάζει σε ημέρες και ώρες οι οποίες
ορίζονται από τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Σημάτων στην αρχή κάθε
έτους
και
γνωστοποιούνται
με
τοιχοκόλληση στο γραφείο της αρμόδιας
Διεύθυνσης, καθώς και με ανάρτηση στον
διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η συζήτηση σε
κάθε τμήμα της Επιτροπής γίνεται με
βάση το έκθεμα που καταρτίζει ο
πρόεδρός του. Το έκθεμα τοιχοκολλάται
στον
Οργανισμό
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας και αναρτάται στον ανωτέρω
διαδικτυακό τόπο οκτώ (8) πλήρεις
ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης
της Επιτροπής.
6. Οι συνεδριάσεις της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων είναι δημόσιες και
τηρούνται πρακτικά από τον γραμματέα
κάθε τμήματος, που ορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του
Οργανισμού
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας. Η γραμματειακή και
διοικητική υποστήριξη της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων παρέχεται από
υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
7. Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων δεν επιτρέπεται να έχουν
συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων του
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
σχετικά με την παραδοχή ή την απόρριψη
της αμφισβητούμενης δήλωσης σήματος.
8. Η θητεία των μελών της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων είναι τριετής, με
δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρόνο. Ο
πρόεδρος και τα μέλη της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων είναι ανεξάρτητοι
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
και μπορούν να παυθούν με απόφαση
του
Υπουργού
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων για σοβαρούς λόγους
σχετικούς με την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, ιδίως για παράβαση
της
αρχής
της
αμεροληψίας,
αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση
των καθηκόντων τους και άρνηση ή
παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.
9. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων
υποστηρίζεται με υπαλλήλους που
υπηρετούν
στον
Οργανισμό
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθώς και με
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων μέσω αποσπάσεων στον

Προστασίας Καταναλωτή) προσωπικού σύμφωνα με το ν.
4440/2016 (Α΄ 224).
10. Όσοι υποβάλλουν στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων
αιτήσεις της παραγράφου 2, καθώς και αυτοί κατά των
οποίων στρέφονται οι αιτήσεις αυτές παρίστανται σε
αυτήν μετά ή δια δικηγόρου και μπορούν να αναπτύσσουν
τους ισχυρισμούς τους εγγράφως και να υποβάλουν κάθε
χρήσιμο για την υποστήριξη της υπόθεσής τους στοιχείο ή
έγγραφο. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι είναι ταυτόχρονα και
αντίκλητοι των μερών που εκπροσωπούν. Για τη νόμιμη
παράστασή τους οφείλουν να δηλώνουν ταχυδρομική
διεύθυνση, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στις οποίες μπορούν να γίνονται
κοινοποιήσεις. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μπορούν να
παρίστανται και με δήλωση που κατατίθεται στον αρμόδιο
γραμματέα το αργότερο την παραμονή της συζήτησης και
σημειώνεται αμέσως στο έκθεμα. Στην περίπτωση αυτή
οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους πρωτοβουλία
από τη γραμματεία της Επιτροπής για την τυχόν υποβολή
αιτήματος απόδειξης χρήσης και γενικά για την πορεία της
υπόθεσης. Από την απουσία των ενδιαφερομένων μερών
δεν τεκμαίρεται ομολογία και η Διοικητική Επιτροπή
Σημάτων λαμβάνει απόφαση ως να ήταν παρόντα όλα τα
μέρη. Ενώπιον της Επιτροπής για υποθέσεις επί
ανακοπών, προσφυγών, και αιτήσεων επίλυσης διαφοράς
γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται
από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και
για υποθέσεις επί αιτήσεων έκπτωσης ή ακυρότητας
σήματος γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, γίνονται δεκτές ένορκες
βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή
προξένου με κλήτευση του αντιδίκου προ δύο τουλάχιστον
εργασίμων ημερών. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την
εξέταση μαρτύρων ενώπιον της.
11. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Οι
απορριπτικές αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων κοινοποιούνται με επιμέλεια της Διεύθυνσης
Σημάτων στα ενδιαφερόμενα μέρη ή στους αντικλήτους
τους με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως, με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία. Για τις κοινοποιήσεις
εφαρμόζονται αναλόγως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της
παραγράφου 3 του άρθρου 21.
12. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να παρέμβει
ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Η
παρέμβαση ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται στη
Διεύθυνση Σημάτων και κοινοποιείται με επιμέλεια του
παρεμβαίνοντος στα άλλα μέρη που συμμετέχουν στη
διαδικασία με δικαστικό επιμελητή, πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση. Αν δεν τηρηθεί
αυτή η προθεσμία, η παρέμβαση είναι απαράδεκτη.
13. Για τις ανάγκες σε προσωπικό της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων συνιστώνται στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων οκτώ (8) οργανικές θέσεις
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Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,
σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
10. Όσοι υποβάλλουν στη Διοικητική
Επιτροπή Σημάτων αιτήσεις της παρ. 2,
καθώς και αυτοί κατά των οποίων
στρέφονται
οι
αιτήσεις
αυτές
παρίστανται σε αυτήν μετά ή δια
δικηγόρου και μπορούν να αναπτύσσουν
τους ισχυρισμούς τους εγγράφως και να
υποβάλουν κάθε χρήσιμο για την
υποστήριξη της υπόθεσής τους στοιχείο ή
έγγραφο. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι
είναι ταυτόχρονα και αντίκλητοι των
μερών που εκπροσωπούν. Για τη νόμιμη
παράστασή τους οφείλουν να δηλώνουν
ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στις οποίες μπορούν να γίνονται
κοινοποιήσεις.
Οι
πληρεξούσιοι
δικηγόροι μπορούν να παρίστανται και
με δήλωση που κατατίθεται στον
αρμόδιο γραμματέα το αργότερο την
παραμονή
της
συζήτησης
και
σημειώνεται αμέσως στο έκθεμα. Στην
περίπτωση
αυτή,
οφείλουν
να
ενημερώνονται
με
δική
τους
πρωτοβουλία από τη γραμματεία της
Επιτροπής για την τυχόν υποβολή
αιτήματος απόδειξης χρήσης και γενικά
για την πορεία της υπόθεσης. Από την
απουσία των ενδιαφερομένων μερών δεν
τεκμαίρεται ομολογία και η Διοικητική
Επιτροπή Σημάτων λαμβάνει απόφαση
ως να ήταν παρόντα όλα τα μέρη.
Ενώπιον της Επιτροπής για υποθέσεις επί
ανακοπών, προσφυγών, και αιτήσεων
επίλυσης διαφοράς γίνονται δεκτά τα
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται από
τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας και για υποθέσεις επί
αιτήσεων έκπτωσης ή ακυρότητας
σήματος γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά
μέσα που προβλέπονται από τις
διατάξεις
του
Κώδικα
Πολιτικής
Δικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, γίνονται
δεκτές ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον
ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή
προξένου με κλήτευση του αντιδίκου προ
δύο τουλάχιστον εργασίμων ημερών. Η
Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την
εξέταση μαρτύρων ενώπιον της.
11. Οι αποφάσεις της Επιτροπής
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και
πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Οι
απορριπτικές αποφάσεις της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων κοινοποιούνται με
επιμέλεια του Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας στα ενδιαφερόμενα μέρη ή
στους αντικλήτους τους με κάθε

ειδικού επιστημονικού προσωπικού, πτυχιούχοι νομικής,
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.».
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πρόσφορο μέσο, ιδίως με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Για τις κοινοποιήσεις
εφαρμόζονται αναλόγως το δεύτερο και
τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21.
12. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί
να παρεμβαίνει ενώπιον της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων. Η παρέμβαση
ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται
στον
Οργανισμό
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας και κοινοποιείται με
επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα άλλα
μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία
με δικαστικό επιμελητή, πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη
συζήτηση. Αν δεν τηρηθεί αυτή η
προθεσμία,
η
παρέμβαση
είναι
απαράδεκτη.».

Άρθρο 43
Δημοσιεύσεις για τα σήματα –
Αντικατάσταση του άρθρου 86 του ν.
4679/2020
Το άρθρο 86 του ν. 4679/2020 (Α’ 71),
περί
των
δημοσιεύσεων
που
προβλέπονται στον νόμο αυτόν,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 86
Δημοσιεύσεις
Οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από
τον παρόντα, γίνονται στον διαδικτυακό
τόπο του Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας.».

Άρθρο 44
Τέλη για τη λειτουργία του μητρώου
σημάτων – Αντικατάσταση του άρθρου
87 του ν. 4679/2020
Το άρθρο 87 του ν. 4679/2020 (Α’ 71),
περί των τελών για τα σήματα,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 87
(Άρθρο 42 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Τέλη
1. Τα κάτωθι τέλη προορίζονται για τη
λειτουργία του μητρώου σημάτων και
των λοιπών μητρώων για δικαιώματα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας που τηρεί ο
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,
καθώς και για την εν γένει λειτουργία του
Οργανισμού, και εισπράττονται από
αυτόν. Τα τέλη καθορίζονται ως εξής:
α. κατάθεση σήματος, που υποβάλλεται
έγχαρτα, εκατόν είκοσι (120) ευρώ,
β. κατάθεση σήματος, που υποβάλλεται
ηλεκτρονικά, εκατό (100) ευρώ,

Το άρθρο 86 του ν. 4679/2020 έχει ως εξής:
«Άρθρο 86
Δημοσιεύσεις
Οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο
γίνονται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

Το άρθρο 87 του ν. 4679/2020 έχει ως εξής:
«Άρθρο 87
(Άρθρο 42 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ)
Τέλη
1. Τα καταβαλλόμενα υπέρ του Δημοσίου τέλη για τη
λειτουργία του μητρώου σημάτων, καθορίζονται ως εξής
για:
α. κατάθεση σήματος, που υποβάλλεται έγχαρτα, εκατόν
είκοσι (120) ευρώ,
β. κατάθεση σήματος, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
εκατό (100) ευρώ,
γ. για κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ,
δ. κατάθεση σήματος από μετατροπή σήματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς καταχώρισης ή από
διαίρεση δήλωσης σήματος σε περισσότερα μέρη, εκατόν
πενήντα (150) ευρώ,
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γ. για κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20)
ευρώ,
δ. κατάθεση σήματος από μετατροπή
σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
διεθνούς καταχώρισης ή από διαίρεση
δήλωσης σήματος σε περισσότερα μέρη,
εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ε. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ,
στ. παράταση προστασίας σήματος, που
υποβάλλεται έγχαρτα, εκατόν δέκα (110)
ευρώ,
ζ. παράταση προστασίας σήματος, που
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενενήντα (90)
ευρώ,
η. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20)
ευρώ,
θ. μεταβίβαση σήματος, ενενήντα (90)
ευρώ,
ι. παραχώρηση άδειας χρήσης, ενενήντα
(90) ευρώ,
ια. εγγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων,
σαράντα (40) ευρώ,
ιβ. έλεγχος και διαβίβαση διεθνούς
αίτησης, δεκαπέντε (15) ευρώ,
ιγ. αντικατάσταση εθνικού σήματος από
διεθνή καταχώριση, εκατόν δέκα (110)
ευρώ,
ιδ. κατάθεση προσφυγών, ανακοπών,
παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της
Διοικητικής
Επιτροπής
Σημάτων,
εβδομήντα (70) ευρώ,
ιε. παράβολο συζήτησης ανακοπών,
προσφυγών, παρεμβάσεων και αιτήσεων
ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων, σαράντα (40) ευρώ,
ιστ. επαναφορά των πραγμάτων στην
προτέρα κατάσταση, εκατόν δέκα (110)
ευρώ,
ιζ. έκδοση αντιγράφου σήματος, ένα (1)
ευρώ.

ε. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ,
στ. παράταση προστασίας σήματος, που υποβάλλεται
έγχαρτα, εκατόν δέκα (110) ευρώ,
ζ. παράταση προστασίας σήματος, που υποβάλλεται
ηλεκτρονικά, ενενήντα (90) ευρώ,
η. κάθε επιπλέον κλάση, είκοσι (20) ευρώ,
θ. μεταβίβαση σήματος, ενενήντα (90) ευρώ,
ι. παραχώρηση άδειας χρήσης, ενενήντα (90) ευρώ,
ια. εγγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων, σαράντα (40)
ευρώ,
ιβ. έλεγχος και διαβίβαση διεθνούς αίτησης, δεκαπέντε
(15) ευρώ,
ιγ. αντικατάσταση εθνικού σήματος
καταχώριση, εκατόν δέκα (110) ευρώ,

από

διεθνή

ιδ. κατάθεση προσφυγών, ανακοπών, παρεμβάσεων και
αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων,
εβδομήντα (70) ευρώ,
ιε. παράβολο συζήτησης ανακοπών, προσφυγών,
παρεμβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων, σαράντα (40) ευρώ,
ιστ. επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση,
εκατόν δέκα (110) ευρώ,
ιζ. έκδοση αντιγράφου σήματος, ένα (1) ευρώ.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
μπορεί
να
αναπροσαρμόζονται τα υπέρ του Δημοσίου τέλη που
ορίζονται στην παράγραφο 1 σε ποσοστό μεγαλύτερο ή
μικρότερο κατά 30%. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται ο
τρόπος καταβολής τους με τη χρήση πιστωτικής κάρτας και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξή τους με τον
παραπάνω τρόπο.».

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών
και
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
μπορεί
να
αναπροσαρμόζονται τα υπέρ του
Δημοσίου τέλη που ορίζονται στην παρ. 1
σε ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο
κατά τριάντα τοις εκατό (30%).».
Άρθρο 45
Εξουσιοδοτικές διατάξεις –
Τροποποίηση του άρθρου 88 του ν.
4679/2020
Το άρθρο 88 του ν. 4679/2020 (Α’ 71),
περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του
νόμου αυτού, και ο τίτλος του,
αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 88
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Το άρθρο 88 του ν. 4679/2020 έχει ως εξής:
«Άρθρο 88
Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται:
α) ο αριθμός των τμημάτων της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων,
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1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθορίζονται:
α) ο αριθμός των τμημάτων της
Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων,
β) ο ορισμός των μελών των τμημάτων
της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων,
καθώς και των αναπληρωτών τους,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30.
2. Με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου
του
Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθορίζονται:
α) τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα
των υπαλλήλων του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εκτελούν
χρέη Ελεγκτών, Ερευνητών, Εξεταστών
και Καταχωρητών, ή ορίζονται μέλη ή
αναπληρωτές μελών στη Διοικητική
Επιτροπή Σημάτων,
β) οι όροι τήρησης του ηλεκτρονικού
μητρώου σημάτων, το οποίο μετά την
ολοκλήρωσή
του
πρόκειται
να
αντικαταστήσει το έντυπο μητρώο
σημάτων,
γ) ο τρόπος κατάθεσης των νέων μορφών
σημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
ζήτημα.».

β) τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα των υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Σημάτων που εκτελούν χρέη εξεταστή,

Άρθρο 49
Εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
- Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
85 και των παρ. 2 και 4 του άρθρου 86
του ν. 4635/2019
1. Η παρ. 1 του άρθρου 85 του ν.
4635/2019 (Α’ 167), περί του σκοπού του
Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),
τροποποιείται και διαμορφώνεται ως
εξής:
«1. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
είναι:
α) το Εθνικό Μητρώο οικονομικής
δραστηριότητας
και
εμπορικής
δημοσιότητας,
στο
οποίο
πραγματοποιείται
η
δημοσιότητα
πράξεων, στοιχείων ή και δηλώσεων των
υπόχρεων προσώπων, και β) το ελληνικό
ηλεκτρονικό εθνικό δελτίο δημοσιότητας,
κατά την έννοια των παρ. 1 και 5 του
άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (L
169).»

Η παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4635/2019 έχει ως εξής:
«1. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.) είναι:

Άρθρο 49

Το άρθρο 86 του ν. 4635/2019 έχει ως εξής: «Άρθρο 86

Εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 85
και των παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 του
ν. 4635/2019

γ) ο ορισμός των μελών των τμημάτων της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων, καθώς και των αναπληρωτών τους,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 30.
2. Με όμοια απόφαση καθορίζονται:
α) οι όροι τήρησης του ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων,
το οποίο μετά την ολοκλήρωσή του θα αντικαταστήσει το
έντυπο μητρώο σημάτων,
β) ο τρόπος κατάθεσης των νέων μορφών σημάτων, καθώς
και κάθε άλλο ζήτημα, σχετικό με το συγκεκριμένο θέμα.».

α) το Εθνικό Μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο
πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή
και δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων, και β) το
ελληνικό ηλεκτρονικό εθνικό δελτίο δημοσιότητας κατά
την έννοια των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 16 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.».

Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
1. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:
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2. Στην παρ. 2 του άρθρου 86 του ν.
4635/2019, περί της υποχρεωτικής
εγγραφής φυσικών προσώπων στο
Γ.Ε.ΜΗ., προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 2
διαμορφώνεται ως εξής:
«2.
Στο
Γ.Ε.ΜΗ.
εγγράφονται
υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα τα
οποία με εγκατάσταση στην ημεδαπή και
με σκοπό το κέρδος:
α. διενεργούν εμπορικές πράξεις στο
όνομά τους κατά σύνηθες επάγγελμα, ή
β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή
διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με
επιχειρηματικό
κίνδυνο,
μέσω
οργανωμένης υποδομής ή και μέσω
εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων
προσώπων,
γ. επί κληρονομικής διαδοχής φυσικών
προσώπων
υπάρχει
υποχρέωση
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. για τον κληρονόμο
φυσικού
προσώπου
που
ήταν
εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον ο
κληρονόμος συνεχίζει τη δραστηριότητα
του
θανόντος
και
πληροί
τις
προϋποθέσεις
των
προηγουμένων
εδαφίων. Αν οι καθολικοί διάδοχοι είναι
πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία
κληρονόμων) και συνεχίζουν από κοινού
την εμπορική επιχείρηση του θανόντος,
πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας
(12) δώδεκα μηνών από την από κοινού
διενέργεια πράξεων που υποδηλώνουν
τη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση στην
αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Αυτή συνοδεύεται
από ιδρυτικό καταστατικό έγγραφο
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των
αντίστοιχων
διατάξεων
για
τον
συγκεκριμένο εταιρικό τύπο που θα
επιλεγεί.
δ. ασκούν οικονομική δραστηριότητα,
αλλά δεν υπάγονται στις διατάξεις των
περ. α’ έως γ’. Τα ως άνω φυσικά
πρόσωπα λαμβάνουν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.,
κατά την έναρξη των εργασιών τους. Η
έναρξη γίνεται με χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η
εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται
ατελώς μέσω διαλειτουργικότητας με το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS. Τα ως
άνω φυσικά πρόσωπα δεν καταβάλλουν
τα τέλη του άρθρου 113, πλην των τελών
της περ. δ’. Η λήψη αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και
η εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν
συνεπάγεται την κτήση της εμπορικής
ιδιότητας και των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τον παρόντα.».
3.
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου
86, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων
για ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν.
4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται
στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται
στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές)
Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196)
(στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο
πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α`
205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α`
96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ
και 270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που
προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L.
199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην
ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό
2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην
ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που
προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207)
και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην
ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο
άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017)
και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην
ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη
χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των
αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων
ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την
κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και
δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012.
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την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.,
προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 4
διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί
να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.
φυσικών ή νομικών προσώπων ή
ενώσεων
προσώπων
ή
νομικών
οντοτήτων,
πέραν
αυτών
που
αναφέρονται στις παρ. 1 και 2. Με όμοια
απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι
σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια, όπως επίσης ο τρόπος, η
διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς
στο Γ.Ε.ΜΗ., των πράξεων και στοιχείων
των ήδη εγγεγραμμένων σε άλλα
μητρώα, η αρμοδιότητα των οποίων
μεταφέρεται πλέον στο Γ.Ε.ΜΗ.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων καθορίζονται οι
εμπορικοί
Κωδικοί
Αριθμοί
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των περ. α’ έως
γ’ της παρ. 2, καθώς και εκείνοι που
αντιστοιχούν σε άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας, κατά τα οριζόμενα στην
περ. δ’ της παρ. 2.».

2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικώς φυσικά
πρόσωπα τα οποία με εγκατάσταση στην ημεδαπή και με
σκοπό το κέρδος:
α. διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους κατά
σύνηθες επάγγελμα, ή
β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη
διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω
οργανωμένης υποδομής ή και μέσω εκμετάλλευσης της
εργασίας τρίτων προσώπων,
γ. επί κληρονομικής διαδοχής φυσικών προσώπων
υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. για τον
κληρονόμο φυσικού προσώπου που ήταν εγγεγραμμένο
στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον ο κληρονόμος συνεχίζει τη
δραστηριότητα του θανόντος και πληροί τις προϋποθέσεις
των προηγουμένων εδαφίων. Αν οι καθολικοί διάδοχοι
είναι πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία κληρονόμων) και
συνεχίζουν από κοινού την εμπορική επιχείρηση του
θανόντος, πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας (12)
δώδεκα μηνών από την από κοινού διενέργεια πράξεων
που υποδηλώνουν τη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση
στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Αυτή συνοδεύεται από ιδρυτικό
καταστατικό έγγραφο εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των
αντίστοιχων διατάξεων για τον συγκεκριμένο εταιρικό
τύπο που θα επιλεγεί.
3. Η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ρητά δεν
καταλαμβάνει:
α. τα Σωματεία (άρθρα 78-107 ΑΚ),
β. τα Ιδρύματα (άρθρα 108-121 ΑΚ),
γ. τις Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122-126 ΑΚ),
δ. τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην
πρωτογενή παραγωγή, υπό την επιφύλαξη της
παραγράφου 2 του παρόντος,
ε. τις αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και
δικαστικών επιμελητών,
στ. τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών
επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975
(Α` 77) και του α.ν. 378/1968 (Α` 82),
ζ. τη Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν.
959/1979 (Α` 192) και τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων
Αναψυχής που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α` 220).
"η. τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται
στην Ελλάδα σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 (Α΄132)".
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,
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Άρθρο 50
Καταχώριση στοιχείων των
προσωπικών και κεφαλαιουχικών
εταιριών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Αντικατάσταση της περ. ιβ’ του άρθρου
96 και της περ. ι’ του άρθρου 97 του ν.
4635/2019
1. Η περ. ιβ’ του άρθρου 96 του ν.
4635/2019 (Α’ 167), περί των πρόσθετων
στοιχείων
που
καταχωρίζουν
οι
προσωπικές εταιρείες, αντικαθίσταται
και το άρθρο 96 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 96
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι
προσωπικές εταιρείες
Στη
Μερίδα
καταχωρίζονται
και
δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 92, προκειμένου για προσωπικές
εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα
ακόλουθα στοιχεία:
α. η εταιρική σύμβαση μαζί με όλες τις
τροποποιήσεις
σε
κωδικοποιημένη
μορφή,
β. ο σκοπός της εταιρείας,
γ. η εταιρική επωνυμία, ο διακριτικός
τίτλος και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή,
δ. η έδρα και οποιαδήποτε μεταβολή
αυτής,
ε. η πλήρης διεύθυνση της εταιρείας,
στ. τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου
2 του άρθρου 95 του παρόντος των
εταίρων, ο ορισμός διαχειριστή, καθώς
και η έκταση των εξουσιών του. Στην
περίπτωση που τα πρόσωπα του
προηγούμενου εδαφίου είναι νομικά
πρόσωπα, δημοσιεύεται ο αριθμός
Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχει, και τα βασικά
στοιχεία εξατομίκευσής του (επωνυμία,
νομική μορφή, έδρα),
ζ. η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται,
άδεια εργασίας για τα παραπάνω
πρόσωπα,
η. η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός
του,
θ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
ι. η δικαστική απόφαση με την οποία
κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
ια. ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς
και τα ατομικά τους στοιχεία όπως

μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή
νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων ή νομικών
οντοτήτων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2. Με όμοια απόφαση ορίζονται η
διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια, όπως επίσης ο τρόπος, η διαδικασία και ο
χρόνος της μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., των πράξεων και
στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων σε άλλα μητρώα, η
αρμοδιότητα των οποίων μεταφέρεται πλέον στο
Γ.Ε.ΜΗ.».
Το άρθρο 96 του ν. 4635/2019 έχει ως εξής:
«Άρθρο 96
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν
οι προσωπικές εταιρείες
Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 92, προκειμένου για προσωπικές
εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. η εταιρική σύμβαση μαζί με όλες τις τροποποιήσεις σε
κωδικοποιημένη μορφή,
β. ο σκοπός της εταιρείας,
γ. η εταιρική επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και κάθε
μεταγενέστερη μεταβολή,
δ. η έδρα και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής,
ε. η πλήρης διεύθυνση της εταιρείας,
στ. τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95
του παρόντος των εταίρων, ο ορισμός διαχειριστή, καθώς
και η έκταση των εξουσιών του. Στην περίπτωση που τα
πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου είναι νομικά
πρόσωπα, δημοσιεύεται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον
υπάρχει, και τα βασικά στοιχεία εξατομίκευσής του
(επωνυμία, νομική μορφή, έδρα),
ζ. η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργασίας
για τα παραπάνω πρόσωπα,
η. η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός του,
θ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
ι. η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η
ακυρότητα της εταιρείας,
ια. ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά
τους στοιχεία όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 95 του παρόντος,
ιβ. η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή).».
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ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
95 του παρόντος,
ιβ. οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης
και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος
εκκαθάρισης (διαγραφή).».

Άρθρο 50
Καταχώριση στοιχείων των προσωπικών
και κεφαλαιουχικών εταιριών στο
Γενικό
Εμπορικό
Μητρώο
Αντικατάσταση της περ. ιβ του άρθρου
96, και της περ. ι του άρθρου 97 του ν.
4635/2019
2. Η περ. ι’ του άρθρου 97 του ν.
4635/2019, περί των πρόσθετων
στοιχείων
που
καταχωρίζουν
οι
κεφαλαιουχικές
εταιρείες,
αντικαθίσταται και το άρθρο 97
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 97
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι
κεφαλαιουχικές εταιρείες
Στη
Μερίδα
καταχωρίζονται
και
δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 92 του παρόντος, προκειμένου για
κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην
ημεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό,
και όπου απαιτείται, η εγκριτική
απόφαση της Διοίκησης,
β. οι τροποποιήσεις του καταστατικού,
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η
παράταση της διάρκειας ζωής της
εταιρείας, καθώς και το νέο πλήρες και
κωδικοποιημένο κείμενο αυτών,
γ. ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και
τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2
του άρθρου 95 του παρόντος, των
προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο
προβλεπόμενο από το νόμο, είτε ως μέλη
τέτοιου οργάνου:
i. έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την
εταιρεία έναντι τρίτων. Σε περίπτωση που
τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα του
ενός, με τη σχετική καταχώριση
διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα αυτά
δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή
υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού,
ii. εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον
δικαστηρίου,
iii. συμμετέχουν στη διοίκηση, στην
εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,
δ. τουλάχιστον κατ' έτος, το ύψος του
καλυφθέντος κεφαλαίου, εφόσον η
ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό

Το άρθρο 97 του ν. 4635/2019 έχει ως εξής:
«Άρθρο 97
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν
οι κεφαλαιουχικές εταιρείες
Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειμένου για
κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα
ακόλουθα στοιχεία:
α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, και όπου
απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της Διοίκησης,
β. οι τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες
συμπεριλαμβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής
της εταιρείας, καθώς και το νέο πλήρες και
κωδικοποιημένο κείμενο αυτών,
γ. ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατομικά
στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος,
των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο
από το νόμο, είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:
i. έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι
τρίτων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι
περισσότερα του ενός, με τη σχετική καταχώριση
διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν
μόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού,
ii. εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου,
iii. συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον
έλεγχο της εταιρείας,
δ. τουλάχιστον κατ` έτος, το ύψος του καλυφθέντος
κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό
αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε
αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται
τροποποίηση του καταστατικού,
ε. τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η
δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του
Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ (EE L 372 31.12.1986), 91/674/
ΕΟΚ (EE L 374 31.12.1991) και 2013/34/ΕΕ (EE L 182
29.6.2013),
στ. οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας,
ζ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
η. η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η
ακυρότητα της εταιρείας,
θ. ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά
στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος,
ι. η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή).».
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αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο,
εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος
κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση
του καταστατικού,
ε. τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως
των οποίων η δημοσίευση είναι
υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του
Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ (EE L 372
31.12.1986), 91/674/ΕΟΚ (EE L 374
31.12.1991) και 2013/34/ΕΕ (EE L 182
29.6.2013),
στ. οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας,
ζ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,
η. η δικαστική απόφαση με την οποία
κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
θ. ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς
και τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου
2 του άρθρου 95 του παρόντος,
ι. οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και
οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος
εκκαθάρισης (διαγραφή).».

Άρθρο 51
Καταχώριση στοιχείων των
υποκαταστημάτων αλλοδαπών
εταιριών με έδρα την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τρίτες χώρες στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση της
περ. θ’ του άρθρου 98 και της περ. στ’
του άρθρου 99 του ν. 4635/2019
1. Το δεύτερο εδάφιο της περ. θ’ του
άρθρου 98 του ν. 4635/2019 (Α’ 167),
περί των πρόσθετων στοιχείων που
καταχωρίζουν
τα
υποκαταστήματα
αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την
έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
διαγράφεται και το άρθρο 98
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 98
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα
υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών
που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε.
Στη
Μερίδα
καταχωρίζονται
και
δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 92 του παρόντος, προκειμένου για
υποκαταστήματα της περίπτωσης ιβ' της
παραγράφου 1 του άρθρου 86 του
παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό,
αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής
πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των
εγγράφων αυτών,
β. η βεβαίωση του Μητρώου, στο οποίο
έχει
καταχωρισθεί
η
εταιρεία
(Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της
αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού
Μητρώου της χώρας προέλευσης),

Το άρθρο 98 του ν. 4635/2019 έχει ως εξής:

Άρθρο 98
Πρόσθετα
στοιχεία
που
καταχωρίζουν
τα
υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την
έδρα τους στην Ε.Ε.

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειμένου για
υποκαταστήματα της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1
του άρθρου 86 του παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:

α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί
αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις
των εγγράφων αυτών,

β. η βεβαίωση του Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί
η εταιρεία (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της
αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού Μητρώου της χώρας
προέλευσης),

γ. η ταχυδρομική
υποκαταστήματος,

ή

άλλη

διεύθυνση

του
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γ. η ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνση του
υποκαταστήματος,
δ. η αναφορά των δραστηριοτήτων του
υποκαταστήματος,
ε. το Μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για
την εταιρεία ο φάκελος που αναφέρει το
άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,
καθώς και ο αριθμός εγγραφής της στο
Μητρώο αυτό,
στ. η επωνυμία και η μορφή της
εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του
υποκαταστήματος, αν δεν είναι η ίδια με
την επωνυμία της εταιρείας,
ζ. ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων,
καθώς και τα ατομικά στοιχεία της
παραγράφου 2 του άρθρου 95 του
παρόντος των προσώπων, που έχουν την
εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία
έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν
ενώπιον δικαστηρίου:
i. ως προβλεπόμενα από τον νόμο όργανα
διοίκησης της εταιρείας ή ως μέλη ενός
τέτοιου οργάνου, σύμφωνα με τη
δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την
εταιρεία βάσει του άρθρου 14 στοιχείο δ
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,
ii. ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας
για
τη
δραστηριότητα
του
υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης
των αρμοδιοτήτων τους,
η. η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα
ατομικά στοιχεία ταυτότητος και οι
εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η
περάτωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με
τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για
την εταιρεία, σύμφωνα με τις
περιπτώσεις η', ι' και ια' του άρθρου 14
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης
η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού
συμβιβασμού
ή
άλλη
ανάλογη
διαδικασία, στην οποία υπόκειται η
εταιρεία,
θ.
τα
λογιστικά
έγγραφα
(χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της
εταιρείας,
όπως
καταρτίσθηκαν,
ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το
δίκαιο του κράτους-μέλους, από το οποίο
διέπεται η εταιρεία, σύμφωνα με τις
Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ,
ι. το κλείσιμο του υποκαταστήματος.».

δ. η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,

ε. το Μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία ο
φάκελος που αναφέρει το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1132, καθώς και ο αριθμός εγγραφής της στο
Μητρώο αυτό,

στ. η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς και η
επωνυμία του υποκαταστήματος, αν δεν είναι η ίδια με την
επωνυμία της εταιρείας,

ζ. ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα
ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του
παρόντος των προσώπων, που έχουν την εξουσία να
δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την
εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:

i. ως προβλεπόμενα από τον νόμο όργανα διοίκησης της
εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύμφωνα με τη
δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία βάσει
του άρθρου 14 στοιχείο δ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,

ii. ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη
δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της
έκτασης των αρμοδιοτήτων τους,

η. η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία
ταυτότητος και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και
η περάτωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη
δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία,
σύμφωνα με τις περιπτώσεις η', ι' και ια' του άρθρου 14
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης η διαδικασία
πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη
διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,

θ. τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές
καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν,
ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του
κράτους-μέλους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία,
σύμφωνα με τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ. Από
την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται τα υποκαταστήματα,
τα οποία έχουν ιδρύσει τα πιστωτικά και
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν αντικείμενο
της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ,

ι. το κλείσιμο του υποκαταστήματος.
Άρθρο 51
Καταχώριση στοιχείων των
υποκαταστημάτων αλλοδαπών
εταιριών με έδρα την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τρίτες χώρες στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση της
περ. θ’ του άρθρου 98 και της περ. στ’
του άρθρου 99 του ν. 4635/2019
2. Το πρώτο εδάφιο της περ. στ’ του
άρθρου 99 του ν. 4635/2019, περί των
πρόσθετων στοιχείων που καταχωρίζουν
τα
υποκαταστήματα
αλλοδαπών
εταιρειών τρίτων χωρών, τροποποιείται
και το άρθρο 99 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 99
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα
υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών
τρίτων χωρών
Στη
Μερίδα
καταχωρίζονται
και
δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 92 του παρόντος, προκειμένου για
υποκαταστήματα της περίπτωσης ιγ' της
παραγράφου 1 του άρθρου 86 του
παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α',
γ', δ', στ', η' και ι' του άρθρου 98 του
παρόντος,
β. το δίκαιο του κράτους, από το οποίο
διέπεται η εταιρεία,
γ. αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο
διέπεται η εταιρεία προβλέπει την
τήρηση Μητρώου, καταχωρείται ο
αριθμός εγγραφής της εταιρείας στο
Μητρώο αυτό,
δ. η μορφή, η έδρα και το αντικείμενο της
εταιρείας, καθώς και μία (1) τουλάχιστον
φορά τον χρόνο, το ποσό του
καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία
αυτά δεν περιέχονται στα παραπάνω
έγγραφα,
ε. ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων,
καθώς και τα στοιχεία ταυτότητος των
προσώπων που έχουν την εξουσία να
δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και
να
την
εκπροσωπούν
ενώπιον
δικαστηρίου:
i. ως νόμιμα προβλεπόμενα όργανα της
εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου
οργάνου,
ii. ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας
για
τη
δραστηριότητα
του

Το άρθρο 99 του ν. 4635/2019 έχει ως εξής:
Άρθρο 99
Πρόσθετα
στοιχεία
που
καταχωρίζουν
τα
υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών
Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειμένου για
υποκαταστήματα της περίπτωσης ιγ' της παραγράφου 1
του άρθρου 86 του παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α', γ', δ', στ', η' και ι'
του άρθρου 98 του παρόντος,
β. το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η
εταιρεία,
γ. αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η
εταιρεία προβλέπει την τήρηση Μητρώου, καταχωρείται ο
αριθμός εγγραφής της εταιρείας στο Μητρώο αυτό,
δ. η μορφή, η έδρα και το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς
και μία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο, το ποσό του
καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν
περιέχονται στα παραπάνω έγγραφα,
ε. ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα
στοιχεία ταυτότητος των προσώπων που έχουν την
εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να
την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:
i. ως νόμιμα προβλεπόμενα όργανα της εταιρείας ή ως
μέλη ενός τέτοιου οργάνου,
ii. ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη
δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της
έκτασης των εξουσιών τους και ενδεχόμενης δυνατότητας
να ασκούν τις εξουσίες αυτές μόνοι,
στ. τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές
καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν,
ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του
κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία, με εξαίρεση τα
λογιστικά
έγγραφα
των
πιστωτικών
και
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στην περίπτωση που το
δίκαιο του κράτους δεν προβλέπει κατάρτιση των
λογιστικών εγγράφων κατά τρόπον ισοδύναμο με την
ελληνική και ενωσιακή έννομη τάξη, απαιτούνται
λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις)
των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος.
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υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης
των εξουσιών τους και ενδεχόμενης
δυνατότητας να ασκούν τις εξουσίες
αυτές μόνοι,
στ.
τα
λογιστικά
έγγραφα
(χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της
εταιρείας,
όπως
καταρτίσθηκαν,
ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το
δίκαιο του κράτους, από το οποίο
διέπεται η εταιρεία. Στην περίπτωση που
το δίκαιο του κράτους δεν προβλέπει
κατάρτιση των λογιστικών εγγράφων
κατά τρόπον ισοδύναμο με την ελληνική
και ενωσιακή έννομη τάξη, απαιτούνται
λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές
καταστάσεις) των δραστηριοτήτων του
υποκαταστήματος.».

Άρθρο 54
Αίτηση καταχώρισης στις Υπηρεσίες του
Γενικού Εμπορικού Μητρώου Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου
103 του ν. 4635/2019
Η παρ. 3 του άρθρου 103 του ν.
4635/2019 (Α’ 167), περί της προθεσμίας
υποβολής της αίτησης καταχώρισης στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο πράξεων και
στοιχείων
που
απαιτούν
έλεγχο
νομιμότητας,
τροποποιείται
και
διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Η αίτηση καταχώρισης υποβάλλεται
από τους υπόχρεους στην Υπηρεσία
Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από
τη γέννηση της υποχρέωσης τήρησης
εμπορικής δημοσιότητας. Ειδικά για τα
υποκαταστήματα των άρθρων 99Α και
99Β η ανωτέρω αίτηση δύναται να
υποβάλλεται από τους υπόχρεους εντός
τριών (3) μηνών από τη γέννηση της
υποχρέωσης
τήρησης
εμπορικής
δημοσιότητας. Εάν οι ως άνω προθεσμίες
παρέλθουν άπρακτες, επιβάλλονται στον
υπόχρεο οι διοικητικές κυρώσεις του
άρθρου 114.».

Η παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 4635/2019 έχει ως εξής:
«3. Η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να υποβάλλεται από
τους υπόχρεους στην Υ.Γ.ΕΜΗ. εντός είκοσι (20)
εργάσιμων ημερών από τη γέννηση της υποχρέωσης
τήρησης εμπορικής δημοσιότητας. Εάν η προθεσμία
παρέλθει άπρακτη, επιβάλλονται στον υπόχρεο οι
διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 114 του
παρόντος νόμου.».

Άρθρο 56
Ρύθμιση για τις κυρώσεις στη διακίνηση
του πετρελαίου θέρμανσης –
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 35
ν. 2093/1992
Στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.
2093/1992 (Α’ 181), περί της επιβολής
προστίμου και από τον Υπουργό
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
σε
περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης
νόθευσης, διάθεσης, χρησιμοποίησης ή

Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 έχει ως εξής:
2. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο νόθευση,
διάθεση, χρησιμοποίηση ή μεταφορά του πετρελαίου
θέρμανσης για άλλες, εκτός από θέρμανση, χρήσεις. Οι
παραβάτες υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρ.28, 29 και
30 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως ισχύουν,
επιφυλασσομένων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων
του Τελωνειακού Κώδικα.
Επιπλέον επιβάλλεται από τον Υπουργό Εμπορίου
πρόστιμο από 5.000.000 μέχρι 75.000.000 δραχμές.
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μεταφοράς του πετρελαίου θέρμανσης
για άλλες εκτός από θέρμανση χρήσεις,
διαγράφεται
το
τρίτο
εδάφιο,
τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο και η
παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε
τρόπο νόθευση, διάθεση, χρησιμοποίηση
ή μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης
για άλλες, εκτός από θέρμανση, χρήσεις.
Οι παραβάτες υπόκεινται στις κυρώσεις
των άρθρ. 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86
(ΦΕΚ
160
Α`),
όπως
ισχύουν,
επιφυλασσομένων
και
των
περί
λαθρεμπορίας
διατάξεων
του
Τελωνειακού Κώδικα.
Σε
περίπτωση
χρησιμοποίησης
πετρελαίου θέρμανσης αντί πετρελαίου
κίνησης για την κυκλοφορία οχήματος ή
λειτουργία μηχανήματος, επιβάλλεται
στον κάτοχο αυτού, με κοινή απόφαση
των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου υπουργείου,
αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του
οχήματος
ή
λειτουργίας
του
μηχανήματος για ένα έτος. Σε περίπτωση
υποτροπής
η
άδεια
αφαιρείται
οριστικά.».

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης πετρελαίου θέρμανσης
αντί πετρελαίου κίνησης για την κυκλοφορία οχήματος ή
λειτουργία μηχανήματος, επιβάλλεται στον κάτοχο αυτού
με κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και του κατά
περίπτωση αρμόδιου υπουργού αφαίρεση της άδειας
κυκλοφορίας του οχήματος ή λειτουργίας του
μηχανήματος για ένα έτος. Σε περίπτωση υποτροπής η
άδεια αφαιρείται οριστικά.

Άρθρο 58
Διαδικασία διαβούλευσης των
τομεακών και περιφερειακών
προγραμμάτων ανάπτυξης του Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν.
4635/2019
Η παρ. 1 του άρθρου 125 του ν.
4635/2019 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την
έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του
άρθρου 123 του παρόντος, τα υπουργεία
και οι περιφέρειες καταρτίζουν τα
Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
και τα Περιφερειακά Προγράμματα
Ανάπτυξης
(ΠΠΑ)
αντίστοιχα,
εξειδικεύοντας τους στόχους του
μεσοπρόθεσμου
αναπτυξιακού
προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης
τους, κατανέμοντας τους πόρους του
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)
που τους αναλογούν σε δράσεις και έργα
με
υψηλή
προτεραιότητα
και
προβλέποντας μέτρα για την έγκαιρη και
αποτελεσματική υλοποίησή τους εντός
του πλαισίου του ΕΠΑ. Τα υπουργεία και
οι περιφέρειες θέτουν τα ΤΠΑ και ΠΠΑ σε
διαβούλευση
με
ανάρτηση
στο
διαδικτυακό τόπο «www.opengov.gr» ή

Η παρ. 1 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019 έχει ως εξής:
«1. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της απόφασης
της παραγράφου 5 του άρθρου 123 του παρόντος, τα
Υπουργεία και οι Περιφέρειες καταρτίζουν τα ΤΠΑ και ΠΠΑ
αντίστοιχα,
εξειδικεύοντας
τους
στόχους
του
μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον
τομέα ευθύνης τους, κατανέμοντας τους πόρους του ΕΠΑ
που τους αναλογούν σε δράσεις και έργα με υψηλή
προτεραιότητα και προβλέποντας μέτρα για την έγκαιρη
και αποτελεσματική υλοποίησή τους εντός του πλαισίου
του ΕΠΑ. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ τίθενται σε διαβούλευση από
τους φορείς κατάρτισης με τη διαδικασία της παραγράφου
3 του άρθρου 123 του παρόντος.».
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στις ιστοσελίδες τους για διάστημα
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών. Η
προθεσμία του πρώτου εδαφίου της
παρούσας δεν εφαρμόζεται για την
πρώτη προγραμματική περίοδο του
ΕΠΑ.».
Άρθρο 59
Ρυθμίσεις για τις αποζημιώσεις μελών
των οργάνων που συμμετέχουν στις
διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και
παρακολούθησης των επενδυτικών
σχεδίων – Τροποποίηση των άρθρων 80
και 85 του ν. 4399/2016
1. Στο άρθρο 80 του ν. 4399/2016 (A’
117), περί των αποζημιώσεων των μελών
των οργάνων που συμμετέχουν στις
διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και
παρακολούθησης των επενδυτικών
σχεδίων, τροποποιείται η παρ. 3,
προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο 80
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 80
Καθορισμός παραβόλων για την
εκτέλεση διαδικασιών ελέγχου
επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους
νόμους 3299/2004 (Α’ 261) και
3908/2011 (Α’ 8)
1. Για την υποβολή αιτήματος ελέγχου
επενδυτικών σχεδίων είτε για την
πιστοποίηση του 50% του κόστους της
επένδυσης είτε και για την πιστοποίηση
της ολοκλήρωσης, που έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και του ν.
3908/2011 απαιτείται παράβολο που
ορίζεται στο 0,5‰ του ύψους των
επενδυτικών σχεδίων μέχρι των δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και στο
0,2‰ για το επιπλέον ποσό των δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. Σε
κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν
μπορεί να είναι κατώτερο των
πεντακοσίων (500) ευρώ. Αντίγραφο της
καταβολής του παραβόλου συνοδεύει τις
σχετικές αιτήσεις.
2.
Τα
χρηματικά
ποσά
που
καταβάλλονται, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21
του ν. 4146/2013 (Α` 90) καλύπτουν τις
δαπάνες των διαδικασιών αξιολόγησης,
παρακολούθησης,
ελέγχου
και
πιστοποίησης των επενδύσεων που
ενισχύονται από τις διατάξεις του ν.
3299/2004 και του ν. 3908/2011. Τα ποσά
του προηγούμενου εδαφίου, κατατίθεται

Το άρθρο 80 του ν. 4399/2016 έχει ως εξής:
«Άρθρο 80
Καθορισμός παραβόλων για την εκτέλεση διαδικασιών
ελέγχου επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόμους
3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8)
1. Για την υποβολή αιτήματος ελέγχου επενδυτικών
σχεδίων είτε για την πιστοποίηση του 50% του κόστους της
επένδυσης είτε και για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης,
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και Ν.
3908/2011 απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,5‰
του ύψους των επενδυτικών σχεδίων μέχρι των δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και στο 0,2‰ για το
επιπλέον ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)
ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να
είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ. Αντίγραφο
της καταβολής του παραβόλου συνοδεύει τις σχετικές
αιτήσεις.
2. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα
ποσά που καταβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 21 του Ν. 4146/2013 (Α` 90) καλύπτουν τις
δαπάνες των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθη
σης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδύσεων που
ενισχύονται από τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και του Ν.
3908/2011. Τα ποσά του προηγούμενου εδαφίου,
κατατίθεται σε υφιστάμενο κωδικό Εσόδου ή που
δημιουργείται για το σκοπό αυτό, του ειδικού φορέα
35/170 του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι αποζημιώσεις
των μελών των οργάνων που συμμετέχουν στις
διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης
των επενδυτικών σχεδίων ανάλογα με το ύψος και το είδος
των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τη χιλιομετρική
απόσταση του τόπου εγκατάστασης της επένδυσης χωρίς
να μπορεί το ποσό της ελάχιστης αμοιβής σε σχέση με την
ανώτατη να υπερβαίνει την αναλογία 1 προς 5 (1/5).
Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται κριτήρια,
όροι και προϋποθέσεις επίτευξης στόχων, με την πλήρωση
των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα οι αποζημιώσεις
του πρώτου εδαφίου.
Για τον καθορισμό της αποζημίωσης των δημοσίων
υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α` 176). Για τα
μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών
και Ελεγκτών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα δεν
ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.
4354/2015 (Α` 176).
Σ΄ όλα τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης, ελέγχου και
παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων τα μηνιαία
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σε υφιστάμενο κωδικό Εσόδου ή που
δημιουργείται για το σκοπό αυτό, του
ειδικού φορέα 35/170 του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών
και
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
καθορίζονται
οι
αποζημιώσεις των μελών των οργάνων
που συμμετέχουν στις διαδικασίες
αξιολόγησης,
ελέγχου
και
παρακολούθησης των επενδυτικών
σχεδίων ανάλογα με το ύψος και το είδος
των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τη
χιλιομετρική απόσταση του τόπου
εγκατάστασης της επένδυσης χωρίς να
μπορεί το ποσό της ελάχιστης αμοιβής σε
σχέση με την ανώτατη να υπερβαίνει την
αναλογία 1 προς 5 (1/5).
Με την ίδια απόφαση δύναται να
καθορίζονται
κριτήρια,
όροι
και
προϋποθέσεις επίτευξης στόχων, με την
πλήρωση των οποίων διαφοροποιούνται
ανάλογα οι αποζημιώσεις του πρώτου
εδαφίου.
Για τον καθορισμό της αποζημίωσης των
δημοσίων
υπαλλήλων
και
των
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου εφαρμόζεται το
άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α` 176). Για
τα μέλη του Εθνικού Μητρώου
Πιστοποιημένων
Αξιολογητών
και
Ελεγκτών που προέρχονται από τον
ιδιωτικό τομέα δεν ισχύουν οι
περιορισμοί της παρ. 1 του άρθρου 21
του ν. 4354/2015.
Σε όλα τα μέλη των οργάνων
αξιολόγησης,
ελέγχου
και
παρακολούθησης των επενδυτικών
σχεδίων τα μηνιαία όρια αποζημιώσεων
δύνανται να ανέρχονται μέχρι του ποσού
των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ και
υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση
και όχι πέραν του ποσού των έξι χιλιάδων
οκτακοσίων
(6.800)
ευρώ,
κατά
παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν.
4354/2015, συμπεριλαμβανομένης και
τυχόν πρόσθετης αμοιβής επίτευξης
στόχων.
Τμήμα των προβλεπόμενων πιστώσεων,
που δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστό
οκτώ τοις χιλίοις (8‰), για την καταβολή
των επιδοτήσεων του παρόντος που
εγγράφονται στον Προϋπολογισμό των
Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται
στην παρ. 3 του άρθρου 29, αφορά την
κάλυψη δαπανών των διαδικασιών
αξιολόγησης, παρακολούθησης και
ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων,
περιλαμβανομένων των αποζημιώσεων

όρια αποζημιώσεων δύνανται να ανέρχονται μέχρι του
ποσού των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ και
υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και όχι πέραν
του ποσού των έξι χιλιάδων οκτακοσίων (6.800) ευρώ,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015,
συμπεριλαμβανομένης και τυχόν πρόσθετης αμοιβής
επίτευξης στόχων.
Τμήμα των προβλεπόμενων πιστώσεων, που δύναται να
ανέρχεται μέχρι ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8%ο), για την
καταβολή των επιδοτήσεων του Ν. 4399/2016 που
εγγράφονται στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων
Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 29 του νόμου αυτού, αφορά την κάλυψη δαπανών
των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και
ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, περιλαμβανομένων
των αποζημιώσεων των Οργάνων που συμμετέχουν στις
διαδικασίες αυτές.
Δεν υπόκειται στην ανωτέρω κράτηση το ποσό των
πιστώσεων που προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια. Για
το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ως 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 και επιδοτήσεων του Ν.
4399/2016».
4. Για τις αποζημιώσεις των μελών των Επιτροπών
Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων και των μελών της
Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15
ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα για τα μέλη της
Επιτροπής
Διαχείρισης
Μητρώων
και
Ελέγχου
Διαδικασιών του άρθρου 26. Για τις αποζημιώσεις του
Προέδρου, των Μελών, Γραμματέων και αξιολογητών εισηγητών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου
Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) ισχύουν αναλογικά τα
οριζόμενα για τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου 27. Η
προβλεπόμενη στο άρθρο 2 της υπ` αριθμ. 26226/3.3.2017
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΥΟΔΔ 117) αμοιβή για την
αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων επιμερίζεται ως εξής:
20% για τον έλεγχο πληρότητας, 40% για τον έλεγχο
νομιμότητας και 40% για την αξιολόγηση εύλογου κόστους
και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να
αναμορφώνονται οι ποσοστώσεις αυτές. Οι ρυθμίσεις της
παραγράφου αυτής έχουν ισχύ από την ημερομηνία
δημοσίευσης του ν. 4399/2016.
5. Στα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων
Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011 (Α’
83) στα οποία ανατίθεται η αξιολόγηση επενδυτικών
σχεδίων
του
καθεστώτος
ενισχύσεων
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων» καταβάλλεται η αποζημίωση της παρ. 2
του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. 26226/3.3.2017 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και
Οικονομικών (ΥΟΔΔ 117).
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των οργάνων που συμμετέχουν στις
διαδικασίες αυτές.
Δεν υπόκειται στην ανωτέρω κράτηση το
ποσό των πιστώσεων που προέρχονται
από ενωσιακά κονδύλια. Για τον σκοπό
αυτό εγγράφεται στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ως 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 και επιδοτήσεων του
παρόντος.
4. Για τις αποζημιώσεις των μελών των
Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών
Σχεδίων και των μελών της Επιτροπής
Ενστάσεων της παραγράφου 2 του
άρθρου 15 ισχύουν αναλογικά τα
οριζόμενα για τα μέλη της Επιτροπής
Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου
Διαδικασιών του άρθρου 26. Για τις
αποζημιώσεις του Προέδρου, των
Μελών, Γραμματέων και αξιολογητών εισηγητών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
του
Υπουργείου
Εσωτερικών
(Μακεδονίας-Θράκης)
ισχύουν
αναλογικά τα οριζόμενα για τη
Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου
27. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 της υπ`
αριθμ. 26226/3.3.2017 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Οικονομικών (ΥΟΔΔ 117) αμοιβή για
την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
επιμερίζεται ως εξής: 20% για τον έλεγχο
πληρότητας, 40% για τον έλεγχο
νομιμότητας και 40% για την αξιολόγηση
εύλογου κόστους και τον έλεγχο δεικτών
βαθμολογίας.
Με
απόφαση
του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
μπορεί
να
αναμορφώνονται
οι
ποσοστώσεις αυτές. Οι ρυθμίσεις της
παραγράφου αυτής έχουν ισχύ από την
ημερομηνία δημοσίευσης του ν.
4399/2016.
5. Στα μέλη του Εθνικού Μητρώου
Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.)
του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011 (Α’ 83) στα
οποία
ανατίθεται
η
αξιολόγηση
επενδυτικών σχεδίων του καθεστώτος
ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
καταβάλλεται η αποζημίωση της παρ. 2
του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 26226/3.3.2017
κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας
και
Ανάπτυξης
και
Οικονομικών (ΥΟΔΔ 117).
Το πρώτο εδάφιο ισχύει από την 3η
Ιουλίου 2019, ημερομηνία δημοσίευσης

Οι ρυθμίσεις τoυ ανωτέρω εδαφίου του παρόντος ισχύουν
από την 3η Ιουλίου 2019, ημερομηνία δημοσίευσης στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης του καθεστώτος Ενισχύσεων
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων.».
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στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του
καθεστώτος
Ενισχύσεων
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσεων.».

2. Στην παρ. 17 του άρθρου 85 του ν.
4399/2016, περί των μεταβατικών
διατάξεων σχετικά με τις αποζημιώσεις
των
μελών
των
οργάνων
που
συμμετέχουν
στις
διαδικασίες
αξιολόγησης,
ελέγχου
και
παρακολούθησης των επενδυτικών
σχεδίων, τροποποιείται το τρίτο εδάφιο
και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:
«17. Μέχρι την έκδοση της κοινής
υπουργικής απόφασης της παραγράφου
3 του άρθρου 80, καθώς και των
παραγράφων 4 του άρθρου 24, 4 του
άρθρου 25 και 2 του άρθρου 27,
διατηρείται σε ισχύ η υπ` αριθμ.
2/88585/0022/21.12.2012
κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών
και
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (ΥΟΔΔ 592).
Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην
26226/3.3.2017 απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας
και
Ανάπτυξης
και
Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) αφορούν
ποσά πλέον Φ.Π.Α. και έχουν εφαρμογή
από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω
απόφασης.
Τα
μηνιαία
όρια
αποζημιώσεων της περ. α` της παρ. 1 του
άρθρου
5
της
απόφασης
του
προηγούμενου εδαφίου δύνανται να
ανέρχονται μέχρι του ποσού των χιλίων
διακοσίων
(1.200)
ευρώ
και
υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση
και όχι πέραν του ποσού των έξι χιλιάδων
οκτακοσίων
(6.800)
ευρώ
κατά
παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν.
4354/2015, συμπεριλαμβανομένης και
τυχόν πρόσθετης αμοιβής επίτευξης
στόχων.
Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην
υπ` αρ. 26226/3.3.2017 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης
και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) και
αφορούν αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων
και λοιπών υπαλλήλων φορέων γενικής
κυβέρνησης, ως μελών των Μητρώων
Πιστοποιημένων
Ελεγκτών
και
Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ), από
1.1.2017 και εφεξής κατά παρέκκλιση του
άρθρου 21 του ν. 4172/2013 θεωρούνται
πρόσθετες αμοιβές. Για τα Μέλη των
Μητρώων ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ που είναι
ιδιώτες και που για την καταβολή των

Η παρ. 17 του άρθρου 85 του ν.4399/2016 έχει ως εξής:
«17. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
της παραγράφου 3 του άρθρου 80, καθώς και των
παραγράφων 4 του άρθρου 24, 4 του άρθρου 25 και 2 του
άρθρου 27, διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 2/88585/
0022/21.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών
Οικονομικών
και
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(ΥΟΔΔ 592).
Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην 26226/ 3.3.2017
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και
Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) αφορούν ποσά πλέον Φ.Π.Α.
και έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω
απόφασης. Τα μηνιαία όρια αποζημιώσεων της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της
απόφασης του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται
σωρευτικά σε ετήσια βάση και όχι πέρα του ποσού των
δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400.00) ευρώ.
Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ.
26226/13.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117)
και αφορούν αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών
υπαλλήλων φορέων γενικής κυβέρνησης, ως μελών των
Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών
(ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ), από 1.1.2017 και εφεξής κατά
παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 θεωρούνται
πρόσθετες αμοιβές. Για τα Μέλη των Μητρώων ΕΜΠΕ και
ΕΜΠΑ που είναι ιδιώτες και που για την καταβολή των
αποζημιώσεων της, ως άνω, απόφασης απαιτείται να
εκδίδονται παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι
κτήσης) δίνεται η δυνατότητα από 1.1.2017 και εφεξής,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, οι
τίτλοι κτήσης να εκδίδονται καθ’ υπέρβαση του ανώτατου
ορίου έκδοσης των δύο τίτλων κτήσης ανά εξάμηνο, μόνο
για τις συναλλαγές που αφορούν στην ιδιότητά τους, ως
Μελών των Μητρώων αυτών.».
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αποζημιώσεων της, ως άνω, απόφασης
απαιτείται να εκδίδονται παραστατικά
παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης)
δίνεται η δυνατότητα από 1.1.2017 και
εφεξής, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21
του ν. 4172/2013, οι τίτλοι κτήσης να
εκδίδονται καθ` υπέρβαση του ανώτατου
ορίου έκδοσης των δύο τίτλων κτήσης
ανά εξάμηνο, μόνο για τις συναλλαγές
που αφορούν στην ιδιότητά τους, ως
Μελών των Μητρώων αυτών.».

Άρθρο 60
Ειδικά ζητήματα των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά
Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4664/2020
(Α΄ 32), περί της άδειας λειτουργίας των
Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά,
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Η υφιστάμενη άδεια λειτουργίας,
υπ’ αρ. 120/01/12.7.2001 απόφαση της
Νομαρχίας Αθηνών «Χορήγηση άδειας
λειτουργίας (ανανέωση) μετά από
μηχανολογικό
εκσυγχρονισμό
του
Ναυπηγείου κατασκευής και επισκευής
πλοίων-σκαφών της Α.Ε. “Ελληνικά
Ναυπηγεία”», θεωρείται αυτοδικαίως
διαχωρισθείσα σε δυο (2) άδειες
λειτουργίας
ναυπηγείων,
αορίστου
χρόνου εκάστη, μεταξύ της Ανώνυμης
Εταιρίας Ελληνικά Ναυπηγεία (ΕΝΑΕ) και
της Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων
Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Ο ως άνω
διαχωρισμός διέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος. Για όσα θέματα δεν
ρυθμίζονται διαφορετικά εφαρμόζονται
οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 20 του ν.
3325/2005 (Α’ 68). Για κάθε άδεια, η
δυναμικότητα της οποίας αντιστοιχεί
στους χώρους, στις υφιστάμενες
μονάδες, στον εγκατεστημένο και στον
απαραίτητο για τη λειτουργία τους
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, στα
κτίρια και στις υποδομές των εκτάσεων
κυριότητας ή και χρήσης των δυο
φορέων, εκδίδεται εντός είκοσι (20)
ημερών, μετά από την υποβολή σχετικής,
αυτοτελούς, για τον κάθε ένα εκ των
ανωτέρω φορέων, ακόμα και σε
διαφορετικό
χρόνο,
αίτησης,
διαπιστωτική
πράξη
από
τον
Περιφερειάρχη Αττικής, στον οποίο
συνυποβάλλονται: συνοπτική τεχνική
περιγραφή της εγκατάστασης και
κατάλογος του υφιστάμενου, καθώς και
του απαραίτητου για τη λειτουργία,
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, με
ένδειξη της εγκατεστημένης ηλεκτρικής

Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4664/2020 έχει ως εξής:
«3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών εντός των
εγκαταστάσεων του ναυπηγείου, όσο διαρκεί η ειδική
διαχείριση, εφόσον προηγουμένως δεν έχει εκδοθεί
πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατ’ εξαίρεση, κατά τη
διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, επιτρέπεται η εκτέλεση
των εργασιών που αφορούν στο Ελληνικό Πολεμικό
Ναυτικό, το οποίο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη
τήρησης των απαιτούμενων από την ισχύουσα
νομοθεσία μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
Η υφιστάμενη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης της
ΕΝΑΕ διατηρείται σε ισχύ μέχρι και την ολοκλήρωση της
μεταβίβασης του ενεργητικού της εταιρείας κατά τον ν.
4307/2014 (Α΄ 246) και μεταβιβάζεται στους ειδικούς
διαδόχους. Για την έναρξη εργασιών εντός των
εγκαταστάσεων του ναυπηγείου, με εξαίρεση εκείνες
που αφορούν το Πολεμικό Ναυτικό, απαιτείται η
προηγούμενη έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής)
πυροπροστασίας, κατά τις κείμενες διατάξεις, το οποίο
μεταβιβάζεται ως διοικητική άδεια στον ειδικό διάδοχο
της επιχείρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
και ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας στην
οποία κατατάσσεται η επιχείρηση.

Κάθε ειδικός διάδοχος που αποκτά το σύνολο ή τμήμα του
ενεργητικού της ΕΝΑΕ, στο πλαίσιο του ν. 4307/2014 (Α΄
246), ασκεί δραστηριότητες εντός του ναυπηγείου, μόνον
εφόσον αποκτήσει άδεια λειτουργίας και το
προβλεπόμενο
πιστοποιητικό
(ενεργητικής)
πυροπροστασίας, εάν αυτό δεν υπήρχε κατά την εκποίηση
του ενεργητικού.»
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και θερμικής ισχύος, υπογεγραμμένη από
τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό,
τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο
αποτυπώνονται
οι
κτιριακές
εγκαταστάσεις, ο υφιστάμενος, καθώς
και ο τυχόν επιπλέον απαραίτητος για τη
λειτουργία εξοπλισμός και λοιπές
υποδομές και σχέδιο κάτοψης του
χώρου.
Το
σύνολο
της
εγκατεστημένης
ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος των δύο
φορέων πρέπει να αθροίζεται στις
ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις στα
περιγραφόμενα στην υπ' αρ. πρωτ.
120/01/12.7.2001
απόφαση
της
Νομαρχίας Αθηνών.
Σε κάθε περίπτωση, οι προκύπτουσες
μονάδες των ΕΝΑΕ και ΕΤΑΔ συνεχίζουν
να λειτουργούν νομίμως και πριν από την
έκδοση των ως άνω διαπιστωτικών
πράξεων. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει
και για τη δραστηριότητα του Πολεμικού
Ναυτικού.
β) Ειδικώς για την προκύπτουσα μονάδα
της ΕΝΑΕ, το περιεχόμενο της
διαπιστωτικής πράξης ταυτίζεται με το
περιεχόμενο
της
υπ’
αρ.
1184042/4.12.2020 γνωστοποίησης που
έχει υποβληθεί από την ΕΝΑΕ στην
ιστοσελίδα
«https://notifybusiness.gov.gr»
σε
συνδυασμό με τα συνυποβαλλόμενα
ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία του
υφιστάμενου
κτιριακού
και
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, για
τυχόν δε μεταβολές σε σχέση με την
αρχική άδεια, η διαπιστωτική πράξη
επέχει και θέση διαπίστωσης νομίμως
ολοκληρωθέντος εκσυγχρονισμού. Κατά
τα λοιπά, με την έκδοση της ως άνω
διαπιστωτικής πράξης η διαδικασία
γνωστοποίησης παύει αυτοδικαίως και
δεν λαμβάνεται πλέον υπ’ όψιν. Για την
προκύπτουσα άδεια της ΕΤΑΔ, αυτή
περιλαμβάνει
την
εναπομένουσα
δυναμικότητα της αρχικής άδειας, για δε
τυχόν τμήμα της εναπομένουσας
δυναμικότητας που δεν αντιστοιχεί στον
πράγματι εγκατεστημένο εξοπλισμό της
ΕΤΑΔ ΑΕ ή για οποιαδήποτε άλλη
μεταβολή, η διαπιστωτική πράξη επέχει
θέση άδειας εκσυγχρονισμού.
γ) Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν επιδρούν
επί εκκρεμών ή μελλοντικών δικαστικών
ή εξώδικων διαφορών πάσης φύσεως
μεταξύ των ως άνω φορέων ή των
διαδόχων τους, ιδίως ως προς την
κυριότητα πραγμάτων.
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δ) Η έλλειψη του πιστοποιητικού
πυροπροστασίας, καθώς και άλλων
προβλεπόμενων
από
τον
νόμο
δικαιολογητικών που απαιτούνται για την
άδεια λειτουργίας και τυχόν δεν
υφίστανται, δεν κωλύει την έκδοση των
άνω διαπιστωτικών πράξεων, αλλά αυτά
εκδίδονται με επιμέλεια των ανωτέρω
φορέων ή και των ειδικών διαδόχων τους
εντός δύο (2) ετών από την δημοσίευση
του παρόντος, χωρίς η προθεσμία αυτή
να
παρατείνεται
εξαιτίας
της
μεταβίβασης των μονάδων σε νέους
φορείς.
Οι διαχωρισθείσες διά του παρόντος
άδειες μεταβιβάζονται αυτοτελώς και
αυτοδικαίως στους διαδόχους ΕΝΑΕ και
ΕΤΑΔ, αντίστοιχα, δια της υπογραφής της
σύμβασης μεταβίβασης στο πλαίσιο κάθε
δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού,
εφαρμοζόμενου αναλογικώς του άρθρου
23 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), περί
αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας,
χωρίς επανέλεγχο των δικαιολογητικών.
Οι ειδικοί διάδοχοι της ΕΤΑΔ και της ΕΝΑΕ
δύνανται
να
προβαίνουν
στην
τροποποίηση των αδειών λειτουργίας
που ενσωματώνονται στις ως άνω
διαπιστωτικές πράξεις, ή και στον
εκσυγχρονισμό τους, κατά τις κείμενες
διατάξεις, εφαρμοζόμενου ιδίως του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του
άρθρου 20 του ν. 3325/2005, περί
διαχωρισμού ναυπηγοεπισκευαστικών
δραστηριοτήτων.
Για την πραγματική έναρξη εργασιών
εντός των εγκαταστάσεων εκάστου
ναυπηγείου, απαιτείται η προηγούμενη
έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής)
πυροπροστασίας, κατά τις κείμενες
διατάξεις, ανάλογα με την κατηγορία
επικινδυνότητας
στην
οποία
κατατάσσεται
η
επιχείρηση.
Η
προϋπόθεση αυτή προβλέπεται στις ως
άνω διαπιστωτικές πράξεις και η τήρησή
της ελέγχεται από την αδειοδοτούσα
αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κατ’ εξαίρεση, κατά τη διάρκεια της
ειδικής διαχείρισης, επιτρέπεται η
εκτέλεση εργασιών που αφορούν στο
Πολεμικό
Ναυτικό,
το
οποίο
αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη τήρησης
των απαιτούμενων από την ισχύουσα
νομοθεσία
μέτρων
και
μέσων
πυροπροστασίας.».

Άρθρο 61

Η παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.4314/2014 έχει ως εξής:
«4.α) Αποσπασμένοι και μετακινηθέντες σε Ειδικές
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Απόσπαση προσωπικού στις Ειδικές
Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και στη
Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν.
4314/2014 (Α΄ 265)
1. Η περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 37 του
ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ) Οι υπάλληλοι φορέων Γενικής
Κυβέρνησης που είχαν υπηρετήσει σε
Ειδική Υπηρεσία του παρόντος, είτε του ν.
3614/2007 (Α' 267), είτε του ν. 2860/2000
(Α’ 251), ή στην Κεντρική Υπηρεσία της
Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.
Α.Ε.) και αποχώρησαν, λόγω λήξης ή
άρσης της απόσπασης ή λόγω μετάταξης,
μπορούν να αποσπώνται εκ νέου με
διάρκεια
απόσπασης
μέχρι
την
31η.12.2023, στις Ειδικές Υπηρεσίες του
παρόντος νόμου, και στην Κεντρική
Υπηρεσία της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. Η ανωτέρω
διαδικασία απόσπασης διενεργείται
σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.
3614/2007. Η αίτηση για την απόσπαση
υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία
υποδοχής ή στην Κεντρική Υπηρεσία της
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Τα ανωτέρω ισχύουν και για
τις μέχρι την έκδοση του παρόντος
πραγματοποιηθείσες μετατάξεις.».
2. Το παρόν ισχύει για εξήντα (60)
εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου.

Υπηρεσίες του παρόντος νόμου και στην Κεντρική
Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. υπάλληλοι, οι οποίοι
μετατάσσονται, παραμένουν, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης, αποσπασμένοι ή
μετακινημένοι στην υπηρεσία τους, από την ημερομηνία
της μετάταξής τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης της
υφιστάμενης απόσπασης ή μετακίνησής τους. Κατά τη
διάρκεια της απόσπασης για τους υπαλλήλους αυτούς
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Θ΄ του
παρόντος νόμου.
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν επιθυμεί τη
διατήρηση της απόσπασης ή μετακίνησής του στην
Ειδική Υπηρεσία του παρόντος νόμου ή την ΚΥ ΜΟΔ Α.Ε.,
υποβάλλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της μετάταξής
του αίτηση στη ΜΟΔ Α.Ε. για την άρση της απόσπασης ή
μετακίνησης. Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από
την υποβολή της αίτησης ο υπάλληλος επανέρχεται στην
οργανική του θέση. Για τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης,
β) οι υπάλληλοι που μετατάχθηκαν πριν την έναρξη
ισχύος της παρούσας παραγράφου, παραμένουν στην
υπηρεσία της περίπτωσης α΄, στην οποία είχαν
αποσπασθεί ή μετακινηθεί και εφαρμόζονται για αυτούς
οι διατάξεις του Κεφαλαίου Θ΄ του παρόντος νόμου,
εφόσον συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτή και
υποβάλουν σχετική αίτηση εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Οι υπάλληλοι που
δεν υποβάλλουν αίτηση εντός της προθεσμίας του
προηγούμενου εδαφίου επανέρχονται στην οργανική
τους θέση. Για τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται σχετική
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης,
γ) οι υπάλληλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που είχαν
υπηρετήσει σε Ειδική Υπηρεσία του παρόντος νόμου και
αποχώρησαν, λόγω λήξης ή άρσης της απόσπασης ή
μετακίνησής τους ή λόγω μετάταξης μπορούν να
αποσπώνται ή να μετακινούνται εκ νέου στις Ειδικές
Υπηρεσίες του παρόντος νόμου με τη διαδικασία του
άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α΄267) και με διάρκεια
απόσπασης ή μετακίνησης μέχρι την 31.12.2023.».

Άρθρο 62
Συμμετοχή Ένωσης Διαπιστευμένων
Φορέων Πιστοποίησης και Ένωσης
Εργαστηρίων στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης
– Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν.
4468/2017
Στο άρθρο 4 του νόμου 4468/2017 (Α΄
61), περί των οργάνων διοίκησης του
Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης,
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο,
αντικαθίστανται οι περ. γ), ε), στ) και ζ)
και προστίθενται περ. η) και θ) στην παρ.
1, οι παρ. 2, 3 και 4 τροποποιούνται και
το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

Το άρθρο 4 του ν. 4468/2017 έχει ως εξής:
«Άρθρο 4
Όργανα διοίκησης Σύνθεση - Θητεία - Διορισμός
1. Το Ε.ΣΥ.Δ. διοικείται από επταμελές συμβούλιο, που
αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένου
κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής
εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα,
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι πρόσωπο
εγνωσμένους και επιστημονικής κατάρτισης ή
επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του
φορέα,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του τομέα Βιομηχανίας του
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«Άρθρο 4
Όργανα διοίκησης - Σύνθεση - Θητεία –
Διορισμός
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.Δ.) διοικείται από εννεαμελές
συμβούλιο που αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο
εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής
κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας
στα θεματικά πεδία του φορέα,
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος
είναι πρόσωπο εγνωσμένους και
επιστημονικής
κατάρτισης
ή
επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά
πεδία του φορέα,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του τομέα
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων,
δ) έναν (1) καθηγητή Α.Ε.Ι. ή ερευνητή
ερευνητικού κέντρου ή ερευνητικού
ινστιτούτου που υπάγεται στους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης ή πρόσωπο
υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και
εγνωσμένου κύρους,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),
με εμπειρία στα θέματα του Ε.ΣΥ.Δ.,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.) με εμπειρία
στα θέματα του Ε.ΣΥ.Δ.,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων
στο Ε.ΣΥ.Δ.,
η) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής
Ένωσης
Διαπιστευμένων
Φορέων
Επιθεώρησης και Πιστοποίησης - Hellas
Cert,
θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής
Ένωσης Εργαστηρίων - Hellas Lab.
2. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης.
Οι
αποδοχές
του
Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22
του ν. 4354/2015 (Α' 176). Οι ιδιότητες
του Προέδρου και του Διευθύνοντος
Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο
ίδιο πρόσωπο. Η παράλληλη άσκηση
καθηκόντων Προέδρου και Διευθύνοντος
Συμβούλου από το ίδιο πρόσωπο δεν
θεμελιώνει δικαίωμα για πρόσθετη
αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή, ένατο
μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται
πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και
επιστημονικής
κατάρτισης
ή
επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά
πεδία του Ε.ΣΥ.Δ.
3. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) γίνεται με απόφαση
του
Υπουργού
Ανάπτυξης
και

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
δ) έναν (1) καθηγητή Α.Ε.Ι. ή ερευνητή ερευνητικού
κέντρου ή ερευνητικού ινστιτούτου που υπάγεται στους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή πρόσωπο υψηλής
επιστημονικής κατάρτισης και εγνωσμένου κύρους,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με εμπειρία στα θέματα του Ε.ΣΥ.Δ.,
ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΕΒ,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με εμπειρία στα θέματα του
Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΒΒΕ,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ε.ΣΥ.Δ., ο
οποίος υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους αυτούς.
2. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του
Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄
176). Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος
Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Η
παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου από το ίδιο πρόσωπο δεν
θεμελιώνει δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή. Στην
περίπτωση αυτή, έβδομο μέλος στο Διοικητικό
Συμβούλιο ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και
επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας
στα θεματικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ.
3. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(Δ.Σ.) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης,μετά από πρόταση των φορέων που
εκπροσωπούν τα επιλεγόμενα μέλη στις περιπτώσεις ε΄,
στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1. Η απόφαση αυτή
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν οι
παραπάνω φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους για
το Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική
πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται
από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα οποία έχουν εγνωσμένο
κύρος και επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική
εμπειρία στα θεματικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ.. Η αποζημίωση
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων
Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
παύονται αζημίως για το Δημόσιο και το Ε.ΣΥ.Δ. με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα
ανανέωσης μία φορά για ισόποσο χρονικό διάστημα. Σε
περίπτωση που κάποιο από τα μέλη εκλείψει ή
αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απoλέσει την
ιδιότητα βάση της οποίας ορίστηκε, το μέλος αυτό
αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εάν το
μέλος που αντικαθίσταται υπάγεται στις περιπτώσεις ε΄,
στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, για την αντικατάστασή του
έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Μέχρι
το διορισμό του νέου μέλους, το Δ.Σ συνεδριάζει και
αποφασίζει νόμιμα, για διάστημα έως τρεις (3) μήνες,
εφόσον τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν για το σχηματισμό
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Επενδύσεων, μετά από πρόταση των
φορέων
που
εκπροσωπούν
τα
επιλεγόμενα μέλη των περ. ε), στ), ζ), η)
και θ) της παρ. 1. Η απόφαση αυτή
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Αν οι παραπάνω φορείς
δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους για το
Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από
τη σχετική πρόσκληση, το Δ.Σ.
συμπληρώνεται από πρόσωπα που
επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, τα οποία έχουν
εγνωσμένο κύρος και επιστημονική
κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία στα
θεματικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ.. Η
αποζημίωση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015.
Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
παύονται αζημίως για το Δημόσιο και το
Ε.ΣΥ.Δ. με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι
τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια (1)
φορά για ισόποσο χρονικό διάστημα. Σε
περίπτωση που κάποιο από τα μέλη
εκλείψει
ή
αποχωρήσει
για
οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσει την
ιδιότητα βάση της οποίας ορίστηκε, το
μέλος αυτό αντικαθίσταται για το
υπόλοιπο της θητείας του με απόφαση
του
Υπουργού
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων. Εάν το μέλος που
αντικαθίσταται υπάγεται στις περ. ε), στ),
ζ), η) και θ) της παρ. 1, για την
αντικατάστασή του εφαρμόζεται η παρ.
3. Μέχρι τον διορισμό του νέου μέλους,
το Δ.Σ συνεδριάζει και αποφασίζει
νόμιμα, για διάστημα έως τρεις (3) μήνες,
εφόσον τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν για
τον σχηματισμό απαρτίας, σύμφωνα με
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ.
του άρθρου 7.».

απαρτίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του
Ε.ΣΥ.Δ., όπως αυτός καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο
7.».

30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που
προβλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 47
Καταργούμενες διατάξεις
Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 25 του
ν. 1733/1987 που αναφέρεται στην
έκδοση προεδρικού διατάγματος για τη
μεταφορά της αρμοδιότητας για τα

Η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 1733/1987 έχει ως εξής:
«5. Με π.δ. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας, μπορεί να μεταφέρονται στον ΟΒΙ οι
αρμοδιότητες της
διεύθυνσης
εμπορικής
και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εμπορίου για
καταχώριση και έκδοση σημάτων.».
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σήματα στον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 51
Καταχώριση στοιχείων των
υποκαταστημάτων αλλοδαπών
εταιριών με έδρα την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τρίτες χώρες
Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου θ’ του
άρθρου
98
του
ν.
4635/2019
διαγράφεται
και
το
άρθρο
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 98
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα
υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών
που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε.
Στη
Μερίδα
καταχωρίζονται
και
δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 92 του παρόντος, προκειμένου για
υποκαταστήματα της περίπτωσης ιβ' της
παραγράφου 1 του άρθρου 86 του
παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό,
αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής
πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των
εγγράφων αυτών,
β. η βεβαίωση του Μητρώου, στο οποίο
έχει
καταχωρισθεί
η
εταιρεία
(Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της
αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού
Μητρώου της χώρας προέλευσης),
γ. η ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνση του
υποκαταστήματος,
δ. η αναφορά των δραστηριοτήτων του
υποκαταστήματος,
ε. το Μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για
την εταιρεία ο φάκελος που αναφέρει το
άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,
καθώς και ο αριθμός εγγραφής της στο
Μητρώο αυτό,
στ. η επωνυμία και η μορφή της
εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του
υποκαταστήματος, αν δεν είναι η ίδια με
την επωνυμία της εταιρείας,
ζ. ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων,
καθώς και τα ατομικά στοιχεία της
παραγράφου 2 του άρθρου 95 του
παρόντος των προσώπων, που έχουν την
εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία
έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν
ενώπιον δικαστηρίου:
i. ως προβλεπόμενα από τον νόμο όργανα
διοίκησης της εταιρείας ή ως μέλη ενός
τέτοιου οργάνου, σύμφωνα με τη
δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την
εταιρεία βάσει του άρθρου 14 στοιχείο δ
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,

Το άρθρο 98 του ν. 4635/2019 έχει ως εξής:
«Άρθρο 98
Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν
τα υποκαταστήματα αλλοδαπών
εταιρειών που έχουν την
έδρα τους στην Ε.Ε.
Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειμένου για
υποκαταστήματα της περίπτωσης ιβ` της παραγράφου 1
του άρθρου 86 του παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί
αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις
των εγγράφων αυτών,
β. η βεβαίωση του Μητρώου, στο οποίο έχει
καταχωρισθεί η εταιρεία (Πιστοποιητικό Καλής
Λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού
Μητρώου της χώρας προέλευσης),
γ. η ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνση του
υποκαταστήματος,
δ.
η
αναφορά
των
δραστηριοτήτων
του
υποκαταστήματος,
ε. το Μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία ο
φάκελος που αναφέρει το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1132, καθώς και ο αριθμός εγγραφής της στο
Μητρώο αυτό,
στ. η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς και η
επωνυμία του υποκαταστήματος, αν δεν είναι η ίδια με την
επωνυμία της εταιρείας,
ζ. ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα
ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του
παρόντος των προσώπων, που έχουν την εξουσία να
δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την
εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:
i. ως προβλεπόμενα από τον νόμο όργανα διοίκησης της
εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύμφωνα με τη
δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία βάσει
του άρθρου 14 στοιχείο δ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,
ii. ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη
δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της
έκτασης των αρμοδιοτήτων τους,
η. η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία
ταυτότητος και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και
η περάτωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη
δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία,
σύμφωνα με τις περιπτώσεις η`, ι` και ια` του άρθρου 14
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης η διαδικασία
πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη
διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,
θ. τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές
καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν,
ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του
κράτους-μέλους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία,
σύμφωνα με τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/Εκ. Από
την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται τα υποκαταστήματα,
τα οποία έχουν ιδρύσει τα πιστωτικά και
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ii. ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας
για
τη
δραστηριότητα
του
υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης
των αρμοδιοτήτων τους,
η. η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα
ατομικά στοιχεία ταυτότητος και οι
εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η
περάτωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με
τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για
την εταιρεία, σύμφωνα με τις
περιπτώσεις η', ι' και ια' του άρθρου 14
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης
η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού
συμβιβασμού
ή
άλλη
ανάλογη
διαδικασία, στην οποία υπόκειται η
εταιρεία,
θ.
τα
λογιστικά
έγγραφα
(χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της
εταιρείας,
όπως
καταρτίσθηκαν,
ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το
δίκαιο του κράτους-μέλους, από το οποίο
διέπεται η εταιρεία, σύμφωνα με τις
Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ,
ι. το κλείσιμο του υποκαταστήματος.
Άρθρο 56
Ρύθμιση για τις κυρώσεις στη διακίνηση
του πετρελαίου θέρμανσης –
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 35
ν. 2093/1992
Το δεύτερο εδάφιο 2 της παρ. 2 του
άρθρου 35 του ν. 2093/1992 (Α’ 181)
διαγράφεται και η παρ. 2 του άρθρου 35
του ν. 2093/1992 διαμορφώνεται ως
εξής:
«2. Απαγορεύεται η καθ` οιονδήποτε
τρόπο
νόθευση,
διάθεση,
χρησιμοποίηση
ή μεταφορά του
πετρελαίου θέρμανσης για άλλες, εκτός
από θέρμανση, χρήσεις. Οι παραβάτες
υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28,
29 και 30 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α`),
όπως ισχύουν, επιφυλασσομένων και
των περι λαθρεμπορίας διατάξεων του
Τελωνειακού Κώδικα.
Σε
περίπτωση
χρησιμοποίησης
πετρελαίου θέρμανσης αντί πετρελαίου
κίνησης για την κυκλοφορία οχήματος
ή λειτουργία μηχανήματος, επιβάλλεται
στον κάτοχο αυτού με κοινή απόφαση
του Υπουργού Εμπορίου και του κατά
περίπτωση
αρμόδιου
υπουργού
αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του
οχήματος
ή
λειτουργίας
του
μηχανήματος για ένα (1) έτος.
Σε
περίπτωση
υποτροπής
η
άδεια
αφαιρείται οριστικά.».

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν αντικείμενο
της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ,
ι. το κλείσιμο του υποκαταστήματος.».

Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2093/1992, έχει ως εξής:
«2. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο νόθευση,
διάθεση, χρησιμοποίηση ή μεταφορά του πετρελαίου
θέρμανσης για άλλες, εκτός από θέρμανση, χρήσεις. Οι
παραβάτες υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρ.28, 29 και
30 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως ισχύουν,
επιφυλασσομένων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων
του Τελωνειακού Κώδικα.».
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Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Άρθρο 3
Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 26

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Ρύθμιση πλαισίου άσκησης
Πολιτισμού και Αρχαιολογίας
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ρύθμιση πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας
Κέντρων
Ημερήσιας
Φροντίδας
Ηλικιωμένων
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ρύθμιση πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας
σχολών
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ρύθμιση πλαισίου άσκησης
δραστηριότητας εκμίσθωσης
θαλάσσιων μέσων αναψυχής
Υποδομών και Μεταφορών
Ρύθμιση πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας σχολών
επαγγελματικής κατάρτισης
μεταφορέων
Υποδομών και Μεταφορών
Ρύθμιση πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας σχολών
επαγγελματικής κατάρτισης
οδηγών οχημάτων μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων
Υποδομών και Μεταφορών
Ρύθμιση πλαισίου ίδρυσης και
λειτουργίας συνεργείων
οχημάτων
Υποδομών και Μεταφορών
Ρύθμιση πλαισίου λειτουργίας
χώρων στάθμευσης
αυτοκινήτων μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων
Υποδομών και Μεταφορών
Ρύθμιση πλαισίου λειτουργίας
πλυντηρίων - λιπαντηρίων
οχημάτων
Υποδομών και Μεταφορών
Ρύθμιση πλαισίου λειτουργίας
σταθμού υπεραστικών
λεωφορείων
Υποδομών και Μεταφορών
Ρύθμιση πλαισίου λειτουργίας
χώρων στάθμευσης βαρέων
οχημάτων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αδειοδότηση μηχανολογικών
εγκαταστάσεων παροχής
υπηρεσιών

200

Άρθρο 28-29

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άρθρο 31

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άρθρο 36

Οικονομικών

Άρθρο 42

Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 44

Οικονομικών

Άρθρο 46

Οικονομικών

Άρθρο 55

Εσωτερικών, Οικονομικών

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άρθρο 59 παρ. 1
(Άρθρο
80
παρ.3)
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άρθρο 59 παρ. 2
(Άρθρο
85
παρ.17)
Άρθρο 60
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών

32.

Θέματα χωροθέτησης Κέντρων
Αποθήκευσης και Διανομής
Διαδικασία μεταφοράς
συντελεστή δόμησης μεταξύ
ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη
εντός ΕΠ
Μεταφορά των
εισπραττόμενων τελών για
εμπορικά σήματα στον ΟΒΙ
Ορισμός αποζημίωσης για τον
Πρόεδρο, τα μέλη και τους
αναπληρωτές μελών της
Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων.
Τέλη για τη λειτουργία του
Μητρώου Σημάτων
Δημοσιονομική επίπτωση στον
προϋπολογισμό του ΟΒΙ λόγω
της προβλεπόμενης διεύρυνσης
των αρμοδιοτήτων του.
Η εγκατάσταση αυτόματων
μηχανημάτων για την
παραλαβή και παράδοση
ταχυδρομικών αντικειμένων
ταχυμεταφορών (postal
lockers) σε χώρους και ακίνητα
των O.T.A. α΄βαθμού, του
Ελληνικού Δημοσίου, δημόσιων
και ιδιωτικών οργανισμών και
εν γένει δημόσιους χώρους,
(εξωτερικούς και εσωτερικούς).
Αύξηση ορίου μηνιαίων και
ετήσιων αποζημιώσεων μελών
οργάνων αξιολόγησης
Αύξηση ορίου μηνιαίων και
ετήσιων αποζημιώσεων μελών
οργάνων αξιολόγησης
Θέματα διαχωρισμού της
άδειας λειτουργίας της ΕΝΑΕ
ΑΕ, στο πλαίσιο αξιοποίησης
της περιουσίας της κυρίως της
ΕΤΑΔ Α.Ε., αλλά και της ΕΝΑΕ
Α.Ε., που τελεί υπό ειδική
διαχείριση.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή επισπεύδον
Υπουργείο ή υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
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Κοινή
Άρθρο 118 παρ. Υπουργική
1
Απόφαση

Κοινή
Άρθρο 118 παρ. Υπουργική
2
Απόφαση

Κοινή
Άρθρο 118 παρ. Υπουργική
3
Απόφαση

Κοινή
Άρθρο 118 παρ. Υπουργική
4
Απόφαση

αποκλειστική
προθεσμία)
τα Τρεις μήνες

Υπουργείο Ανάπτυξης και Καθορίζονται
Επενδύσεων
απαιτούμενα
δικαιολογητικά, οι
αναγκαίοι όροι και
η διαδικασία για
την έκδοση της
έγκρισης
εγκατάστασης των
ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων, οι
αρχές στις οποίες
κοινοποιείται
η
έγκριση και οι
τροποποιήσεις της.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Καθορίζονται
τα Τρεις μήνες
Επενδύσεων
απαιτούμενα
δικαιολογητικά, οι
αναγκαίοι όροι και
η διαδικασία για
την έκδοση της
έγκρισης
λειτουργίας,
οι
αρχές στις οποίες
κοινοποιείται
η
έγκριση και οι
τροποποιήσεις της.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Καθορίζονται
το Τρεις μήνες
Επενδύσεων
περιεχόμενο και η
διαδικασία
της
γνωστοποίησης
λειτουργίας,
τα
δικαιολογητικά που
πρέπει να τηρεί ο
φορέας στον χώρο
άσκησης
της
δραστηριότητας, ο
τρόπος
γνωστοποίησης των
στοιχείων
σε
περίπτωση
επικείμενης
μεταβολής τους, οι
αρχές στις οποίες
κοινοποιείται
η
γνωστοποίηση και
οι μεταβολές της.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Καθορίζονται
το
Επενδύσεων
ύψος
του
παραβόλου,
ο
χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, ο
τρόπος μεταφοράς
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Υπουργική
Άρθρο 118 παρ. Απόφαση
5

Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Άρθρο 127 παρ. Κοινή
1
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο 127 παρ. Κοινή
2
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο
παρ.3

127 Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο
παρ.1

136 Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

των πιστώσεων στα
αρμόδια όργανα
Ρυθμίζονται
η
κλιμάκωση και τα
κριτήρια
επιμέτρησης των
κυρώσεων,
η
διαδικασία
επιβολής τους.
Καθορίζονται
τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά, οι
αναγκαίοι όροι και
η ακολουθούμενη
διαδικασία για την
έκδοση
της
έγκρισης ίδρυσης
και λειτουργίας των
ΚΗΦΗ και ΚΔΗΦ για
ΑΜΕΑ, οι αρχές στις
οποίες
κοινοποιείται
η
έγκριση και οι
τροποποιήσεις της,
Καθορίζονται
το
ύψος
του
παράβολου
του
άρθρου 136, ο
χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, ο
τρόπος μεταφοράς
των πιστώσεων στα
αρμόδια όργανα
Καθορίζονται
το
εύρος του πλαισίου
των επιβαλλόμενων
κυρώσεων,
η
κλιμάκωση και τα
κριτήρια
επιμέτρησής τους η
διαδικασία
επιβολής τους
Καθορίζονται
το
περιεχόμενο και η
διαδικασία
της
γνωστοποίησης
λειτουργίας
της
σχολής
ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης,
τα
δικαιολογητικά που
τηρούνται
στον
χώρο άσκησης της
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Άρθρο 136 παρ. Κοινή
2
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 136 παρ. Κοινή
3
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 145 παρ. Κοινή
1
Υπουργική
Απόφαση

δραστηριότητας, ο
τρόπος
γνωστοποίησης των
στοιχείων
σε
περίπτωση
επικείμενης
μεταβολής τους, οι
αρχές στις οποίες
κοινοποιείται
η
γνωστοποίηση και
οι μεταβολές της
Υπουργείο Ναυτιλίας και Καθορίζεται
το
Νησιωτικής Πολιτικής
ύψος
του
παράβολου,
ο
χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του και
εξαιρέσεις από την
καταβολή αυτού, ο
τρόπος μεταφοράς
των πιστώσεων στα
αρμόδια όργανα
Υπουργείο Ναυτιλίας και Καθορίζονται
το
Νησιωτικής Πολιτικής
εύρος του πλαισίου
των επιβαλλόμενων
κυρώσεων,
η
κλιμάκωση και τα
κριτήρια
επιμέτρησής τους, η
διαδικασία
επιβολής τους
Υπουργείο Ναυτιλίας και Καθορίζονται
τα
Νησιωτικής Πολιτικής
απαιτούμενα
δικαιολογητικά, οι
αναγκαίοι όροι και
η διαδικασία τη
χορήγηση
της
έγκρισης
δραστηριότητας
εκμίσθωσης
θαλάσσιων μέσων,
της ανανέωσης, της
τροποποίησης και
της
μεταβίβασής
της,
οι
προϋποθέσεις που
πρέπει
να
συντρέχουν για τον
φορέα
της
δραστηριότητας, οι
αρχές στις οποίες
κοινοποιείται
η
έγκριση,
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Άρθρο 145 παρ. Κοινή
2
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 145 παρ. Κοινή
3
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 153 παρ. Κοινή
1
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρα 153 παρ. Κοινή
2
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 153 παρ. Κοινή
3
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Ναυτιλίας και Καθορίζονται
το
Νησιωτικής Πολιτικής
ύψος
του
παράβολου
του
άρθρου 154, ο
χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, ο
τρόπος μεταφοράς
των πιστώσεων στα
αρμόδια όργανα
Υπουργείο Ναυτιλίας και Καθορίζονται
το
Νησιωτικής Πολιτικής
εύρος του πλαισίου
των επιβαλλόμενων
κυρώσεων,
η
κλιμάκωση και τα
κριτήρια
επιμέτρησής τους, η
διαδικασία
επιβολής τους
Υπουργείο Υποδομών και Καθορίζονται
το
Μεταφορών
περιεχόμενο και η
διαδικασία
της
γνωστοποίησης
λειτουργίας
της
Σ.Ε.ΚΑ.Μ,
τα
δικαιολογητικά που
τηρούνται
στον
χώρο άσκησης της
δραστηριότητας, ο
τρόπος
γνωστοποίησης των
στοιχείων
σε
περίπτωση
επικείμενης
μεταβολής τους, οι
αρχές στις οποίες
κοινοποιείται
η
γνωστοποίηση και
οι μεταβολές της,
προκειμένου
να
ασκήσουν
τις
ελεγκτικές
τους
αρμοδιότητες
Υπουργείο Υποδομών και Καθορίζεται
το
Μεταφορών
ύψος
του
παράβολου,
ο
χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, ο
τρόπος μεταφοράς
των πιστώσεων στα
αρμόδια όργανα
Υπουργείο Υποδομών και Καθορίζονται
το
Μεταφορών
εύρος του πλαισίου
των επιβαλλόμενων
κυρώσεων,
η
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Άρθρο 162 παρ. Κοινή
1
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών

Άρθρο 162 παρ. Κοινή
2
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών

Άρθρο 162 παρ. Κοινή
3
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών

Άρθρο 171 παρ. Κοινή
1
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών

κλιμάκωση και τα
κριτήρια
επιμέτρησής τους, η
διαδικασία
επιβολής τους.
Καθορίζονται
το
περιεχόμενο και η
διαδικασία
της
γνωστοποίησης
λειτουργίας
της
Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε, τα
δικαιολογητικά που
τηρούνται
στον
χώρο άσκησης της
δραστηριότητας, ο
τρόπος
γνωστοποίησης των
στοιχείων
σε
περίπτωση
επικείμενης
μεταβολής τους, οι
αρχές στις οποίες
κοινοποιείται
η
γνωστοποίηση και
οι μεταβολές της
Καθορίζεται
το
ύψος
του
παράβολου,
ο
χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, ο
τρόπος μεταφοράς
των πιστώσεων στα
αρμόδια όργανα
Καθορίζονται
το
εύρος του πλαισίου
των επιβαλλόμενων
κυρώσεων,
η
κλιμάκωση και τα
κριτήρια
επιμέτρησής τους
και η διαδικασία
επιβολής τους
Καθορίζονται
το
περιεχόμενο και η
διαδικασία
της
γνωστοποίησης
λειτουργίας
συνεργείων
οχημάτων,
τα
δικαιολογητικά που
τηρούνται
στον
χώρο άσκησης της
δραστηριότητας, ο
τρόπος
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Άρθρο 171 παρ. Κοινή
2
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 171 παρ. Κοινή
3
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο
παρ.1

179 Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

γνωστοποίησης των
στοιχείων
σε
περίπτωση
επικείμενης
μεταβολής τους, οι
αρχές στις οποίες
κοινοποιείται
η
γνωστοποίηση και
οι μεταβολές της,
προκειμένου
να
ασκήσουν
τις
ελεγκτικές
τους
αρμοδιότητες,
Υπουργείο Υποδομών και Καθορίζεται
το
Μεταφορών
ύψος
του
παράβολου,
ο
χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, και
ο
τρόπος
μεταφοράς
των
πιστώσεων
στα
αρμόδια όργανα
Υπουργείο Υποδομών και Καθορίζονται
το
Μεταφορών
εύρος του πλαισίου
των επιβαλλόμενων
κυρώσεων,
η
κλιμάκωση και τα
κριτήρια
επιμέτρησής τους, η
διαδικασία
επιβολής τους
Υπουργείο Υποδομών και Καθορίζονται
το
Μεταφορών
περιεχόμενο και η
διαδικασία
της
γνωστοποίησης
λειτουργία χώρου
στάθμευσης
αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων, τα
δικαιολογητικά που
τηρούνται
στον
χώρο άσκησης της
δραστηριότητας, ο
τρόπος
γνωστοποίησης των
στοιχείων
σε
περίπτωση
επικείμενης
μεταβολής τους και
οι αρχές στις οποίες
κοινοποιείται
η
γνωστοποίηση και
οι μεταβολές της
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Άρθρο
παρ.2

179 Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο
παρ.3

179 Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 187 παρ. Κοινή
1
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 187 παρ. Κοινή
2
Υπουργική
Απόφαση

Άρθρο 187 παρ. Κοινή
3
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Υποδομών και Καθορίζεται
το
Μεταφορών
ύψος
του
παράβολου,
ο
χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, και
ο
τρόπος
μεταφοράς
των
πιστώσεων
στα
αρμόδια όργανα
Υπουργείο Υποδομών και Καθορίζονται
το
Μεταφορών
εύρος του πλαισίου
των επιβαλλόμενων
κυρώσεων,
η
κλιμάκωση και τα
κριτήρια
επιμέτρησής τους
και η διαδικασία
επιβολής τους
Υπουργείο Υποδομών και Καθορίζονται
το
Μεταφορών
περιεχόμενο και η
διαδικασία
της
γνωστοποίησης για
τη
λειτουργία
πλυντηρίου
λιπαντηρίου
οχημάτων,
τα
δικαιολογητικά που
τηρούνται
στον
χώρο άσκησης της
δραστηριότητας, ο
τρόπος
γνωστοποίησης των
στοιχείων
σε
περίπτωση
επικείμενης
μεταβολής τους, οι
αρχές στις οποίες
κοινοποιείται
η
γνωστοποίηση και
οι μεταβολές της
Υπουργείο Υποδομών και Καθορίζεται
το
Μεταφορών
ύψος
του
παράβολου,
ο
χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, ο
τρόπος μεταφοράς
των πιστώσεων στα
αρμόδια όργανα
Υπουργείο Υποδομών και Καθορίζονται
το
Μεταφορών
εύρος του πλαισίου
των επιβαλλόμενων
κυρώσεων,
η
κλιμάκωση και τα
κριτήρια
208

Άρθρο 195 παρ. Κοινή
1
Υπουργική
Απόφασης

Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών

Άρθρο 195 παρ. Κοινή
2
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών

Άρθρο 195 παρ. Κοινή
3
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών

Άρθρο 204 παρ. Κοινή
1
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών

επιμέτρησής τους, η
διαδικασία
επιβολής τους
Καθορίζονται
το
περιεχόμενο και η
διαδικασία
της
γνωστοποίησης
λειτουργίας
σταθμού
υπεραστικών
λεωφορείων,
τα
δικαιολογητικά που
τηρούνται
στον
χώρο άσκησης της
δραστηριότητας, ο
τρόπος
γνωστοποίησης των
στοιχείων
σε
περίπτωση
επικείμενης
μεταβολής τους, οι
αρχές στις οποίες
κοινοποιείται
η
γνωστοποίηση και
οι μεταβολές της,
Καθορίζεται
το
ύψος
του
παράβολου,
ο
χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, ο
τρόπος μεταφοράς
των πιστώσεων στα
αρμόδια όργανα
Καθορίζονται
το
εύρος του πλαισίου
των επιβαλλόμενων
κυρώσεων,
η
κλιμάκωση και τα
κριτήρια
επιμέτρησής τους, η
διαδικασία
επιβολής τους
Καθορίζονται
το
περιεχόμενο και η
διαδικασία
της
γνωστοποίησης των
χώρων στάθμευσης
βαρέων οχημάτων,
τα δικαιολογητικά
που τηρούνται στον
χώρο άσκησης της
δραστηριότητας, ο
τρόπος
γνωστοποίησης των
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Άρθρο 204 παρ. Κοινή
2
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών

Άρθρο 204 παρ. Κοινή
3
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών

Άρθρο 31

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων/Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας

Άρθρο 42

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Οικονομικών/
Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Άρθρο 48 παρ. 1 Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων/Υπουργείο
Οικονομικών

στοιχείων
σε
περίπτωση
επικείμενης
μεταβολής τους, οι
αρχές στις οποίες
κοινοποιείται
η
γνωστοποίηση και
οι μεταβολές της
Καθορίζεται
το
ύψος
του
παράβολου,
ο
χρόνος και ο τρόπος
καταβολής του, ο
τρόπος μεταφοράς
των πιστώσεων στα
αρμόδια όργανα
Καθορίζονται
το
εύρος του πλαισίου
των επιβαλλόμενων
κυρώσεων,
η
κλιμάκωση και τα
κριτήρια
επιμέτρησής τους, η
διαδικασία
επιβολής τους
Καθορισμός
διαδικασίας για την
πραγματοποίηση
της
μεταφοράς
συντελεστή
δόμησης
μεταξύ
ακινήτων του ιδίου
ιδιοκτήτη
εντός
Οργανωμένων
Περιοχών.
Καθορισμός
αποζημίωσης για
τον Πρόεδρο, τα
μέλη
και
τους
αναπληρωτές
μελών
της
Διοικητικής
Επιτροπής
Σημάτων.
Διαπιστώνεται
η
ολοκλήρωση
της
μεταφοράς
στον
Οργανισμό
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας
του
φυσικού
και
ηλεκτρονικού
μητρώου σημάτων,
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Άρθρο 48 παρ.5

Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Άρθρο 57 παρ. 1 Απόφαση
Γενικού
Γραμματέα

Γενική
Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή/Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων

των
πληροφοριακών και
λοιπών αντίστοιχων
συστημάτων που το
υποστηρίζουν, του
αρχείου σημάτων,
καθώς
και
η
αναγκαία
και
επαρκής στελέχωση
και ενίσχυση του
ΟΒΙ με ανθρώπινο
δυναμικό
και
υλικοτεχνικές
υποδομές.
Ρυθμίζεται
κάθε
αναγκαία
λεπτομέρεια,
πρακτικής,
οργανωτικής,
τεχνικής ή άλλης
φύσεως, καθώς και
την
εν
γένει
εφαρμογή
των
διατάξεων
του
παρόντος
Κεφαλαίου για τη
μεταφορά στον ΟΒΙ
των αρμοδιοτήτων
για τα εμπορικά
σήματα.
Προσδιορίζονται τα
δεδομένα, με τα
οποία
υποχρεούνται να
ενημερώνουν
καθημερινά
οι
επιχειρήσεις
υπεραγορών
τροφίμων
που
ασκούν
δραστηριότητες
λιανικής πώλησης
(«super markets»)
την
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
eΚαταναλωτής. Με
την ίδια απόφαση
προσδιορίζεται και
η
διαδικασία
αποστολής
των
τιμών
και
των
λοιπών στοιχείων.
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Άρθρο 57 παρ. 2 Απόφαση
Γενικού
Γραμματέα

Γενική
Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή/Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων

Άρθρο 57 παρ. 3 Απόφαση
Γενικού
Γραμματέα

Γενική
Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή/Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων

Άρθρο 57 παρ.7

Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Υπουργική
Απόφαση

Εκδίδεται η λίστα
των αγαθών και
υπηρεσιών
που
προβάλλονται στην
πλατφόρμα, καθώς
και οι κωδικοί τους,
η οποία δύναται να
αναπροσαρμόζεται
με την έκδοση νέας
απόφασης.
Εξειδικεύεται
το
ύψος
των
προστίμων
που
επισύρει η μη
υποβολή
ή
η
υποβολή
ανακριβούς
δήλωσης.
Δύναται
η
λειτουργία
της
ψηφιακής
πλατφόρμας
eΚαταναλωτής
ανατίθεται
σε
φορείς
του
ευρύτερου
δημόσιου τομέα και
της
ιδιωτικής
οικονομίας.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;
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35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου
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39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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Αθήνα, 5 Απριλίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

OΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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