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Με το παρόν μζροσ προτείνεται θ ςφςταςθ ενόσ νζου δθμόςιου και αυτοχρθματοδοτοφμενου φορζα 

με τθν επωνυμία «Ελλθνικό Κτθματολόγιο», υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, ο οποίοσ κα είναι αρμόδιοσ για τθν ολοκλιρωςθ των ζργων κτθματογράφθςθσ και για τθν 

καταχϊριςθ και δθμοςιότθτα των δικαιωμάτων των πολιτϊν επί τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, μζςω τθσ 

τιρθςθσ και ενθμζρωςθσ του ςυςτιματοσ του ενιαίου αποδεικτικοφ κτθματολογίου. Μζχρι τθν 

ζναρξθ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ του κτθματολογίου ςε όλθ τθν επικράτεια, ο νζοσ φορζασ κα 

αναλάβει και τθν αρμοδιότθτα τθσ καταχϊριςθσ των δικαιωμάτων βάςει του ςυςτιματοσ υποκθκϊν 

και μεταγραφϊν, δθλαδι του ζργου που επιτελείται μζχρι ςιμερα από τα Υποκθκοφυλακεία. 

 

Σκοπόσ τθσ προτεινόμενθσ μεταρρφκμιςθσ, είναι θ άμεςθ κζςπιςθ ενόσ ορκολογικοφ και ενιαίου 

τρόπου οργάνωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν καταχϊριςθσ και δθμοςιότθτασ των δικαιωμάτων 

ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια, με τθν εφαρμογι ενιαίων κανόνων,  ςχετικά με τον τρόπο καταχϊριςθσ 

και δθμοςιότθτασ των δικαιωμάτων, και τον τρόπο υπολογιςμοφ και είςπραξθσ των τελϊν, ο οποίοσ 

κα διαςφαλίηει υψθλι ποιότθτα παροχισ υπθρεςιϊν και αςφάλεια των ςυναλλαγϊν, ιδθ πριν τθν 

ολοκλθρωτικι μετάβαςθ ςτο κακεςτϊσ του κτθματολογίου, μζςω τθσ ςταδιακισ και ελεγχόμενθσ  

μετάβαςθσ ςε μια αποκεντρωμζνθ δομι.   

 

Βαςικζσ επιλογζσ του παρόντοσ μζρουσ ο δθμόςιοσ χαρακτιρασ του νζου φορζα και θ διοικθτικι του 

αυτονομία, που εξυπθρετοφνται από τθν επιλεχκείςα  μορφι του νομικοφ προςϊπου δθμοςίου 

δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.), διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν άςκθςθ υψθλισ κρατικισ εποπτείασ κακϊσ και τθν 

κυριότθτα των δεδομζνων από το Δθμόςιο. Επίςθσ, βαςικζσ προγραμματικζσ επιλογζσ είναι θ 



οικονομικι αυτονομία και θ διαχειριςτικι επάρκεια, επιλογζσ που υπθρετοφνται από τθν λειτουργία 

του φορζα ωσ αυτοχρθματοδοτοφμενου και με ευελιξίεσ που παρζχονται μεταξφ άλλων και από το 

διπλογραφικό ςφςτθμα οικονομικισ αποτφπωςθσ που προτείνεται να ακολουκιςει.  

 Στο νζο φορζα περιζρχονται οι, προβλεπόμενεσ από το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, αρμοδιότθτεσ 

κτθματογράφθςθσ τθσ Χϊρασ, ςφνταξθσ και λειτουργίασ του Εκνικοφ Κτθματολογίου, τιρθςθσ και  

λειτουργίασ του υφιςτάμενου, ςτισ περιοχζσ όπου δεν ζχει αρχίςει θ λειτουργία του Εκνικοφ 

Κτθματολογίου, ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν κακϊσ και κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που 

προβλζπεται ςιμερα να αςκείται από τθν εταιρεία «Εκνικό Κτθματολόγιο και Χαρτογράφθςθ Α.Ε.» 

(εφεξισ ΕΚΧΑ Α.Ε.), , και τα ζμμιςκα και άμιςκα Υποκθκοφυλακεία τθσ Χϊρασ. Θ ΕΚΧΑ Α.Ε. 

καταργείται άμεςα και οι αρμοδιότθτεσ τθσ αςκοφνται από τθν Κεντρικι Υπθρεςία του Φορζα. Τα 

ζμμιςκα και άμιςκα (ειδικά και μθ ειδικά) Υποκθκοφυλακεία τθσ Χϊρασ, καταργοφνται ςταδιακά, ςε 

βάκοσ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν και οι αρμοδιότθτεσ τουσ μεταφζρονται ςτισ Ρεριφερειακζσ 

Υπθρεςίεσ του φορζα.  Θ ςταδιακι κατάργθςθ των υποκθκοφυλακείων, εντόσ είκοςι τεςςάρων 

μθνϊν, τελεί ςε ςυνάρτθςθ με τθν πρόοδο των κτθματογραφιςεων και άλλεσ λειτουργικζσ 

παραμζτρουσ των ςθμερινϊν δομϊν. Θ επιλογι του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ κεωρείται ότι 

διαςφαλίηει τισ αναγκαίεσ επιχειρθςιακζσ προχποκζςεισ μετάβαςθσ ςτο νζο κακεςτϊσ.   

Σθμαντικι ςυμβολι του προτεινόμενου μζρουσ είναι θ κωδικοποίθςθ των τελϊν τα οποία 

ειςπράττονται ςιμερα από τα Υποκθκοφυλακεία, ζτςι ϊςτε να προκφπτει δθμοςιονομικά ουδζτερο 

αποτζλεςμα, με κατεφκυνςθ τθ δυνατότθτα ςταδιακισ τουσ μείωςθσ. Τα κωδικοποιθμζνα ςτο νόμο 

τζλθ, τα οποία κατ’ αρχιν προςδιορίηονται ςτα ίδια επίπεδα με τα ςθμερινά, προβλζπεται να  

ειςπράττονται θλεκτρονικά, όπωσ και τα τζλθ για τθν καταχϊριςθ πράξεων ςτο Εκνικό Κτθματολόγιο. 

Πςον αφορά τθν εςωτερικι διάρκρωςθ, ο Φορζασ οργανϊνεται ορκολογικά, με βάςθ τισ 

αρμοδιότθτεσ που αςκεί, ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και με ορίηοντα τθν επζκταςθ τθσ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ του ενιαίου αποδεικτικοφ κτθματολογίου ςε όλθ τθ Χϊρα. 

Διαςφαλίηονται πλιρωσ οι εργαηόμενοι ςτθν ΕΚΧΑ Α.Ε. και ςτα ζμμιςκα και άμιςκα 

Υποκθκοφυλακεία με τθν ζνταξι τουσ ςε κζςεισ του Φορζα, τακτικζσ οργανικζσ ι προςωποπαγείσ. Θ 

ζγκαιρθ γνϊςθ, ποιοτικι και ποςοτικι, του διακζςιμου προςωπικοφ κα ςυνυπολογιςτεί προκειμζνου 

για τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό τθσ μετάβαςθσ ςτισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ που προβλζπονται 

ςτο νόμο. Το ςχζδιο νόμου διαρκρϊνεται ςε ζξι Κεφάλαια: Με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Αϋ 

(άρκρα 1-5) καταργοφνται θ ΕΚΧΑ Α.Ε και τα ζμμιςκα και άμιςκα υποκθκοφυλακεία  του Κράτουσ, 

ςυςτινεται το Ν.Ρ.Δ.Δ. «Ελλθνικό Κτθματολόγιο» και κακορίηεται ο ςκοπόσ  και τα όργανα διοίκθςισ 

του. Με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Βϋ ( άρκρα 6-11) κακορίηονται τα ζςοδα του Φορζα, με τισ 

διατάξεισ του Κεφαλαίου Γϋ (άρκρα 12-16) ρυκμίηεται θ οργανωτικι διάρκρωςθ τθσ Κεντρικισ και 

των Ρεριφερειακϊν (Κτθματολογικά Γραφεία και Υποκαταςτιματά τουσ) υπθρεςιϊν του Φορζα και 



κατανζμονται οι κακ` φλθν αρμοδιότθτζσ του, με τισ διατάξεισ των Κεφαλαίων Δϋ( άρκρα 17-21) και 

Εϋ (άρκρα 22-35) ρυκμίηονται τα ηθτιματα του προςωπικοφ του Φορζα και τθσ οικονομικισ του 

διαχείριςθσ αντίςτοιχα, και με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου ΣΤϋ (άρκρα 36-42) ρυκμίηονται τα 

ηθτιματα προςφυγϊν κατά πράξεων των Ρροϊςτάμενων Κτθματολογικϊν Γραφείων και 

Υποκαταςτθμάτων και περιζχονται οι μεταβατικζσ, οι εξουςιοδοτικζσ και οι καταργοφμενεσ διατάξεισ 

και κακορίηεται θ ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου. 

 

 

Ειδικότερα: 

 

Κεφάλαιο Αϋ: 

 

Τα Υποκθκοφυλακεία, δθμόςιεσ αρχζσ που λειτουργοφν το προςωποκεντρικό ςφςτθμα Μεταγραφϊν 

και Υποκθκϊν και τθροφν τα οικεία  βιβλία, δομθμζνα  ςτθ βάςθ τθσ ονομαςίασ του δικαιοφχου  

προςϊπου, προβλζφκθκαν αρχικά με το Διάταγμα τθσ 21θσ/23θσ Σεπτεμβρίου 1836 «Ρερί 

εκτελζςεωσ του περί υποκθκϊν νόμου τθσ 11/12 Αυγοφςτου 1836». Ακολοφκθςαν οι νόμοι 

ΓΥΚΒϋ/1909, ΓΦΛΔϋ/1909, 274/1914, 459/1914, 1163/1918 και 5425/1932 που προζβλεψαν τθ 

ςφςταςθ υποκθκοφυλακείων και το ν.δ τθσ 15θσ Οκτωβρίου 1923 «Ρερί εμμίςκων 

υποκθκοφυλακείων». Με το Κανονιςτικό Διάταγμα τθσ 19/23 Λουλ. 1941 «Ρερί κωδικοποιιςεωσ εισ 

ενιαίον κείμενον των διατάξεων των A.Ν. 434/1937, 1933/1939, 2182/1940 και 2532/1940 "περί 

οργανιςμοφ των Υποκθκοφυλακείων του Κράτουσ" (Α' 244) κωδικοποιικθκαν ςε ενιαίο κείμενο οι ωσ 

τότε ιςχφουςεσ διατάξεισ. Το ανωτζρω κανονιςτικό διάταγμα, όπωσ τροποποιικθκε και 

ςυμπλθρϊκθκε από το ν.δ 1860/1942, α.ν. 305/1945, ν.δ 616/1948,  ν. 2224/1952,  ν.δ 2705/1953,  

ν.δ  4201/1961, β.δ  533 τθσ 14/21 Σεπτ. 1963, α.ν. 153/1967, ν.δ 811/1971 και  οι ν. 294/1976 και 

325/1976 «Ρερί κακοριςμοφ των ειςπραττομζνων εν τοισ αμίςκοισ και εμμίςκοισ 

Υποκθκοφυλακείοισ δικαιωμάτων υπζρ του Δθμοςίου και των Αμίςκων Υποκθκοφυλάκων, 

τροποποιιςεωσ του Ν.Δ. 811/1971 και του Ν. 294/1976 και άλλων τινϊν διατάξεων ( Α' 125)» 

αποτελεί μζχρι ςιμερα το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ των Υποκθκοφυλακείων. 

Το ςφςτθμα Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν είναι από τθ φφςθ του ατελζσ και απρόςφορο να 

ανταποκρικεί ςτο δθμόςιο ςκοπό τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν, δεδομζνου ότι εξαςφαλίηει 

τυπικι και όχι ουςιαςτικι δθμοςιότθτα (αφοφ, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ, δεν κατοχυρϊνει τον 

καλόπιςτο ςυναλλαςςόμενο) και δεν κατοχυρϊνει τθ δθμόςια πίςτθ (αφοφ το ςφςτθμα δεν 

εξαςφαλίηει τθν φπαρξθ κυριότθτασ αυτοφ που προβαίνει ςτθ διάκεςθ του δικαιϊματοσ). Τισ 



εγγενείσ αυτζσ ατζλειεσ του ςυςτιματοσ μεγζκυνε θ δυαδικι οργάνωςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν 

που λειτουργοφν μζχρι ςιμερα το ςφςτθμα αυτό, ςε ζμμιςκα και άμιςκα Υποκθκοφυλακεία.  

Αν και το ν.δ τθσ 15θσ Οκτωβρίου 1923 όριςε ότι ςτισ πόλεισ που είναι πρωτεφουςεσ νομϊν, δφναται 

να ςυςτακοφν ζμμιςκα υποκθκοφυλακεία, υποδεικνφοντασ ζκτοτε ςτον κανονιςτικό νομοκζτθ τον 

ορκό τρόπο οργανϊςεωσ των δθμοςίων αυτϊν υπθρεςιϊν, κατά τον οποίο άμιςκα 

υποκθκοφυλακεία ζπρεπε να διατθρθκοφν εκεί όπου οι γεωγραφικζσ ςυνκικεσ το επζβαλαν, και οι 

εγγραπτζεσ πράξεισ ιταν ευάρικμεσ (και ςυνεπϊσ τα ειςπραττόμενα τζλθ δεν επαρκοφςαν να 

ςυντθριςουν το κόςτοσ ζμμιςκου Υποκθκοφυλακείου), θ Ρολιτεία κινικθκε ςτον αντίποδα των 

κατευκφνςεων αυτϊν. Είναι χαρακτθριςτικό ότι τα ζμμιςκα υποκθκοφυλακεία το ζτοσ 1930 ιταν 18. 

Είναι επίςθσ χαρακτθριςτικό ότι τθν ίδρυςθ του εμμίςκου υποκθκοφυλακείου Ακθνϊν ακολοφκθςε 

κατά τισ δεκαετίεσ του 1950 και 1960 θ αφαίρεςθ χωρικισ αρμοδιότθτασ και θ ίδρυςθ 18 αμίςκων 

υποκθκοφυλακείων (με πρϊτα αυτά του Χαλανδρίου και του Αμαρουςίου) με αποτζλεςμα, εκτόσ 

των άλλων, τθν επιβάρυνςθ των πολιτϊν, οι οποίοι υποχρεϊνονται ςε αναηιτθςθ πιςτοποιθτικϊν 

από δφο ι και περιςςότερα Υποκθκοφυλακεία. Αντί δθλαδι, οι εγγενείσ ατζλειεσ του ςυςτιματοσ 

Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν να αμβλυνκοφν με τθν ορκολογικι οργάνωςθ και κατανομι των 

Υποκθκοφυλακείων και τθν εμμιςκοποίθςθ των αρχικϊσ ςυςτακζντων αμίςκων, θ πολιτικι 

διαχείριςθ των προθγοφμενων δεκαετιϊν ςτθρίχκθκε ςε κριτιρια πολιτικισ πελατείασ, αποτζμνοντασ 

χωρικι αρμοδιότθτα από τα ζμμιςκα Υποκθκοφυλακεία προκειμζνου να «προικοδοτθκοφν» με 

ζςοδα άμιςκα Υποκθκοφυλακεία και πολλαπλαςιάηοντασ το κεςμικό κατάλοιπο του 18ου αιϊνα, τθσ 

οιονεί μιςκϊςεωσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. 

Οι εγγενείσ ατζλειεσ του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν,  και θ αναγκαιότθτα 

αντικαταςτάςεϊσ του από κτθματοκεντρικό ςφςτθμα, το Εκνικό Κτθματολόγιο, διαπιςτϊκθκε από 

τθν πρϊτθ δεκαετία του 20ου αιϊνα. Με το ν. ΓΧΝΗϋ/1910 προβλζφκθκε θ κατάρτιςθ κτθματικοφ 

χάρτθ και θ οροκεςία των ακινιτων με ευκφνθ τθσ χαρτογραφικισ υπθρεςίασ του ςτρατοφ, με 

πρϊτουσ Διμουσ εφαρμογισ τουσ Ακθνϊν και Τρικάλων. Ακολοφκθςε ο ν.ΓϡΞϋ/1911 που 

τροποποίθςε τον προθγοφμενο, ο ν. 1122/1918  για τθν προςωρινι κτθματογράφθςθ τθσ 

Κεςςαλονίκθσ, θ οποία είχε καταςτραφεί τότε από πυρκαγιά, ο ν. 2085/1920 που επεξζτεινε τθν 

εφαρμογι του προθγουμζνου ςτθν πόλθ των Ακθνϊν και θ κωδικοποίθςθ όλθσ τθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ με το ν.δ τθσ 5θσ/ 22ασ Σεπτεμβρίου 1923 που τροποποιικθκε με το ν. 4351/1929. Με το 

ν. 510/1947 διατθρικθκε θ από τουσ Λταλοφσ διενεργθκείςα Κτθματογράφθςθ και το Κτθματολόγιο 

που καταρτίςτθκε ςτθ όδο, ςτθ Κω και ςτθ Λζρο.  

Θ προςπάκεια δθμιουργίασ Κτθματολογίου  δεν απζδωςε αποτελζςματα, κυρίωσ λόγω ελλείψεωσ 

πόρων και πολιτικισ βοφλθςθσ. Κτθματογραφικθκαν θ περιοχι τθσ Ν. Σμφρνθσ, και τμιματα τθσ 

Καλλικζασ, του Ρ. Φαλιρου, τθσ Ακινασ, τθσ Κεςςαλονίκθσ, τθσ Κορίνκου, τθσ Καςτοριάσ και των 



Σερρϊν. Οι κτθματικοί χάρτεσ που ςυντάχκθκαν και τα οικεία κτθματολογικά βιβλία ςταμάτθςαν να 

ενθμερϊνονται ι ενθμερϊνονταν ελλιπϊσ και το όλο εγχείρθμα ζπρεπε να περιμζνει τουσ νόμουσ 

2308/1995 και 2664/1998 και τθν λεγόμενθ πρϊτθ γενιά κτθματογραφιςεων του 1998, που 

χρθματοδοτικθκε και από Κοινοτικοφσ πόρουσ, προκειμζνου να τεκεί ςε εφαρμογι, ενϊ θ 

ολοκλιρωςθ του Κτθματολογίου τοποκετείται πλζον ςτο ζτοσ 2020.  

 Θ μετάβαςθ από το ςφςτθμα Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν ςτο ςφςτθμα του Εκνικοφ Κτθματολογίου, 

όςον αφορά τθν οργάνωςθ των αρμοδίων δθμοςίων  υπθρεςιϊν, ρυκμίηεται ςιμερα από το άρκρο 

23 του ν. 2664/1998  και το άρκρο 52 (παρ. 2) του ν. 4277/2014, με τισ διατάξεισ των οποίων 

προβλζπεται θ λειτουργία και των δφο ςυςτθμάτων από τα Υποκθκοφυλακεία, θ εποπτεία του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, θ επικουρία και θ κεντρικι υποςτιριξι τουσ από τθν ΕΚΧΑ 

Α.Ε., ενϊ παράλλθλα παραμζνουν ωσ υπθρεςίεσ, εξαρτθμζνεσ άμεςα (τα ζμμιςκα Υποκθκοφυλακεία) 

ι ζμμεςα (τα άμιςκα) από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο 

ιςχφον κεςμικό πλαίςιο αποτυπϊνεται με ζκδθλο τρόπο θ ζλλειψθ ςαφοφσ οργανωτικοφ ςχεδιαςμοφ 

όςον αφορά τθν οργάνωςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ και των δφο 

ςυςτθμάτων, θ ζλλειψθ κεντρικϊν και οριηόντιων οργανικϊν μονάδων που κα διαςφάλιηαν τθν 

παροχι υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ κατά τρόπο ενιαίο, θ πολυμορφία των εργαςιακϊν ςχζςεων 

του προςωπικοφ που απαςχολείται ςτισ υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ και θ ενίοτε ςοβοφςα ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων των εμπλεκομζνων φορζων με το δθμόςιο ςυμφζρον τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 

του ενιαίου αποδεικτικοφ κτθματολογίου.  

Θ παροχι και των δφο ςυςτθμάτων από περιφερειακζσ υπθρεςίεσ ενιαίου φορζα, οργανωμζνου ωσ 

ν.π.δ.δ., ςτελεχωμζνου κατά τρόπο ςφγχρονο και ορκολογικό, με προςωπικό κατάλλθλων υψθλϊν 

προςόντων, θ άρςθ των ζντονων λειτουργικϊν αδυναμιϊν που παρατθρείται ςτο ιςχφον ςφςτθμα  

και θ  διαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ  αυτοτζλειασ του φορζα από τα ανταποδοτικά τζλθ των λθπτϊν 

των υπθρεςιϊν, υπαγορεφουν τισ δικαιοπολιτικζσ επιλογζσ που αποτυπϊνονται ςτισ διατάξεισ του 

άρκρου 1, αλλά και ςτισ λοιπζσ διατάξεισ του παρόντοσ. 

 

Με το άρκρο 1 ςυςτινεται  νζοσ και αποκλειςτικόσ φορζασ άςκθςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςτουσ 

τομείσ που κακορίηονται από τισ αρμοδιότθτεσ που του ανακζτει ο νόμοσ, το νομικό πρόςωπο 

δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία «Ελλθνικό Κτθματολόγιο». Τθν επιλογι τθσ ίδρυςθσ και τθσ 

οργάνωςθσ του Φορζα ωσ ν.π.δ.δ., τθν επιβάλλει ο χαρακτιρασ των ανατικζμενων αρμοδιοτιτων, 

ςτισ οποίεσ, πζραν τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ κτθματογράφθςθσ και άλλων υποςτθρικτικϊν ζργων (λ.χ. 

δαςικοί χάρτεσ) ςυμπεριλαμβάνονται ςθμαντικοφ πλικουσ κανονιςτικζσ και ατομικζσ διοικθτικζσ 

πράξεισ και, κυρίωσ, θ λειτουργία του ςυςτιματοσ του ενιαίου αποδεικτικοφ κτθματολογίου και θ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν ςτισ περιοχζσ, ςτισ οποίεσ δεν ζχει ακόμθ 



λειτουργιςει το ςφςτθμα του ενιαίου αποδεικτικοφ κτθματολογίου. Με τθν παράγραφο 2, 

προςδιορίηεται ο ςκοπόσ που καλείται να εξυπθρετεί ςτο διθνεκζσ ο Φορζασ: Σκοπόσ του Φορζα 

είναι να διαςφαλίηει τθν αξιοπιςτία των χωρικϊν και νομικϊν δεδομζνων που αφοροφν τθν ακίνθτθ 

περιουςία, να εξαςφαλίηει τθ δθμοςιότθτα και τθν διακεςιμότθτά τουσ ςτο κοινό και να εμπεδϊνει 

τθ δθμόςια πίςτθ και τθν αςφάλεια των ςυναλλαγϊν ςε ςχζςθ με τα δεδομζνα αυτά. Ο ςκοπόσ του 

επιτυγχάνεται  με τθν καταχϊριςθ νομικϊν και τεχνικϊν πλθροφοριϊν από τισ οποίεσ προκφπτουν θ 

κζςθ, τα ακριβι όρια των ακινιτων και τα εγγεγραμμζνα δικαιϊματα ςε αυτά,  μζςω τθσ ςφνταξθσ, 

τιρθςθσ, διαρκοφσ ενθμζρωςθσ και λειτουργίασ του Εκνικοφ Κτθματολογίου. Σφμφωνα με τθν παρ. 1 

του άρκρου 1 του ν. 2664/1998,το Εκνικό Κτθματολόγιο αποτελεί ςφςτθμα, οργανωμζνων ςε 

κτθματοκεντρικι βάςθ, νομικϊν, τεχνικϊν και άλλων πρόςκετων πλθροφοριϊν για όλα τα ακίνθτα 

τθσ επικράτειασ, το οποίο διζπεται από τθν αρχι τθσ κτθματοκεντρικισ οργάνωςθσ των 

κτθματολογικϊν πλθροφοριϊν, θ οποία απαιτεί τθ ςφνταξθ, τιρθςθ και διαρκι ενθμζρωςθ 

κτθματολογικϊν διαγραμμάτων και διζπεται από τθν αρχι του ελζγχου τθσ νομιμότθτασ των τίτλων 

και λοιπϊν αναγκαίων ςτοιχείων για τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ εγγραφισ ςτα κτθματολογικά βιβλία, 

τθν αρχι τθσ διαςφάλιςθσ τθσ τάξθσ των κτθματολογικϊν εγγραφϊν, ανάλογα με το χρόνο υποβολισ 

τθσ ςχετικισ αίτθςθσ (αρχι τθσ χρονικισ προτεραιότθτασ), τθν αρχι τθσ δθμοςιότθτασ των 

κτθματολογικϊν βιβλίων, τθν αρχι τθσ διαςφάλιςθσ τθσ δθμόςιασ πίςτθσ, ϊςτε να προςτατεφεται 

κάκε καλόπιςτοσ ςυναλλαςςόμενοσ που ςτθρίηεται ςτισ κτθματολογικζσ εγγραφζσ και τθν αρχι τθσ 

καταλλθλότθτασ του Κτθματολογίου ωσ ςυςτιματοσ δεκτικοφ καταχϊριςθσ και πρόςκετων 

κατθγοριϊν πλθροφοριϊν ςε οποιονδιποτε χρόνο ςτο μζλλον (αρχι του ανοικτοφ Κτθματολογίου). 

Στο Κτθματολόγιο καταχωρίηονται  επίςθσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, κατά τα οριηόμενα ςτο εδάφιο γ` 

τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 11 του ν. 2664/1998, που αποτελοφν μζςο για τθν επιδίωξθ ιδίωσ 

ςκοπϊν ορκολογικισ οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ τθσ Χϊρασ. 

Στο ςκοπό του Φορζα περιλαμβάνονται, επίςθσ, θ  γεωδαιτικι κάλυψθ και χαρτογράφθςθ τθσ Χϊρασ 

ϊςτε να παράγονται και να ενθμερϊνονται ψθφιακά τα γεωχωρικά δεδομζνα τθσ. 

Με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 θ ανϊνυμθ εταιρεία «ΕΚΝΛΚΟ ΚΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ ΚΑΛ 

ΧΑΤΟΓΑΦΘΣΘ Α.Ε.», θ οποία ςυςτάκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 81706/6085/1995 απόφαςθ των 

Υπουργϊν Εκνικισ Οικονομίασ, Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων με 

βάςθ τισ προβλζψεισ του ν. 2308/1995,   καταργείται.  

Δεδομζνου ότι, ςφμφωνα με τθν παρ. 4, ο Φορζασ αναδζχεται όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ και 

υπειςζρχεται αυτοδικαίωσ  ωσ κακολικόσ διάδοχοσ ςε όλεσ τισ ζννομεσ ςχζςεισ τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε., θ 

τελευταία, τθσ οποίασ αποκλειςτικόσ μζτοχοσ ιταν το Ελλθνικό Δθμόςιο, δεν τίκεται ςε εκκακάριςθ, 

διαδικαςία, θ οποία ςκοπεί ςτθ ρευςτοποίθςθ τθσ περιουςίασ του νομικοφ προςϊπου, τθν εξόφλθςθ 

των δανειςτϊν και τθν απόδοςθ του τυχόν απομζνοντοσ προϊόντοσ τθσ εκκακάριςθσ ςτουσ μετόχουσ 



και, ςυνεπϊσ, διαδικαςία απολφτωσ άςκοπθ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ. Ωςτόςο, για λόγουσ 

διαφάνειασ και ορκισ οικονομικισ διαχείριςθσ προβλζπεται, ςτθν παρ. 5 του άρκρου 38  θ ςφνταξθ 

ζκκεςθσ απογραφισ.  

Με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1 προβλζπεται θ κατάργθςθ του ςυνόλου των υποκθκοφυλακείων 

τθσ Χϊρασ. Συγκεκριμζνα, καταργοφνται τα 33 ζμμιςκα (ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα 

Κτθματολογικά Γραφεία τθσ όδου και τθσ Κω-Λζρου) και τα 359 άμιςκα Υποκθκοφυλακεία τθσ 

Χϊρασ (εκ των οποίων 140 μθ ειδικά, λειτουργοφντα από αςκοφντα κακικοντα Υποκθκοφφλακα, 

Συμβολαιογράφο ι Ειρθνοδίκθ και τα 219 ειδικά, λειτουργοφντα από διοριςμζνο Υποκθκοφφλακα), 

μαηί με τισ οργανικζσ και τισ  προςωποπαγείσ κζςεισ του προςωπικοφ τουσ, ςταδιακά και μζςα ςε 

αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι τεςςάρων μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του νόμου, όπωσ ειδικότερα 

προβλζπεται ςτθν παρ. 7. Για τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ μετάβαςθσ, ο Φορζασ εξουςιοδοτείται να 

ηθτά από τουσ υπθρετοφντεσ Υποκθκοφφλακεσ τθ χοριγθςθ όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων, 

κακϊσ και τθν εκτζλεςθ ενεργειϊν, για τθν ομαλι μεταφορά τθσ άςκθςθσ τθσ αρμοδιότθτασ.   

 

Με τθν παράγραφο 8 κακορίηονται αναλυτικά οι αρμοδιότθτεσ του Φορζα. Ο Φορζασ  διενεργεί τθν 

κτθματογράφθςθ ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ και  λειτουργεί το ςφςτθμα του Εκνικοφ Κτθματολογίου, 

αςκϊντασ όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται ςχετικά ςτουσ ν. 2308/1995 και 2664/1998. 

Τθρεί, ενθμερϊνει και λειτουργεί το ςφςτθμα Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν  ςε όςεσ περιοχζσ δεν ζχει 

γίνει ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Κτθματολογίου, αςκϊντασ όλεσ τισ ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ 

που προβλζπεται από το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο να αςκοφνται από τα Υποκθκοφυλακεία, ενϊ 

διατθρεί και διαχειρίηεται τα αρχεία των Υποκθκοφυλακείων και μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του 

Εκνικοφ Κτθματολογίου. Αςκεί επίςθσ τισ αρμοδιότθτεσ ενεχυροφυλακείου που ζχουν ανατεκεί 

προςωρινά ςτα Υποκθκοφυλακεία, όπωσ προβλζπονται ςτο ν.2844/2000.  

Με τθν παράγραφο 9 προβλζπεται θ διαχείριςθ των βάςεων δεδομζνων του Φορζα και θ 

δυνατότθτα να ανακζτει ςε τρίτουσ υπθρεςίεσ, μελζτεσ και ζργα που κρίνονται απαραίτθτα για τθν 

επίτευξθ του ςκοποφ του. 

Με τθν παράγραφο 10 προβλζπεται θ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με άλλουσ φορείσ και ςυμμετοχισ ςε 

ενωςιακά προγράμματα για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του και με τθν παράγραφο 11 ορίηεται ότι ο 

Φορζασ απολαφει, ωσ ν.π.δ.δ., όλων των προνομίων του Δθμοςίου ςτο πεδίο του ουςιαςτικοφ και 

δικονομικοφ δικαίου, κακϊσ και των οικονομικϊν (επιτόκια, απαλλαγζσ από φόρουσ, τζλθ κλπ). 

 

Με το άρκρο 2 κακορίηονται ωσ όργανα διοίκθςθσ του Φορζα, το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ο Γενικόσ 

Διευκυντισ του Φορζα. 

 



Με το άρκρο 3 κακορίηονται τα ηθτιματα επιλογισ και διοριςμοφ του επταμελοφσ Δ.Σ για κθτεία 

τεςςάρων ετϊν που μπορεί να ανανεϊνεται μια φορά, τα κωλφματα διοριςμοφ, τα αςυμβίβαςτα και 

οι λόγοι ζκπτωςθσ. Ο Γενικόσ Διευκυντισ παρίςταται ςτισ ςυνεδρίεσ του Δ.Σ., χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

Τα μζλθ του Δ.Σ δεν αςκοφν εκτελεςτικά κακικοντα, επιλζγονται από το  Εκνικό Μθτρϊο Επιτελικϊν 

Στελεχϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 1 του ν. 4369/2016 και ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 8 του ίδιου νόμου. Τρία από τα μζλθ του Δ.Σ επιλζγονται από τον Υπουργό 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και υποδεικνφονται για διοριςμό ςτον 

αρμόδιο Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  

 

Με το άρκρο 4 κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ του Ρροζδρου και του Δ.Σ. του Φορζα, κακϊσ και θ 

λειτουργία του ανωτζρω οργάνου διοίκθςθσ.   

Με τθν παράγραφο 1, κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ του Ρροζδρου του Φορζα, και εκπροςωπεί 

δικαςτικά και εξϊδικα το νομικό πρόςωπο.  

Με τθν παράγραφο 2, κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ., ςτισ οποίεσ 

περιλαμβάνεται θ ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του  επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, 

του προγράμματοσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και του επενδυτικοφ προγράμματοσ του Φορζα, θ 

πρόταςθ προσ τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ του ετιςιου προχπολογιςμοφ, κατόπιν 

ειςιγθςθσ του Γενικοφ Διευκυντι, θ μζριμνα για τθν ζγκυρθ ςφνταξθ ετιςιασ ζκκεςθσ και 

ιςολογιςμοφ, κακϊσ και θ διενζργεια ελζγχου του ζργου όλων των οργάνων διοίκθςθσ του Φορζα 

και ο απολογιςμόσ του ζργου του Γενικοφ Διευκυντι και των Αναπλθρωτϊν του.  

Με τισ παραγράφουσ 3 και 4 εξειδικεφονται οι αρμοδιότθτεσ του Δ.Σ. του Φορζα, οι αποφάςεισ που 

λαμβάνει, φςτερα από ειςιγθςθ του Γενικοφ Διευκυντι ι και των κακ’ φλθ αρμόδιων Ρροϊςταμζνων 

των Διευκφνςεων του Φορζα, για τα ηθτιματα που ειδικότερα προβλζπονται ςτισ διατάξεισ αυτζσ. 

Μεταξφ των αρμοδιοτιτων, προβλζπεται θ άςκθςθ τθσ πεικαρχικισ εξουςίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 116 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007, Αϋ 26). Εξάλλου, προβλζπεται το Δ.Σ. να αςκεί 

κάκε άλλθ αρμοδιότθτα, που δεν ζχει ανατεκεί ςτον Ρρόεδρο του ι ςτο Γενικό Διευκυντι του 

Φορζα.  

Ειδικότερα, δε, με τθν παράγραφο 5 προβλζπεται θ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων του Δ.Σ., 

ςε άλλα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι ςε άλλα όργανα του Φορζα.  

Με τισ παραγράφουσ 6 και 7 προβλζπεται θ καταβολι αποηθμίωςθσ ςτον Ρρόεδρο, ςτα μζλθ και τον 

γραμματζα του Δ.Σ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία.  

Με τισ παραγράφουσ 8 ζωσ και 15 κακορίηονται τα ειδικότερα ηθτιματα λειτουργίασ του Δ.Σ. (τόποσ 

και είδοσ ςυνεδριάςεων, απαρτία, περιεχόμενο πρόςκλθςθσ, περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ςφγκλθςθσ του 

Δ.Σ. κ.λπ., λιψθ αποφάςεων – ψθφοφορία, τιρθςθ πρακτικϊν, ζκδοςθ αντιγράφων ι 



αποςπαςμάτων πρακτικϊν κλπ), ενϊ με τθν παράγραφο 16 ορίηεται ότι,  κατά τα λοιπά, θ λειτουργία 

του Δ.Σ., διζπεται από τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Αϋ 45). 

 

Με το άρκρο 5 ςυςτινεται ςτον Φορζα  κζςθ Γενικοφ Διευκυντι (Γ.Δ.) και τρεισ κζςεισ αναπλθρωτϊν 

Γενικϊν Διευκυντϊν, κακορίηονται δε ο τρόποσ επιλογισ και διοριςμοφ τουσ, κακϊσ και οι 

αρμοδιότθτζσ τουσ.  

Ο Γ.Δ. καταλαμβάνει κζςθ πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 

δικαίου οριςμζνου χρόνου, για κθτεία πζντε ετϊν, θ οποία ανανεϊνεται μία μόνο φορά, εφόςον 

επιτεφχκθκαν οι ποιοτικοί και ποςοτικοί ςτόχοι τθσ ςυμφωνίασ δζςμευςθσ που προβλζπεται ςτθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 9 του ν. 4369/2016 (Αϋ33) ι εφόςον θ απόκλιςθ από τουσ ςτόχουσ αυτοφσ 

δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Γενικοφ Διευκυντι.  

Με τθν παράγραφο 2 προβλζπεται ότι ο Γ.Δ. διορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ, θ δε επιλογι του Γ.Δ. μπορεί να γίνεται είτε από μζλθ του Εκνικοφ Μθτρϊου 

Επιτελικϊν Στελεχϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του ν. 4369/2016, είτε από υποψθφίουσ που δεν 

υπθρετοφν ςτο δθμόςιο τομζα, φςτερα από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του εν λόγω 

Υπουργοφ. Θ διαδικαςία επιλογισ του Γ.Δ. είναι θ προβλεπόμενθ ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του 

άρκρου 8 του ν. 4369/2016.  

Με τθν παράγραφο 3 κακορίηονται τα ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα για το διοριςμό ςτθ κζςθ του 

Γενικοφ Διευκυντι, μεταξφ των οποίων, επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε ετϊν ςε κζςεισ 

ευκφνθσ, κακϊσ και ςτθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ προγραμμάτων ι ςχεδίων ςτρατθγικοφ 

ςχεδιαςμοφ, ςε υπθρεςίεσ ι οργανιςμοφσ ι επιχειριςεισ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα τθσ 

θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ.  

Με τθν παράγραφο 4, κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ του Γ.Δ. Ο Γ.Δ. προΐςταται των Υπθρεςιϊν του 

Φορζα και του προςωπικοφ που υπθρετεί ςε αυτζσ, εποπτεφει και ςυντονίηει τθ λειτουργία των 

υπθρεςιϊν και είναι υπεφκυνοσ ζναντι του Δ.Σ. για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ. Μεταξφ άλλων, ο 

Γ.Δ. ειςθγείται ςτο Δ.Σ. το επιχειρθςιακό πρόγραμμα, το πρόγραμμα ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και το 

επενδυτικό πρόγραμμα του Φορζα και εξειδικεφει και εφαρμόηει τα προγράμματα αυτά κατόπιν τθσ 

εγκρίςεωσ τουσ, είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων του Δ.Σ., εκτελεί τισ λειτουργικζσ 

δαπάνεσ ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου ετιςιου προχπολογιςμοφ, ςυνάπτει ςυμβάςεισ για 

λογαριαςμό του Φορζα μζχρι αξίασ ποςοφ 135.000 ευρϊ.  Τζλοσ, ο Γ.Δ. είναι ο πεικαρχικόσ 

προϊςτάμενοσ όλων των υπαλλιλων του Φορζα.  

Με τισ παραγράφουσ 5 και 6 επιλφονται πρακτικά ηθτιματα απρόςκοπτθσ άςκθςθσ των 

αρμοδιοτιτων του Γ.Δ.  



Με τθν παράγραφο 7, προβλζπεται ότι οι αποδοχζσ του Γενικοφ Διευκυντι κακορίηονται ςφμφωνα 

με τθν  παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 4354/2015, ενϊ ςε περίπτωςθ επίτευξθσ των ποιοτικϊν και 

ποςοτικϊν ςτόχων τθσ ςυμφωνίασ δζςμευςθσ του άρκρου 9 του ν. 4369/2016, προβλζπεται να 

καταβάλλεται ςε αυτόν επιπλζον αμοιβι, που κακορίηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

Με τθν παράγραφο 8 προβλζπεται θ ςφςταςθ τριϊν κζςεων Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν 

πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ και ρυκμίηεται ο τομζασ αρμοδιότθτασ τουσ, ο τρόποσ 

επιλογισ και οι αποδοχζσ τουσ. Με τθν παρ. 9 ορίηονται τα ελάχιςτα προςόντα για τθν κάλυψθ των 

ανωτζρω κζςεων.  

Με τθν παρ. 10 ορίηονται ενδεικτικά οι τομείσ αρμοδιότθτασ ζκαςτου Αναπλθρωτι.  Συγκεκριμζνα, 

προβλζπεται μια κζςθ Αναπλθρωτι με αρμοδιότθτα το ςυντονιςμό και τθν παρακολοφκθςθ των 

ζργων τθσ κτθματογράφθςθσ, μια κζςθ με αρμοδιότθτα τθ διοίκθςθ και το ςυντονιςμό μεταξφ 

κεντρικισ υπθρεςίασ και περιφερειακϊν υπθρεςιϊν για τθ λειτουργία του Κτθματολογίου, και μια 

κζςθ για το ςυντονιςμό των οριηόντιων υπθρεςιϊν του Φορζα.  Στόχοσ του προτεινόμενου 

μθχανιςμοφ διοίκθςθσ είναι θ δθμιουργία μιασ εκτελεςτικισ ομάδασ διοίκθςθσ, θ οποία κα 

λειτουργεί ευζλικτα και κα φζρει εισ πζρασ το ζργο τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ κτθματογράφθςθσ και τθσ 

μετάβαςθσ ςτο ςφςτθμα του κτθματολογίου για όλθ τθν επικράτεια.   

 

Κεφάλαιο Βϋ 

Με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Βϋ κακορίηονται τα ζςοδα του Φορζα, δθλαδι τα πάγια και 

αναλογικά τζλθ που καταβάλλονται για τθν εγγραφι πράξεων τόςο ςτα Κτθματολογικά Βιβλία, όςο 

και ςτα βιβλία που προβλζπεται να τθροφνται για τθ λειτουργία του  ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και 

Υποκθκϊν. Θ κατάργθςθ των Υποκθκοφυλακείων, θ ανάκεςθ των αρμοδιοτιτων λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν ςτον Φορζα  και θ μεταφορά και ζνταξθ ςτο προςωπικό του 

Φορζα των Υποκθκοφυλάκων και του προςωπικοφ των εμμίςκων και αμίςκων Υποκθκοφυλακείων 

κακιςτά αυτονόθτθ τθν καταβολι, πλζον, των προβλεπομζνων ςιμερα αντιςτοίχων ανταποδοτικϊν 

τελϊν ςτον Φορζα . Ωςτόςο ο προςδιοριςμόσ των τελϊν που καταβάλλονται από φυςικά και νομικά 

πρόςωπα ςτα υποκθκοφυλακεία για τθν εγγραφι πράξεων ι τθν ζκδοςθ και χοριγθςθ 

πιςτοποιθτικϊν και αντιγράφων, όπωσ  επίςθσ ο προςδιοριςμόσ των λεγομζνων «δικαιωμάτων», 

δθλαδι τθσ αμοιβισ που προβλζπεται ςιμερα να καταβάλλεται ςτουσ άμιςκουσ υποκθκοφφλακεσ, 

ειδικοφσ ι μθ, γίνεται κατ' εφαρμογι κυρίωσ του ν. 325/1976 και πλικουσ κανονιςτικϊν αποφάςεων 

που ζχουν εκδοκεί κατ' εξουςιοδότθςι του ι κατ' εξουςιοδότθςθ διατάξεων με τισ οποίεσ 

ευκαιριακά ρυκμίηονταν τα ηθτιματα αυτά. 



Οι ιςχφουςεσ μζχρι ςιμερα διατάξεισ των νόμων και των κανονιςτικϊν  αποφάςεων ςτο ηιτθμα των 

καταβλθτζων τελϊν,  ςυνιςτοφν  κεςμικό  πλαίςιο  που βρίςκεται ςτον αντίποδα ςφγχρονου, ςαφοφσ 

και διαφανοφσ κεςμικοφ πλαιςίου, θ εφαρμογι του οποίου κα ιταν ευχερισ, ελζγξιμθ και 

διαςφαλιςτικι του δθμοςίου χριματοσ. Το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ 

και τθσ αμφιςθμίασ του, δεν εφαρμόηεται ομοιόμορφα από τα άμιςκα υποκθκοφυλακεία, ενϊ είναι 

ςχεδόν αδφνατοσ ο ζλεγχοσ εφαρμογισ του. 

Θ ςχετικι διαδικαςία ςιμερα ζχει ωσ εξισ : 

α) Ο ενδιαφερόμενοσ καταβάλλει, ανάλογα με τθν εγγραφι που ηθτά να καταχωριςτεί ςτα βιβλία του 

Υποκθκοφυλακείου, τζλθ, πάγια και αναλογικά προσ το Δθμόςιο, πάγια και αναλογικά τζλθ προσ το 

ΤΑ.Χ.ΔΛ.Κ., και πάγια και αναλογικά προσ τθν εταιρία ΕΚΧΑ Α.Ε., ενϊ περαιτζρω, προκειμζνου περί 

εγγραφισ πράξεων ςτθ περιφζρεια αμίςκου Υποκθκοφυλακείου, καταβάλλει τα «δικαιϊματα» του 

άμιςκου υποκθκοφφλακα προςδιοριηόμενα ςε ποςοςτό ι ποςό επί των παγίων και αναλογικϊν 

τελϊν κακϊσ και ΦΡΑ 23% επί των «δικαιωμάτων» αυτϊν. Οι αιτιςεισ για τθν εγγραφι πράξεων και 

τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν και αντιγράφων καταχωροφνται ςε ςχετικό βιβλίο που τθρείται ςε κάκε 

Υποκθκοφυλακείο χειρόγραφα. 

β) Αρμόδιοσ να προςδιορίςει το φψοσ των καταβλθτζων ςυνολικά τελϊν και «δικαιωμάτων» είναι ο 

υποκθκοφφλακασ ο οποίοσ τα υπολογίηει, τα ειςπράττει και ακολοφκωσ «διαμοιράηει» τα 

καταβλθκζντα τζλθ, υπζρ Δθμοςίου ι τρίτων, «παρακρατϊντασ», προκειμζνου περί αμίςκων, τα 

υπζρ αυτοφ καταβλθκζντα «δικαιϊματα», κακιςτάμενοσ κατ' αυτό τον τρόπο δθμόςιοσ υπόλογοσ 

κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ αλλά και του Συντάγματοσ. 

γ) Αρμόδιοσ να ελζγξει τθν ορκότθτα τθσ είςπραξθσ και τθ νομιμότθτα τθσ «εκκακάριςθσ» των 

ειςπραττομζνων τελϊν, είναι θ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων ςτθν οποία διαβιβάηονται ανά τρίμθνο οι «εκκακαρίςεισ» των αμίςκων 

υποκθκοφυλάκων και ο κατά τόπο αρμόδιοσ Ειςαγγελζασ Ρρωτοδικϊν. 

Θ κατά τα ανωτζρω διαδικαςία δεν επιτρζπει τον ευχερι ζλεγχο των υποβλθκειςϊν αιτιςεων και τθν 

αντιςτοιχία τουσ με τα καταβλθκζντα τζλθ, δεν επιτρζπει τθν ενιαία εφαρμογι των διατάξεων, ωσ 

προσ τον προςδιοριςμό των τελϊν, και δεν επιτρζπει τον ζλεγχο τθσ ορκότθτασ τθσ «εκκακαρίςεωσ» 

των ειςπραττομζνων τελϊν από τα όργανα ελζγχου. Ουςιϊδθσ παράγοντασ επίταςθσ των αδυναμιϊν 

που εκτζκθκαν είναι και ο μεγάλοσ αρικμόσ των αμίςκων Υποκθκοφυλακείων. 

Θ πακολογία του ςυςτιματοσ προςδιοριςμοφ και είςπραξθσ των τελϊν από τα κατά τόπουσ αρμόδια 

υποκθκοφυλακεία ζχει διαπιςτωκεί από μακροφ χρόνου και αποτζλεςε το αντικείμενο εργαςίασ 

νομοπαραςκευαςτικισ επιτροπισ, θ οποία είχε ςυςτακεί ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν με ζργο τθ 

ςυλλογι, μελζτθ, επεξεργαςία, κωδικοποίθςθ και υποβολι προτάςεων για τον εκςυγχρονιςμό του 



νομοκετικοφ πλαιςίου του τρόπου πλθρωμισ των τελϊν  που ιςχφει ςιμερα. Μζροσ των προτάςεων 

τθσ επιτροπισ εκείνθσ αποτζλεςε, κατόπιν νεότερθσ επεξεργαςίασ και επικαιροποίθςθσ, τθ βάςθ των 

ρυκμίςεων του Κεφαλαίου Βϋ.  

 

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ: 

α) Επαναπροβλζπεται με αποτζλεςμα δθμοςιονομικά ουδζτερο το τζλοσ που καταβάλλεται από τα 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα για τθν εγγραφι πράξεων ςτα βιβλία που τθροφνται μζχρι ςιμερα ςτα 

Υποκθκοφυλακεία και κα τθροφνται εφεξισ και μζχρι τθν επζκταςθ τθσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Κτθματολογίου ςε όλθ τθ Χϊρα από τα Κτθματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταςτιματα του Φορζα. 

β) Το τζλοσ οφείλεται και αποδίδεται αποκλειςτικά ςτον Φορζα  και καταβάλλεται άμεςα μζςω των 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και με τθν εφαρμογι ςφγχρονων θλεκτρονικϊν τρόπων καταβολισ. Ομοίωσ 

θλεκτρονικά καταχωρείται και θ ςχετικι αίτθςθ προσ τθν οποία αντιςτοιχίηεται θ καταβολι του 

τζλουσ. 

γ) Κεςμοκετείται θ υποχρζωςθ του Φορζα να καταβάλει ςτο ΤΑ.Χ.ΔΛ.Κ.   ςυγκεκριμζνου φψουσ ποςά, 

υπολογιηόμενα επί των τελϊν που ειςπράχκθκαν για τθν εγγραφι πράξεων και τθν ζκδοςθ 

πιςτοποιθτικϊν και αντιγράφων κατά τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν.  

Με το νζο ςφςτθμα: 

α) Απλοποιείται θ διαδικαςία είςπραξθσ των τελϊν για τον πολίτθ αφοφ αυτι κα διενεργείται μζςω 

των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. 

β) Ρεριζχονται άμεςα και χωρίσ κακυςτζρθςθ τα καταβαλλόμενα τζλθ ςτον Φορζα . 

γ) Διαςφαλίηεται θ καταβολι των νομίμων τελϊν για κάκε πράξθ εγγραφισ και κάκε πιςτοποιθτικό ι 

αντίγραφο. 

δ) Διαςφαλίηεται το ενιαίο εφαρμογισ των διατάξεων, αφ' ενόσ μεν επειδι το κεςμικό πλαίςιο 

απλοποιείται, αφετζρου δε διότι θ εφαρμογι τουσ κατά το μεγαλφτερο μζροσ  κα γίνεται 

θλεκτρονικά και κατά ενιαίο τρόπο. 

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ του Κεφαλαίου Βϋ κακίςταται επίςθσ εφικτι, μετά βραχφ χρονικό 

διάςτθμα εφαρμογισ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου και λειτουργίασ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ,  θ 

εκτίμθςθ τθσ ανταποδοτικότθτασ και τθσ αναλογικότθτασ των κεςπιηόμενων τελϊν (τα οποία κατά 

βάςθ διατθροφνται με τισ νζεσ ρυκμίςεισ ςτο ίδιο φψοσ), αναλογικότθτα μθ ελζγξιμθ ςιμερα, 

δεδομζνου ότι, όπωσ προεκτζκθκε, οφτε ςαφισ εικόνα υπάρχει, οφτε ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ των 

υποβαλλόμενων οικονομικϊν ςτοιχείων διενεργείται.  

  

 

 



Άρκρο 6: 

Με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 6, ορίηεται ότι τα πάγια και αναλογικά τζλθ και τα δικαιϊματα ι 

πρόςτιμα που προβλζπεται να καταβάλλονται υπζρ τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. ι του ΟΚΧΕ ι του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ  8 και 10 του άρκρου 2 του ν. 2308/1995, το άρκρο 1 του ν. 

3481/2006, τθν παράγραφο 2 του άρκρου 4, τισ παραγράφουσ 1 και 4 του άρκρου 14, τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 22 και τθν περίπτωςθ δ’ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 23 του 

ν.2664/1998, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ των άρκρων 2 και 3 του ν. 4164/2013 (Αϋ156) 

και του  άρκρου 2 του ν. 3481/2006, αποτελοφν εφεξισ  ζςοδα του Φορζα και καταβάλλονται υπζρ 

αυτοφ. 

Με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 6 ορίηεται ότι τα πάγια και αναλογικά τζλθ και δικαιϊματα που 

προβλζπεται ςιμερα να καταβάλλονται υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, των αμίςκων 

Υποκθκοφυλάκων,  των εκτελοφντων ι αναπλθροφντων ςτα ζργα Υποκθκοφφλακα, 

Συμβολαιογράφων ι Ειρθνοδικϊν και του ΤΑΧΔΛΚ, με τισ διατάξεισ: α) του ν. 325/1976 , όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει, και των κατ’ εξουςιοδότθςι του εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν αποφάςεων, β) 

τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 19 του ν. 2844/2000 , θ οποία προςτζκθκε με τθν παρ. 6 του ν. 

2915/2001, γ) του άρκρου 17 του ν. 3226/2004  και δ) του άρκρου 20 του ν. 2145/1993, 

καταργοφνται και αντικακίςτανται από τα τζλθ υπζρ του Φορζα και τισ αποδόςεισ υπζρ του ΤΑΧΔΛΚ, 

που κακορίηονται με τισ επόμενεσ διατάξεισ του  Κεφαλαίου Βϋ. 

Στθν παράγραφο 3 του άρκρου 6, αποδίδεται θ ζννοια οριςμζνων όρων του Κεφαλαίου Βϋ. 

Ειδικότερα με τον όρο «βιβλίο ι «βιβλία» νοοφνται τα βιβλία που προβλζπεται  από τισ κείμενεσ 

διατάξεισ και τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου να  τθροφνται ςε αναλογικι ι ςε θλεκτρονικι μορφι 

για τθ λειτουργία και των δφο ςυςτθμάτων: του Εκνικοφ Κτθματολογίου και ςυςτιματοσ 

Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν. Τζτοια βιβλία ςιμερα είναι τα εξισ: το βιβλίο μεταγραφϊν, το βιβλίο 

υποκθκϊν, το βιβλίο καταςχζςεων, το βιβλίο διεκδικιςεων, το βιβλίο απαλλοτριϊςεων, το 

Κτθματολογικό Βιβλίο του άρκρου 10 του ν.2664/1998 και το βιβλίο δθμοςιεφςεων του άρκρου 3 του 

ν.2844/2000 (πλαςματικό ενζχυρο). Ωσ «πράξθ» νοείται κάκε δικαιοπραξία, δικαςτικι απόφαςθ, 

διοικθτικι πράξθ, δικόγραφο, διαδικαςτικι πράξθ ι δθμοςίευςθ, θ οποία εγγράφεται ςτα βιβλία. Ωσ 

«εγγραφι» νοείται θ μεταγραφι, θ καταχϊρθςθ, θ ςθμείωςθ, θ εξάλειψθ, θ τροπι, θ άρςθ ι θ 

διαγραφι τθσ πράξθσ από τα βιβλία.  

Με τισ διατάξεισ  των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρκρου 6    κεςμοκετοφνται τα πάγια (παράγραφοι 

4 και 5) και τα αναλογικά τζλθ (παράγραφοσ 6) που καταβάλλονται ςτο εξισ αποκλειςτικά υπζρ του 

Φορζα και όχι υπζρ τρίτων, για τθν εγγραφι κάκε πράξθσ ςτα βιβλία . 

Με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 6, ορίηεται ότι για τθν εγγραφι κάκε πράξθσ καταβάλλεται πάγιο 

τζλοσ φψουσ 12 €, με εξαίρεςθ τισ πράξεισ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 5. Στο ποςό αυτό 



ενςωματϊνονται οι ιςχφουςεσ ςιμερα ρυκμίςεισ που προβλζπουν τθν καταβολι: α) παγίου τζλουσ 

9€ (άρκρα 2 και 11 του ν. 325/1976 όπωσ τροποποιικθκαν από το άρκρο 17 παρ. 1 του ν. 3226/2004) 

και β) ποςοφ 3 € ωσ τζλοσ υπζρ του ΤΑ.Χ.ΔΛ.Κ., που καταβάλλεται με επικόλλθςθ ενςιμου 

(μεγαρόςθμο) ςτθν αίτθςθ προσ το υποκθκοφυλακείο, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του νδ 1017/1971 

(Α' 209), όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 10 του άρκρου 7 το ν. 4043/2012 ( Α '  25). 

Υπόχρεοσ ςε καταβολι του τζλουσ είναι ο αιτϊν τθν εγγραφι. Κατά ςυνζπεια, αν ςτο πρόςωπο του 

αιτοφντοσ ςυντρζχει υποκειμενικι απαλλαγι, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 10, δεν 

καταβάλλεται πάγιο τζλοσ. 

Με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 6, ορίηονται οι πράξεισ για τισ οποίεσ, όπωσ και ςιμερα, κατ' 

αντιδιαςτολι από τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 του ν. 325/1976, καταβάλλεται πάγιο τζλοσ φψουσ 3€ 

αντί 12€. 

Με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 6, κακορίηονται τα αναλογικά τζλθ που υπολογίηονται επί τθσ 

αξίασ του ακινιτου ι του δικαιϊματοσ ι του φψουσ του μιςκϊματοσ και καταβάλλονται ςτον Φορζα  

από τον αιτοφντα τθν εγγραφι πράξθσ ςτα βιβλία. 

Πταν ηθτείται θ εγγραφι πράξεων που περιοριςτικά μνθμονεφονται ςτθν  περίπτωςθ α '  τθσ 

παραγράφου 6, το αναλογικό τζλοσ ορίηεται ςε ποςοςτό 5 ‰. 

Θ νζα ρφκμιςθ ενςωματϊνει αξίεσ που και ςιμερα ειςπράττονται και ειδικότερα: 

α) το τζλοσ ςε ποςοςτό 1,75 ‰ που καταβαλλόταν κατ' αρχιν υπζρ ΤΑ.Χ.ΔΛ.Κ. ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 18 του άρκρου 5 του ν. 2408/1996, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παράγραφο 4 του 

άρκρου 17 του ν. 3226/2004 και τθν παράγραφο 5 του άρκρου 11 του ν. 3472/2006, ςε ςυνδυαςμό  

με τισ διατάξεισ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 80985/1996, και το οποίο μετά το άρκρο 2 του ν 

3697/2008, καταβάλλεται πλζον υπζρ του Δθμοςίου και β) το τζλοσ ςε ποςοςτό 3 ‰, που ωσ 

αναλογικό «δικαίωμα» καταβάλλεται και ειςπράττεται υπζρ του άμιςκου υποκθκοφφλακα ςφμφωνα 

με το άρκρο 5 του ν. 325/1976, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 20 του ν. 2145/1993. Σφμφωνα 

με τισ ανωτζρω διατάξεισ, το αναλογικό τζλοσ για τθν εγγραφι πράξεων τθσ περίπτωςθσ α '  τθσ 

παραγράφου 6, ανζρχεται ςιμερα ςε 4,75 ‰ επί τθσ αξίασ του ακινιτου ι του δικαιϊματοσ ι του 

φψουσ του μιςκϊματοσ. Ωςτόςο, ο ςυναλλαςςόμενοσ, όταν πρόκειται για εγγραφζσ ςε άμιςκο 

υποκθκοφυλακείο, καταβάλλει επιπροςκζτωσ και τον ΦΡΑ, ποςοςτοφ 23%, που υπολογίηεται επί του 

ποςοςτοφ 3 ‰, τον οποίο ακολοφκωσ ο άμιςκοσ υποκθκοφφλακασ αποδίδει ςτο Δθμόςιο, αφοφ 

ςυμψθφίςει το ΦΡΑ που τυχόν κατζβαλλε ο ίδιοσ (Εγκφκλιοσ Υπ. Οικ. ΡΟΛ 1100/24.06.2010). Το 

φψοσ δθλαδι των τελϊν εγγραφισ εξαρτάται από το τυχαίο γεγονόσ τθσ τοπικισ αρμοδιότθτασ 

ζμμιςκου ι άμιςκου υποκθκοφυλακείου, αφοφ ο πολίτθσ καταβάλλει για τθν εγγραφι τθσ ίδιασ 

πράξθσ διαφοροποιθμζνο τζλοσ προςαυξθμζνο με ΦΡΑ, όταν πρόκειται για εγγραφι ςε άμιςκο 

υποκθκοφυλακείο. Για το λόγο αυτό και προκειμζνου να ενοποιθκοφν τα καταβαλλόμενα αναλογικά 



τζλθ, ςτρογγυλοποιείται το ιςχφον ςιμερα αναλογικό τζλοσ για τθν εγγραφι πράξεων από 4,75‰ ςε 

5‰, χωρίσ τθν καταβολι πλζον ΦΡΑ, αφοφ, ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 8 θ είςπραξθ των 

τελϊν δεν επιβαρφνεται με ΦΡΑ . 

Με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 6, ορίηεται ότι όταν ηθτείται θ εγγραφι πράξεων που 

περιοριςτικά μνθμονεφονται ςτθ ρφκμιςθ, το αναλογικό τζλοσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 8‰.  Θ νζα 

ρφκμιςθ ενςωματϊνει αξίεσ που και ςιμερα ειςπράττονται και ειδικότερα: 

α) το τζλοσ ςε ποςοςτό 1,75‰ που καταβαλλόταν κατ' αρχιν υπζρ ΤΑ.Χ.ΔΛ.Κ. ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 18 του άρκρου 5 του ν. 2408/1996 , όπωσ τροποποιικθκε από τθν παράγραφο 4 του 

άρκρου 17 του ν . 3226/2004 και τθν παράγραφο 5 του άρκρου 11 του ν. 3472/2006, ςε ςυνδυαςμό 

και με τισ διατάξεισ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 80985/1996 και, μετά το άρκρο 2 του ν 3697/2008, 

καταβάλλεται πλζον υπζρ του Δθμοςίου , β) το τζλοσ ςε ποςοςτό 3‰ , που ωσ αναλογικό 

«δικαίωμα» καταβάλλεται και ειςπράττεται υπζρ του άμιςκου υποκθκοφφλακα ςφμφωνα με το 

άρκρο 3 του ν. 325/1976, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 20 του ν. 2145/1993 και γ) το ποςοςτό 

3‰ που, ωσ αναλογικό τζλοσ, καταβάλλεται και ειςπράττεται υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τισ 

μζχρι ςιμερα ιςχφουςεσ διατάξεισ των άρκρων 3 και 4 του ν. 325/1976. 

Για τουσ λόγουσ που προαναφζρκθκαν ςχετικά με τον ΦΡΑ επί του ποςοςτοφ 3 ‰ υπζρ των αμίςκων 

υποκθκοφυλάκων, το αναλογικό τζλοσ ςτρογγυλοποιείται από 7,75‰ ςε 8‰. 

Με τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 6, ορίηεται πάγιο τζλοσ είκοςι ευρϊ (20 €) για τθν εγγραφι 

ςτα βιβλία κάκε πράξθσ από τισ αναφερόμενεσ ςτισ περιπτϊςεισ α' και β' τθσ ίδιασ παραγράφου. Με 

τθν διάταξθ αυτι ενςωματϊνονται οι προβλεπόμενεσ ςιμερα αυξθμζνεσ κλίμακεσ υπολογιςμοφ 

ποςοςτοφ 15‰ και 12‰ που ειςπράττονται από τα υποκθκοφυλακεία, για το μζροσ τθσ αξίασ του 

ακινιτου ι του δικαιϊματοσ ι του φψουσ του μιςκϊματοσ, ζωσ τα 1.470 €. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα 

με τα άρκρα 3, 5 και 12 του ν. 325/1976 , όπωσ θ διάταξθ αυτι τροποποιικθκε από το αρκρ. 20 του 

ν. 2145/1993 (Α 88) και όπωσ ακολοφκωσ τροποποιικθκε με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 79898/2005 (Β' 

1150), κακορίςτθκαν τα αναλογικά δικαιϊματα που ειςπράττονται από τα υποκθκοφυλακεία μζχρι 

του ποςοφ των 735 € ςε 15‰, και από 736 € μζχρι 1470 € ςε 12 ‰ και, μόνο για το πζραν των 1.470 

€ ποςό, ςε 3‰ ι 6‰. Επειδι λοιπόν για μζροσ τθσ αξίασ φψουσ 735 € υπολογίηεται αναλογικό 

δικαίωμα ςε ποςοςτό 15‰ = 11,025 € και για το υπόλοιπο μζροσ μζχρι τα 1.470 €, δθλαδι για τα 

υπόλοιπα 735 € (1.470 € -735 €), υπολογίηεται αναλογικό δικαίωμα ςε ποςοςτό 12‰ =8,82 €, 

ςιμερα για κάκε εγγραπτζα πράξθ πλθν των αναλογικϊν δικαιωμάτων από 3‰ καταβάλλεται και 

ποςό 19,845 € (11,025 € +8,82 €), που με τθν προτεινόμενθ διάταξθ ςτρογγυλοποιείται και 

κακορίηεται ςτα 20 €. 

Με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 6, ορίηεται ότι για τισ εγγραφζσ που 

διενεργοφνται ςτο Κτθματολογικό Βιβλίο του άρκρου 10 του ν 2664/1998, το ποςοςτό αναλογικοφ 



τζλουσ που ορίηεται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ ίδιασ παραγράφου, από 5‰ και 8‰ αντίςτοιχα, 

προςαυξάνεται κατά ποςοςτό 1 ‰, ανερχόμενο ςε 6‰ και 9‰  αντίςτοιχα. Στθν διάταξθ 

ενςωματϊνεται θ ιςχφουςα πρόβλεψθ τθσ περίπτωςθσ β' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 4 του 

ν.2664/1998. 

 

Άρκρο 7 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 κακορίηονται τα τζλθ, πάγια και αναλογικά, που καταβάλλονται ςτον 

Φορζα  από τον αιτοφντα προκειμζνου να χορθγθκεί πιςτοποιθτικό ι αντίγραφο από τα βιβλία και 

αρχεία του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν ι του ςυςτιματοσ του Εκνικοφ Κτθματολογίου.  

Στο πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7, κακορίηεται το πάγιο τζλοσ που καταβάλλεται 

για τθν χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ από τα βιβλία  που τθροφνται για τθ λειτουργία  ςυςτιματοσ 

Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν. Το τζλοσ κακορίηεται ςε 9,50 €. Το φψοσ αυτό ενςωματϊνει το 

καταβαλλόμενο ςιμερα ςυνολικό τζλοσ για χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ. Ειδικότερα ςιμερα 

καταβάλλεται: 

α) 3 € υπζρ ΤΑΧΔΛΚ (μεγαρόςθμο), το οποίο επικολλάται ςτθν αίτθςθ για τθν ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ ςφμφωνα με τθν περιπτ. ε' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 10 του ν. 1017/1971 (Α' 

209), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 10 του άρκρου 7 του ν. 4043/2012 (Α' 25), 

β) 2 € υπζρ ΤΑΧΔΛΚ (μεγαρόςθμο), το οποίο επικολλάται μζχρι ςιμερα ςτο πιςτοποιθτικό τθσ 

περίπτωςθσ η' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 10 του ν. 1017/1971 (Α' 209) , όπωσ αντικαταςτάκθκε 

με τθν παράγραφο 10 του άρκρου 7 του ν. 4043/2012 (Α' 25) και 

γ) 4,50 €, το οποίο προβλζπεται να καταβάλλεται ςιμερα για τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ από το 

άρκρο 6 του ν. 325/1976, όπωσ το εκεί αναφερόμενο φψοσ επανακακορίςτθκε διαδοχικά με τισ 

υπουργικζσ αποφάςεισ 59341/1980 (Β' 851), 28689/1985 (Β' 155), 43319/1988 (Β' 777), 79999/1990 

(Β' 646), 71670/1992 (Β' 447), 26233/2005 (Β' 341) και τθν Υπουργικι Απόφαςθ 150525/2002 (Β' 

1291) θ οποία εκδόκθκε κατ' εξουςιοδότθςθ του ν. 2408/1996. Ειδικότερα με τθν Υπουργικι 

Απόφαςθ 71670/1992 κακορίςτθκε το υπζρ του αμίςκου υποκθκοφφλακα δικαίωμα για τθν ζκδοςθ 

πιςτοποιθτικϊν ςτισ 600 δρχ., δθλαδι 1,76 €. Με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 150525/2002 

προςτζκθκαν ςε κάκε πιςτοποιθτικό 2,74 € και ςυνολικά τα καταβαλλόμενα τζλθ για κάκε 

πιςτοποιθτικό ανιλκαν ςτα 4,50 € (= 1,76 € +2,74 €) και ςυνολικά ςε (4,50 €+3 € μεγαρόςθμο+2€ 

μεγαρόςθμο=) 9,50 €. Στο ίδιο φψοσ κακορίηονταν μζχρι ςιμερα τα καταβαλλόμενα τζλθ για τθν 

χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ από τα ζμμιςκα υποκθκοφυλακεία από τθν Υπουργικι Απόφαςθ 

150525/2002 (Β' 1291). 

Με το δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 ορίηεται ότι όταν χορθγοφνται περιςςότερα 

του ενόσ πιςτοποιθτικά για τον ίδιο τίτλο μετά τθν υποβολι μίασ αίτθςθσ, το πάγιο τζλοσ που 



καταβάλλεται για κάκε επιπλζον του ενόσ πιςτοποιθτικό ανζρχεται ςτα 6,50 €. Θ νζα διάταξθ 

αποδίδει το καταβαλλόμενο και ςιμερα τζλοσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, δεδομζνου ότι το ποςό των 3 

€ υπζρ ΤΑ.Χ.ΔΛ.Κ. το οποίο επικολλάται ςτθν αίτθςθ, καταβάλλεται μία μόνο φορά. Για τουσ ίδιουσ 

λόγουσ, με το τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 ορίηεται ότι το πάγιο τζλοσ που καταβάλλεται για τθν 

χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ όταν αυτό χορθγείται με τθν υποβολι αίτθςθσ για εγγραφι πράξθσ ςτα 

βιβλία, ανζρχεται ςτο ίδιο φψοσ (6,50 €), για κάκε πιςτοποιθτικό. 

Με το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7 κακορίηεται το τζλοσ που καταβάλλεται για 

τθν χοριγθςθ αντίγραφου ςτοιχείου από το αρχείο του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν ι 

του ςυςτιματοσ του Εκνικοφ Κτθματολογίου   (αντίγραφο ςυμβολαίου, αντίγραφο τίτλου υποκικθσ, 

αντίγραφο αγωγισ και γενικά πράξθσ που ζχει εγγραφεί ςτα βιβλία). Το τζλοσ ορίηεται ςε 9,50 €. Το 

φψοσ αυτό ενςωματϊνει τα καταβαλλόμενα και ςιμερα για τθ χοριγθςθ αντιγράφων τζλθ όπωσ 

προςδιορίηονται από τισ διατάξεισ που προαναφζρκθκαν για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν. 

Με το δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7 ορίηεται το τζλοσ που καταβάλλεται για το 

κάκε, επιπλζον του ενόσ, φφλλο του χορθγοφμενου αντιγράφου ςε 4,50 €. Στο ίδιο φψοσ ανζρχεται 

και ςιμερα το καταβαλλόμενο τζλοσ για τθν ζκδοςθ αντιγράφου. 

Με το τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7 ορίηεται ότι το τζλοσ για τθ χοριγθςθ 

αντιγράφου όπωσ ορίηεται ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ ίδιασ παραγράφου (9,50€) προςαυξάνεται κατά 

6,50 € (ανερχόμενο  ςε κατ`  ελάχιςτον 16€) όταν χορθγείται αντίγραφο πράξθσ από τα βιβλία 

μεταγραφϊν δεδομζνου, ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι, το χορθγοφμενο αντίγραφο επζχει και κζςθ 

πιςτοποιθτικοφ μεταγραφισ. 

Με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 7 κακορίηεται το πάγιο τζλοσ που καταβάλλεται ςτον Φορζα για 

τθν ζκδοςθ αποςπάςματοσ κτθματολογικοφ διαγράμματοσ και κτθματογραφικοφ διαγράμματοσ από 

το ςφςτθμα του Εκνικοφ Κτθματολογίου.  Το φψοσ του τζλουσ ορίηεται ςτα δεκαπζντε (15 €) και 

τριάντα τρία ευρϊ (33 €) αντίςτοιχα. Το φψοσ αυτό είναι ίδιο με το προβλεπόμενο και ςιμερα πάγιο 

τζλοσ από τισ διατάξεισ των Κοινϊν Υπουργικϊν Αποφάςεων 30864/30.07.2003 (Β' 1074) και 

11907/16.03.2009 (Β' 573). 

 

Άρκρο 8 

Με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 8 ορίηεται ότι θ πλθρωμι των παγίων και αναλογικϊν τελϊν 

του νόμου αυτοφ διενεργείται όπωσ κα κακοριςκεί με τθν κανονιςτικι απόφαςθ που προβλζπεται 

να εκδίδεται κατ' εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 40, και ότι αυτι δεν επιβαρφνεται 

με ΦΡΑ. Σκοπόσ είναι να δοκεί θ δυνατότθτα καταβολισ μζςω των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, 

 Με τθν παράγραφο 3 του άρκρου αυτοφ κακορίηονται τα ποςά που αποδίδονται ςτο ΤΑ.Χ.ΔΛ.Κ. ωσ 

επιχοριγθςθ για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν που διατθρεί και των πάγιων αναγκϊν που καλφπτει και 



τα οποία αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτά επί των παγίων τελϊν για τθν εγγραφι πράξεων και τθν χοριγθςθ 

πιςτοποιθτικϊν και αντιγράφων και ςε ποςοςτά επί των αναλογικϊν τελϊν για τισ εγγραφζσ πράξεων 

ςτο ςφςτθμα Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν που λειτουργεί ςε περιοχζσ που ενζπιπταν ςτθν τοπικι 

αρμοδιότθτα εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων.   

Ο προςδιοριςμόσ των ποςοςτϊν ςτο φψοσ που κακορίηουν οι προτεινόμενεσ διατάξεισ ενςωματϊνει 

τισ ιςχφουςεσ μζχρι ςιμερα ρυκμίςεισ για τθν καταβολι τελϊν προσ το ΤΑ.Χ.ΔΛ.Κ. με τθν διαδικαςία 

τθσ επικόλλθςθσ κινθτοφ ενςιμου επί των αιτιςεων ι των πιςτοποιθτικϊν ι του αντιγράφων, 

διαδικαςία θ οποία πλζον καταργείται. 

  

Άρκρο 9 

Με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 9 κακορίηονται τα βιβλία που τθροφνται από τα 

Κτθματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταςτιματά τουσ. Για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ 

Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν ορίηεται ότι εκτόσ από τα βιβλία που προβλζπεται να τθροφνται από τισ 

κάκε φορά ιςχφουςεσ διατάξεισ (βλ. άρκρα 66, 67 Εις.ν.Α.Κ., άρκρο 10 παρ.1 του κ.δ. 19/23 Λουλίου 

1941 , άρκρο 9 ν.δ. 4201/1961 ,άρκρα 3,19 παρ.1 εδάφιο δεφτερο, και παρ. 5 του ν. 2844/2000, όπωσ 

ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 36 παρ.6 του ν.2915/2001) ςτα Υποκθκοφυλακεία του Κράτουσ και ςτα 

Κτθματολογικά Γραφεία όδου και Κω-Λζρου, τθροφνται θλεκτρονικά και τα βιβλία «Θμερολόγιο 

Ειςερχομζνων Ρράξεων» και «Βιβλίο αιτιςεων για τθν ζκδοςθ και χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν, 

αντιγράφων και αποςπαςμάτων».   

Θ εγγραφι των αιτιςεων ςτα βιβλία αυτά κα γίνεται πλζον θλεκτρονικά, αυκθμερόν και κατά τθ 

ςειρά τθσ υποβολισ τουσ, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ χρονικισ προτεραιότθτασ. 

Μζχρι τθν υλοποίθςθ των προχποκζςεων για τθν θλεκτρονικι τιρθςθ των βιβλίων, οι οποίεσ 

προςδιορίηονται με τθν απόφαςθ που κα εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 9 του άρκρου 40, θ 

εγγραφι των αιτιςεων κα ςυνεχιςτεί όπωσ γίνεται ςιμερα. Αν, αφοφ υλοποιθκεί θ δυνατότθτα 

θλεκτρονικισ εγγραφισ των αιτιςεων, για ζκτακτο λόγο δεν είναι τεχνικά εφικτι θ θλεκτρονικι 

τιρθςθ των βιβλίων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, θ εγγραφι των αιτιςεων γίνεται ςε ζντυπα 

φφλλα. Τζλοσ με τθν παράγραφο 5 ορίηεται ότι ςτο «Θμερολόγιο Ειςερχομζνων Ρράξεων» και ςτο 

«Βιβλίο Αιτιςεων για τθν ζκδοςθ και χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν, αντιγράφων και αποςπαςμάτων» 

αντίςτοιχα,   περιζχονται και ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά όςα πεδία κακοριςτοφν με τθν 

προαναφερκείςα απόφαςθ που κα εκδοκεί κατ' εξουςιοδότθςθ τθσ παρ.9 του άρκρου 40. 

 

Άρκρο 10 

Με το άρκρο 10 του παρόντοσ κακορίηονται οι υποκειμενικζσ και αντικειμενικζσ απαλλαγζσ από τα 

τζλθ του ςχεδίου νόμου. 



Με τθν παράγραφο 1 ορίηεται ότι απαλλάςςονται από τθν καταβολι τελϊν του νόμου αυτοφ μόνο οι 

φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περίπτ. ςτ’ του άρκρου 14 του ν. 

4270/2014. 

Με τθν παράγραφο 2 ορίηεται ότι ειδικότερεσ διατάξεισ με τισ οποίεσ προβλζπεται απαλλαγι από τθν 

καταβολι ι καταβολι μειωμζνων τελϊν, διατθροφνται ςε ιςχφ. Σκοπόσ αυτισ τθσ ρφκμιςθσ, είναι να 

δοκεί ςτθ διοίκθςθ ο απαραίτθτοσ χρόνοσ να προβεί ςε κωδικοποίθςθ και ανακεϊρθςθ όλων των 

υφιςτάμενων διατάξεων περί απαλλαγϊν, οι οποίεσ βρίςκονται διάςπαρτεσ ςτθ νομοκεςία μασ. 

Ωςτόςο, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ζργου αυτοφ, κρίνεται ςκόπιμθ για λόγουσ αςφάλειασ δικαίου θ 

διατιρθςθ των επί μζρουσ διατάξεων.  

 

Άρκρο 11 

Με το άρκρο 11 ορίηεται ότι ο Φορζασ είναι αυτοχρθματοδοτοφμενοσ και προςδιορίηονται οι πόροι 

του,  οι κυριότεροι των οποίων είναι τα πάγια και αναλογικά τζλθ που ειςπράττονται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των προθγουμζνων άρκρων του  Κεφαλαίου Βϋ και  τα ζςοδα από τθν εκμετάλλευςθ του 

αρχείου προϊόντων του.  

 

Κεφάλαιο Γϋ 

Με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Γϋ(άρκρα 12- 16) κακορίηεται  θ οργανωτικι διάρκρωςθ του Φορζα 

και κατανζμεται θ υλικι αρμοδιότθτα των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν του Φορζα. 

 

Με το άρκρο 12 ορίηεται ότι ο Φορζασ διαρκρϊνεται ςε Κεντρικι και Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ.  Θ 

Κεντρικι Υπθρεςία   αποτελείται από τισ αυτοτελείσ Μονάδεσ τθσ παραγράφου 3 και τισ Διευκφνςεισ 

και τα Τμιματα που προβλζπονται ςτο επόμενο άρκρο. Επίςθσ διατθρεί Ραράρτθμα ςτθ 

Κεςςαλονίκθ. Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα είναι δυνατι θ ςφςταςθ Ραραρτθμάτων τθσ 

Κεντρικισ Υπθρεςίασ και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ επικράτειασ με ςκοπό τθν αποκεντρωμζνθ λειτουργία 

οριςμζνων Διευκφνςεων και Τμθμάτων.  

 Οι αυτοτελείσ Μονάδεσ είναι :  

α) Το Γραφείο Ρροζδρου και Υποςτιριξθσ του Δ.Σ. του Φορζα, το οποίο λειτουργεί ςε επίπεδο 

Τμιματοσ, υπάγεται ςτον Ρρόεδρο του Φορζα και είναι αρμόδιο για τθ διοικθτικι υποςτιριξθ του 

Ρροζδρου και του Δ.Σ. του Φορζα .  

β) Το Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι, το οποίο λειτουργεί ςε επίπεδο Τμιματοσ, υπάγεται ςτο Γενικό 

Διευκυντι και είναι αρμόδιο για τθ διοικθτικι υποςτιριξι του. 



γ) Θ Αυτοτελισ Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου, θ οποία λειτουργεί ςε επίπεδο Τμιματοσ, υπάγεται 

ςτον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 

12 του ν. 3492/2006.  

 

δ) Το Γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων, το οποίο λειτουργεί ςε επίπεδο Τμιματοσ, είναι αρμόδιο για τισ 

δθμόςιεσ ςχζςεισ και τθν υλοποίθςθ του επικοινωνιακοφ  προγράμματοσ του Φορζα, με ςκοπό τθν 

προϊκθςθ και προβολι του ζργου και του ςκοποφ του, και υπάγεται ςτο Γενικό Διευκυντι. 

 

Με το άρκρο 13 διαρκρϊνεται θ Κεντρικι Υπθρεςία του Φορζα ςε 10 Διευκφνςεισ (Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ,  Διεφκυνςθ Κτθματολογίου, Διεφκυνςθ Ζργων, Διεφκυνςθ Δαςικϊν Χαρτϊν και 

Χαρτογράφθςθσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ, Διεφκυνςθ Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν, Διεφκυνςθ 

Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν, Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

και Ανκρωπίνου Δυναμικοφ,  Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ και Νομικι Διεφκυνςθ).  

 

Με το άρκρο 14 κακορίηεται θ διάρκρωςθ των Διευκφνςεων ςε Υποδιευκφνςεισ και Τμιματα και 

κατανζμονται οι αρμοδιότθτεσ μεταξφ των Τμθμάτων με ςκοπό τθ ςυνεκτικι οργάνωςθ και 

αποτελεςματικι λειτουργία τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Φορζα. 

 

Με το άρκρο 15 ςυςτινονται 17 Κτθματολογικά Γραφεία του Φορζα ωσ εξισ: Κτθματολογικό Γραφείο 

Ανατ. Μακεδονίασ και Κράκθσ, με ζδρα τθν Κομοτθνι, Κτθματολογικό Γραφείο Κεςςαλονίκθσ, με 

ζδρα τθ Κεςςαλονίκθ, Κτθματολογικό Γραφείο Κεντρικισ Μακεδονίασ, με ζδρα τθ Κεςςαλονίκθ, 

Κτθματολογικό Γραφείο Δυτικισ Μακεδονίασ, με ζδρα τθν Κοηάνθ, Κτθματολογικό Γραφείο Θπείρου, 

με ζδρα τα Λωάννινα, Κτθματολογικό Γραφείο Κεςςαλίασ, με ζδρα τθ Λάριςα, Κτθματολογικό 

Γραφείο Δυτικισ Ελλάδασ, με ζδρα τθν Ράτρα, Κτθματολογικό Γραφείο Στερεάσ Ελλάδασ, με ζδρα τθ 

Λαμία, Κτθματολογικό Γραφείο Ακθνϊν, με ζδρα τθν Ακινα, Κτθματολογικό Γραφείο Αττικισ, με 

ζδρα το Κορωπί, Κτθματολογικό Γραφείο Ρειραιϊσ και Νιςων, με ζδρα τον Ρειραιά, Κτθματολογικό 

Γραφείο Ρελοποννιςου, με ζδρα τθν Τρίπολθ, Κτθματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, με ζδρα τθ 

Μυτιλινθ, Κτθματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, με ζδρα τθν Ερμοφπολθ, Κτθματολογικό Γραφείο 

Κριτθσ, με ζδρα το Θράκλειο, Κτθματολογικό Γραφείο Δωδεκανιςου, με ζδρα τθ όδο και 

Κτθματολογικό Γραφείο Λονίων Νιςων με ζδρα τθν Κζρκυρα.  

Με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 15 προβλζπεται θ ςφςταςθ Υποκαταςτθμάτων ςε κάκε 

Κτθματολογικό Γραφείο, με απόφαςθ του Φορζα, θ οποία ςυμπίπτει με τθν απόφαςθ που 

προβλζπεται ςτθν παρ. 7 του άρκρου 1 περί κατάργθςθσ των δομϊν των Υποκθκοφυλακείων. Με τθν 

απόφαςθ ςφςταςθσ τουσ κακορίηεται θ ζδρα εκάςτου Υποκαταςτιματοσ, τα όρια τθσ τοπικισ του 



αρμοδιότθτασ, κακϊσ και κζματα κατανομισ των κζςεων του προςωπικοφ. Θ ςφςταςθ των 

Υποκαταςτθμάτων προβλζπεται ςταδιακι και εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι τεςςάρων 

μθνϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ λειτουργικά κριτιρια, όπωσ ενδεικτικά θ εξζλιξθ των ζργων τθσ 

κτθματογράφθςθσ, ο αρικμόσ των πράξεων που ιδθ διενεργοφνται θλεκτρονικά, θ ζκταςθ κάκε 

αρχείου των υπό κατάργθςθ Υποκθκοφυλακείων και όλα τα δεδομζνα οικονομικά ςτοιχεία. 

 

Θ δυνατότθτα διλωςθσ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ μθνόσ εκ μζρουσ του προςωπικοφ και 

των προϊςταμζνων των ςθμερινϊν ζμμιςκων Υποκθκοφυλακείων, κακϊσ και των άμιςκων 

Υποκθκοφυλάκων, για το αν επικυμοφν να παραμείνουν ςτον Φορζα  μετά τθν κατάργθςθ του 

υποκθκοφυλακείου ςτο οποίο υπθρετοφν ςιμερα, δθμιουργεί προχποκζςεισ για ενθμερωμζνο 

επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό τθσ χρονικισ προτεραιότθτασ καταργιςεων των Υποκθκοφυλακείων και 

ςφςταςθσ των νζων περιφερειακϊν υπθρεςιϊν ςτουσ αμζςωσ επόμενουσ μινεσ από τθν ψιφιςθ του 

νόμου. Ωςτόςο, είναι καταρχιν δυνατι μια προεκτίμθςθ αυτισ τθσ προτεραιότθτασ λαμβάνοντασ 

υπόψθ τα κριτιρια που προαναφζρκθκαν. Ιτοι, κατά τθν πρϊτθ περίοδο, επιλζγονται περιοχζσ ςτισ 

οποίεσ το ποςοςτό τθσ κτθματογραφθμζνθσ ζκταςθσ ξεπερνά το 50%, γεγονόσ που ςυμβαίνει κυρίωσ 

ςε μεγάλα αςτικά κζντρα, με ιδιαίτερα μεγάλο αρικμό πράξεων. Με τον τρόπο αυτό ο φορζασ ιδρφει 

και λειτουργεί κατά προτεραιότθτα τα μεγαλφτερα γραφεία του από άποψθ εςόδων, ϊςτε να 

χρθματοδοτθκοφν με αςφάλεια οι υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει προκειμζνου για τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ ςφςταςθσ των νζων δομϊν και των υποςτθρικτικϊν για τον ςκοπό  αυτό εργαςιϊν (λ.χ. 

ψθφιοποίθςθ αρχείων κ.ά.). Με βάςθ αυτι τθν προεκτίμθςθ, κατά το ζτοσ 2018, και επί ενόσ 

ςυνόλου 390 δομϊν ςε λειτουργία ςιμερα, ο Φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προχωριςει ςε κατάργθςθ 

περίπου του 15% αυτϊν των δομϊν και ςφςταςθ του 20% των προτεινόμενων νζων δομϊν.  

 

Κατά το ζτοσ 2019, ο Φορζασ εκτιμάται ότι κα μπορζςει να προχωριςει ςτθν κατάργθςθ του 

εναπομείναντοσ 85% των υφιςτάμενων δομϊν και ςτθ ςφςταςθ του 78% των νζων δομϊν. Αξίηει 

όμωσ να ςθμειωκεί ότι ςτα ποςοςτά αυτά περιλαμβάνονται πολυάρικμα Μθ Ειδικά Άμιςκα 

Υποκθκοφυλακεία (ςχεδόν 40% των καταργοφμενων/ςυγχωνευόμενων δομϊν για το 2019), ςε 

απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, ςυχνά με λιγότερεσ πράξεισ και χωρίσ προςωπικό.  

Ειδικότερα, ο ρυκμόσ κατάργθςθσ των άμιςκων υποκθκοφυλακείων, υπολογίηεται ωσ εξισ: 

 Αρικμόσ καταργοφμενων  

Άμιςκων Υποκθκοφυλακείων 

Λοφνιοσ 2018 10 

Σεπτζμβριοσ 2018 20 

Δεκζμβριοσ  2018 30 



Mάρτιοσ 2019 70 

Λοφνιοσ 2019 80 

Σεπτζμβριοσ 2019 80 

Δεκζμβριοσ  2019 67 

ΣΥΝΟΛΟ 357 

  

  

Με τθν παράγραφο 3 κακορίηονται οι κακ` φλθ αρμοδιότθτεσ των   Κτθματολογικϊν Γραφείων και 

των Υποκαταςτθμάτων τουσ. Τα Κτθματολογικά Γραφεία είναι αρμόδια για τθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ του Εκνικοφ Κτθματολογίου και για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και 

Υποκθκϊν ςτισ περιοχζσ τθσ τοπικισ αρμοδιότθτάσ τουσ, που δεν ζχει αρχίςει θ λειτουργία του 

Εκνικοφ Κτθματολογίου.  

Ειδικότερα  τα Κτθματολογικά Γραφεία είναι αρμόδια για: 

α) Τθν άςκθςθ κάκε αρμοδιότθτασ που αφορά τθ λειτουργία και τιρθςθ του Εκνικοφ Κτθματολογίου, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ν. 2308/1995, 2264/1998 και 3889/2010 (Αϋ182), όπωσ ζχουν 

τροποποιθκεί και ιςχφουν και των κατ’ εξουςιοδότθςθ των νόμων αυτϊν εκδιδόμενων κάκε φορά 

κανονιςτικϊν πράξεων. 

β) αα) Τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν 

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο κανονιςτικό διάταγμα 19/23-7-1941, όπωσ τροποποιικθκε με το 

νομοκετικό διάταγμα 811/19-1-1971, μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Εκνικοφ Κτθματολογίου, ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 του ν. 2664/1998, ςτισ περιοχζσ που 

εμπίπτουν ςτθν τοπικι τουσ αρμοδιότθτα. 

 ββ) Τθν τιρθςθ και διαχείριςθ των αρχείων του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν, και  

γγ) Τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ ενεχφρων ςε κινθτά χωρίσ παράδοςθ, 

άλλων ςυμβάςεων παροχισ αςφάλειασ επί κινθτϊν, κακϊσ και τθσ ενεχυρίαςθσ ι εκχϊρθςθσ 

επιχειρθματικϊν απαιτιςεων ι άλλων δικαιωμάτων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα κεφάλαια Αϋ, Βϋ 

και Γϋ του ν. 2844/2000 (Αϋ220), μζχρι τθν ζκδοςθ του  προεδρικοφ διατάγματοσ που προβλζπεται  

ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 19 του ίδιου νόμου. 

Τα Υποκαταςτιματά τουσ είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ 

Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν όπωσ περιγράφεται ανωτζρω. Ρεραιτζρω, δφνανται να αςκοφν τισ 

αρμοδιότθτεσ που απορρζουν από τθ λειτουργία και τιρθςθ του ςυςτιματοσ Εκνικοφ 

Κτθματολογίου κατόπιν εκχϊρθςθσ τθσ άςκθςθσ αρμοδιότθτασ από τον Ρροϊςτάμενο του 

Κτθματολογικοφ Γραφείου.  

 



Με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 15 κακορίηεται θ τοπικι αρμοδιότθτα κάκε Κτθματολογικοφ 

Γραφείου, θ οποία όςον αφορά τισ αρμοδιότθτεσ του κτθματολογίου ταυτίηεται α) με τθν περιοχι τθσ 

τοπικισ αρμοδιότθτασ του αντίςτοιχου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι Υποκθκοφυλακείου τθσ ζδρασ 

τουσ, που καταργείται με τθν παρ. 5 του άρκρου 1, β) με τθν περιοχι τοπικισ αρμοδιότθτασ κάκε 

Υποκαταςτιματοσ που κα υπάγεται ςε αυτό και γ) με τθν περιοχι τοπικισ αρμοδιότθτασ κάκε πρϊθν 

Υποκθκοφυλακείου οι αρμοδιότθτεσ του οποίου, κατά τθν κατάργθςθ του, κα μεταφερκοφν 

απευκείασ ςτο ΚΓ και όχι ςε ζνα από τα Υποκαταςτιματα.  Πςον αφορά τισ αρμοδιότθτεσ του 

ςυςτιματοσ μεταγραφϊν-υποκθκϊν, κάκε Υποκατάςτθμα παραμζνει αποκλειςτικά αρμόδιο για τθν 

περιοχι τοπικισ αρμοδιότθτασ του. Επομζνωσ, όςον αφορά αυτζσ τισ αρμοδιότθτεσ, κάκε ΚΓ τισ 

αςκεί εντόσ των ορίων τθσ τοπικισ αρμοδιότθτασ του αντίςτοιχου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι 

Υποκθκοφυλακείου τθσ ζδρασ τουσ, που καταργείται με τθν παρ. 5 του άρκρου 1 και εντόσ των ορίων 

τοπικισ αρμοδιότθτασ κάκε πρϊθν Υποκθκοφυλακείου οι αρμοδιότθτεσ του οποίου, κατά τθν 

κατάργθςθ του, κα μεταφερκοφν απευκείασ ςτο ΚΓ και όχι ςε ζνα από τα Υποκαταςτιματα. 

 

Με το άρκρο 16 κακορίηεται θ οργανωτικι διάρκρωςθ των Κτθματολογικϊν Γραφείων και των 

Υποκαταςτθμάτων τουσ. Ορίηεται ότι κάκε Κτθματολογικό Γραφείο οργανϊνεται και λειτουργεί ςε 

επίπεδο Διεφκυνςθσ και διαρκρϊνεται ςε Τμιματα  Νομικό, Τεχνικό και Τμιμα Διοικθτικισ και 

Οικονομικισ Υποςτιριξθσ τα οποία καλοφνται να υποςτθρίξουν τόςο το Κτθματολογικό Γραφείο όςο 

και τα Υποκαταςτιματά του. Τα Υποκαταςτιματα οργανϊνονται και λειτουργοφν ςε επίπεδο 

Τμιματοσ, υπαγόμενα ςτο αντίςτοιχο Κτθματολογικό Γραφείο.  

Το Νομικό Τμιμα είναι αρμόδιο για τον ζλεγχο των τυπικϊν προχποκζςεων και τθσ νομιμότθτασ των 

αιτιςεων εγγραφισ ι διόρκωςθσ πράξεων που δθμιουργοφν, μεταβιβάηουν ι αλλοιϊνουν κακ’ 

οιονδιποτε τρόπο εμπράγματα δικαιϊματα επί ακινιτων, τθν υποβολι ςχετικϊν ειςθγιςεων ςτον 

Ρροϊςτάμενο και τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τθν εγγραφι και 

διόρκωςθ πράξεων ςτα επιμζρουσ ςυςτιματα δθμοςιότθτασ που τθρεί το Κτθματολογικό Γραφείο. 

Το Τεχνικό Τμιμα είναι αρμόδιο για τθν ενθμζρωςθ των κτθματολογικϊν διαγραμμάτων  που 

τθροφνται  ςτο Κτθματολογικό Γραφείο, με βάςθ τισ αιτιςεισ που υποβάλλονται για τθν καταχϊριςθ 

ι διόρκωςθ εγγραπτζων πράξεων και τθ διόρκωςθ ςφαλμάτων ςτα υφιςτάμενα κτθματολογικά 

διαγράμματα. Το Τμιμα Διοικθτικισ  και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ, είναι αρμόδιο για τθν 

εξυπθρζτθςθ των ενδιαφερομζνων, τθν παραλαβι και πρωτοκόλλθςθ  των αιτιςεων, τθν  είςπραξθ 

των αναλογοφντων τελϊν  και τθν εν γζνει οικονομικι διαχείριςθ, τθ διενζργεια εγγραφϊν και 

καταχωρίςεων ςτα βιβλία των επιμζρουσ ςυςτθμάτων δθμοςιότθτασ που τθρεί το Κτθματολογικό 

Γραφείο και τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν από αυτά, τθν ψθφιοποίθςθ των ειςερχόμενων εγγράφων, 

τθ λειτουργία και τθ διαςφάλιςθ τθσ καλισ κατάςταςθσ και τθσ αςφάλειασ των κτιριακϊν και των 



πλθροφοριακϊν εφαρμογϊν και τθν παροχι κάκε είδουσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ  ςτο 

Κτθματολογικό Γραφείο και τα Υποκαταςτιματά του.   

 

Κεφάλαιο Γϋ 

Με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Γϋ(άρκρα 17-21 του παρόντοσ) ςυςτινονται οι οργανικζσ κζςεισ 

προςωπικοφ ςτθ Κεντρικι και ςτισ Ρεριφερειακζσ του Υπθρεςίεσ (Κτθματολογικά Γραφεία και 

Υποκαταςτιματά τουσ), ςυςτινεται Κλάδοσ και κζςεισ Ρροϊςταμζνων Κτθματολογικϊν Γραφείων και 

Υποκαταςτθμάτων τουσ και προβλζπεται, με μεταβατικζσ διατάξεισ, θ ζνταξθ ςτισ κζςεισ αυτζσ του 

υπθρετοφντοσ προςωπικοφ τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε., του προςωπικοφ των εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων, των 

αμίςκων Υποκθκοφυλάκων και του προςωπικοφ των αμίςκων Υποκθκοφυλακείων. 

 

Με το άρκρο 17 ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Φορζα ςυνιςτϊνται τριακόςιεσ εξιντα οκτϊ (368) 

κζςεισ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου οι οποίεσ  

κατατάςςονται, ανά κατθγορία, ςε 235 κζςεισ ΡΕ, 33 κζςεισ ΤΕ και 100 κζςεισ ΔΕ, που κατανζμονται 

περαιτζρω ςε κλάδουσ και ειδικότθτεσ, και δϊδεκα (12) κζςεισ με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ,. Θ 

ςφςταςθ των ανωτζρω κζςεων κατ` αρικμό, κατθγορία  και ειδικότθτα λαμβάνει υπόψθ τθσ τθν 

οργανωτικι διάρκρωςθ του Φορζα, τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ ςτελζχωςθσ κάκε βαςικισ οργανικισ 

μονάδασ (Τμιματοσ), ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και τθν ορκολογικι ποςόςτωςθ των κζςεων 

ςτισ κατθγορίεσ εκπαίδευςθσ. 

Με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 17 και με εφαρμογι των ιδίων ωσ άνω κριτθρίων, ςυςτινονται ςτα 

Κτθματολογικά Γραφεία και Υποκαταςτιματά τουσ, πεντακόςιεσ ογδόντα δφο [582] ενιαίεσ κζςεισ 

προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, για τθν εκτζλεςθ κακθκόντων 

ειδικοφ επιςτθμονικοφ, διοικθτικοφ και τεχνικοφ χαρακτιρα. Ρροβλζπονται ανά κατθγορία 316 

κζςεισ ΡΕ, 108 κζςεισ ΤΕ και 154 κζςεισ ΔΕ, οι οποίεσ κατανζμονται περαιτζρω, ανά κλάδο και 

ειδικότθτα.  

Ρροςόντα για τθν πρόςλθψθ ςτισ κζςεισ των ανωτζρω κλάδων είναι όςα ορίηονται ςτισ διατάξεισ του 

π.δ. 50/2001 (Α’ 39).  

Με τθν παράγραφο 4 ορίηεται ότι οι κζςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 17 πλθροφνται, εφόςον, μετά τθν 

κατάργθςθ των  κζςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 19 και των παρ. 1 και 5 του άρκρου 20, το προςωπικό 

που υπθρετεί ςτθ Κεντρικι και τισ Ρεριφερειακζσ υπθρεςίεσ του Φορζα υπολείπεται των κζςεων που 

ςυςτινονται με τισ διατάξεισ του  άρκρου 17 και κατά τον αντίςτοιχο αρικμό. Από τον περιοριςμό 

αυτό εξαιροφνται οι ειδικότθτεσ εκείνεσ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθ ςυγκρότθςθ και 

λειτουργία των τεχνικϊν τμθμάτων των Κτθματολογικϊν Γραφείων. Οι κζςεισ του άρκρου 17 



κατανζμονται και ανακατανζμονται ςτισ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ και των 

Ρεριφερειακϊν  Υπθρεςιϊν του Φορζα, με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι του Φορζα.                                    

 

Με το άρκρο 18 ςυςτινεται ειδικόσ Κλάδοσ Ρροϊςταμζνων Κτθματολογικϊν Γραφείων και 

Υποκαταςτθμάτων Κτθματολογικϊν Γραφείων, με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου δικαίου. Οι κζςεισ 

κατανζμονται ανά μία ςε κάκε Κτθματολογικό Γραφείο και Υποκατάςτθμα Κτθματολογικοφ 

Γραφείου, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθν παράγραφο 2   του άρκρου 15.   

Με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτθν παράγραφο 4 του  άρκρου 18, οι κζςεισ  του Κλάδου αυτοφ, 

καλφπτονται με διοριςμό, για πενταετι κθτεία, με δυνατότθτα ανανζωςθσ, φςτερα από προκιρυξθ 

και ειδικό γραπτό διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 15, 16 και 17 του ν. 2190/1994 

(Αϋ28), όπωσ ιςχφει.  Για το διοριςμό ςτισ κζςεισ του Κλάδου απαιτοφνται τα ακόλουκα προςόντα:  

α) Τίτλοσ ςπουδϊν Νομικισ.   

β) Καλι γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον εκ των γλωςςϊν αγγλικισ,  γαλλικισ ι γερμανικισ, ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτο άρκρο 28   του π.δ. 50/2001 (Αϋ39). 

γ) Αςκθςθ δικθγορικοφ ι και ςυμβολαιογραφικοφ λειτουργιματοσ ι προχπθρεςία ςτθ νομικι 

διεφκυνςθ ι ςε νομικό τμιμα Κτθματολογικοφ Γραφείου του Φορζα, για δεκαπζντε ζτθ ςυνολικά.  

  

Με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 18 ορίηεται ότι  κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ νόμου οι 

κζςεισ του Κλάδου Ρροϊςταμζνων Κτθματολογικϊν Γραφείων και  Υποκαταςτθμάτων 

Κτθματολογικϊν Γραφείων τθσ παραγράφου 1 καλφπτονται  α) από τουσ Ρροϊςταμζνουσ (και, όπου 

αυτοί ελλείπουν, από τουσ νόμιμουσ αναπλθρωτζσ τουσ) των καταργοφμενων εμμίςκων 

Υποκθκοφυλακείων, οι οποίοι αυτοδικαίωσ μεταφζρονται και εντάςςονται ςε οργανικι κζςθ τθσ 

παραγράφου 1 και καταλαμβάνουν τθ κζςθ του Ρροϊςταμζνου του αντίςτοιχου Κτθματολογικοφ 

Γραφείου ι Υποκαταςτιματόσ του, με τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 

1, εφόςον δεν ζχουν υποβάλει τθν αίτθςθ μετάταξθσ που προβλζπεται ςτθν  παράγραφο 4 του 

άρκρου 20 και  β) από τουσ ειδικοφσ άμιςκουσ Υποκθκοφφλακεσ που υπθρετοφν κατά τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ του  νόμου, οι οποίοι αυτοδικαίωσ μεταφζρονται και εντάςςονται ςε 

οργανικι κζςθ τθσ παραγράφου 1 και καταλαμβάνουν τθ κζςθ του Ρροϊςταμζνου του αντίςτοιχου 

Κτθματολογικοφ Γραφείου ι Υποκαταςτιματόσ του, με τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

παραγράφου 7 του άρκρου 1,  εφόςον υποβάλουν ςτον Φορζα  ςχετικι αίτθςθ μεταφοράσ και 

ζνταξθσ ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ ςτθν περίπτ. β’ τθσ παρ. 4 διαδικαςία. Θ ζνταξθ των 

Ρροϊςταμζνων αυτϊν ςε υπαλλθλικό βακμό διενεργείται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα, ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 80 και 82 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων 



Ρολιτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. Θ υπθρεςία των ανωτζρω ςτισ κζςεισ αμίςκων 

Υποκθκοφυλάκων κεωρείται ωσ πραγματικι δθμόςια υπθρεςία για κάκε νόμιμθ ςυνζπεια.  

Πςοι από τουσ υπθρετοφντεσ Ρροϊςταμζνουσ εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων ι τουσ ειδικοφσ 

άμιςκουσ Υποκθκοφφλακεσ δεν οριςκοφν ςτισ κζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18, τοποκετοφνται ςε 

προςωπογαγι κζςθ Αναπλθρωτι Ρροϊςταμζνου με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου δικαίου. Φορζα 

Πςοι από τουσ άμιςκουσ Υποκθκοφφλακεσ δεν υποβάλλουν αίτθςθ διοριςμοφ ςτισ κζςεισ τθσ 

παραγράφου 1 επαναδιορίηονται ωσ δικθγόροι ςτο Ρρωτοδικείο, ςτο οποίο ιταν δικθγόροι πριν από 

το διοριςμό τουσ ωσ Υποκθκοφφλακεσ. ι δφνανται να διοριςκοφν ωσ ςυμβολαιογράφοι, ςε κενι 

κζςθ ςτθν ζδρα του ειρθνοδικείου τθσ περιφζρειασ του εφετείου όπου υπθρετοφςαν, εφόςον είχαν 

ςυμμετάςχει και επιτφχει ςε ςχετικό διαγωνιςμό για τθν πλιρωςθ κζςεων ειδικϊν αμίςκων 

Υποκθκοφυλάκων με εξετάςεισ που καλφπτουν τθν εξεταςτζα φλθ του αντίςτοιχου διαγωνιςμοφ των 

ςυμβολαιογράφων. 

 

Με τισ παραγράφουσ 5 και 6 ορίηεται ότι τα κακικοντα τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου Κτθματολογικοφ 

Γραφείου ι Υποκαταςτιματοσ, θ οποία δεν καλφπτεται κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο ι 

κενϊνεται για οποιονδιποτε λόγο, μπορεί να αςκοφνται από τον Ρροϊςτάμενο άλλου 

Κτθματολογικοφ Γραφείου ι Υποκαταςτιματοσ, ο οποίοσ ορίηεται με απόφαςθ του Γενικοφ 

Διευκυντι του Φορζα. 

Με τθν παράγραφο 6, ορίηεται ότι με απόφαςθ του Δ.Σ  του Φορζα μπορεί να ανατίκενται τα 

κακικοντα  Ρροϊςταμζνου του Υποκαταςτιματοσ Λκαρίασ του Κτθματολογικοφ Γραφείου Βορείου 

Αιγαίου, ςε Συμβολαιογράφο που ζχει τθν ζδρα του ςτο αντίςτοιχο νθςί για χρονικό διάςτθμα από 

δφο (2) ζωσ τζςςερα (4) ζτθ.  Αν ςτο νθςί ζχουν τθν ζδρα τουσ περιςςότεροι του ενόσ 

Συμβολαιογράφοι πριν από τθν ανάκεςθ και τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ δθμοςιεφεται πρόςκλθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και μεταξφ περιςςοτζρων ενδιαφερομζνων επιλζγεται ο αρχαιότεροσ 

υποψιφιοσ. Με  απόφαςθ του Δ.Σ του Φορζα που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 

κακορίηονται τα ειδικότερα κακικοντα του Συμβολαιογράφου, θ ενιαία βάςθ προςδιοριςμοφ τθσ 

αμοιβισ ανάλογα με τον αρικμό των μεταγραφομζνων πράξεων και των χορθγουμζνων αντιγράφων, 

το φψοσ τθσ και κάκε αναγκαίο ηιτθμα για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ. 

 

Με το άρκρο 19 ειςάγονται όςον αφορά το προςωπικό τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε οι αναγκαίεσ μεταβατικζσ 

διατάξεισ, με τισ οποίεσ το προςωπικό αυτό εντάςςεται και ςτελεχϊνει τθν Κεντρικι Υπθρεςία του 

Φορζα . Σφμφωνα με το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 1 ο Φορζασ υπειςζρχεται ωσ 



οιονεί κακολικόσ διάδοχοσ ςτισ ζννομεσ ςχζςεισ τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε, κατά ςυνζπεια και ςτισ εν ιςχφ ζννομεσ 

ςχζςεισ εργαςίασ ι ζμμιςκθσ εντολισ ι ζργου με το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό τθσ.  

Με τθν παράγραφο 1 ορίηεται ότι  ςτισ κζςεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 17 εντάςςεται 

αυτοδίκαια με τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου  το προςωπικό ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 

χρόνου, εφόςον κατζχουν τα τυπικά προςόντα διοριςμοφ του κλάδου, τθσ κατθγορίασ και τθσ 

ειδικότθτασ των αντίςτοιχων κζςεων. Για τθν ζνταξθ του προςωπικοφ αυτοφ εκδίδεται διαπιςτωτικι 

απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα, με τθν οποία γίνεται και θ κατάταξι του ςε βακμοφσ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 80 και 82 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν 

Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ.  Για τθν κατάταξθ λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ 

υπθρεςίασ του προςωπικοφ όπωσ ζχει αναγνωριςτεί από  τθν ΕΚΧΑ Α.Ε.  

 

Με τθν παράγραφο 2 ορίηεται ότι  το προςωπικό ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου που δεν κα 

ενταχκεί ςτισ κζςεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 17, επειδι δεν διακζτει τα τυπικά προςόντα που 

προβλζπεται για τθ κατάλθψθ των κζςεων, κατατάςςεται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα ςε 

προςωποπαγείσ κζςεισ με ςχζςθ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, οι οποίεσ ςυνιςτϊνται με τθν 

ίδια απόφαςθ και καταργοφνται με τθν αποχϊρθςθ όςων τισ κατζχουν με οποιονδιποτε τρόπο.  

 

Με τθν παράγραφο 3 ειςάγεται ειδικι πρόβλεψθ για τουσ δικθγόρουσ με ζμμιςκθ εντολι που 

υπθρετοφν ςτθν ΕΚΧΑ Α.Ε. Από τουσ υπθρετοφντεσ κατά τθ δθμοςίευςθ του νόμου, δϊδεκα δφνανται 

να καταλάβουν τισ κζςεισ δικθγόρων με ζμμιςκθ εντολι, οι οποίεσ προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του 

άρκρου 17. Κριτιρια για τθν ανωτζρω επιλογι είναι θ αρχαιότθτα , ο αρικμόσ των παραςτάςεων και 

θ ςυνζντευξθ. Σκοπόσ τθσ μεταφοράσ αυτισ είναι θ κάλυψθ των αναγκϊν δικαςτικισ εκπροςϊπθςθσ 

του φορζα. Δικθγόροι οι οποίοι δεν μεταφζρονται ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ ζμμιςκθσ εντολισ, 

μεταφζρονται αυτοδίκαια ςτισ κζςεισ Κλάδου Νομικϊν, εκτόσ αν δθλϊςουν ότι δεν επικυμοφν τθ 

μεταφορά. Στθν τελευταία περίπτωςθ καταβάλλεται από τον Φορζα  θ αποηθμίωςθ που προβλζπεται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ρερί Δικθγόρων λόγω λφςθσ τθσ ζμμιςκθσ εντολισ ςε 

περίπτωςθ κατάργθςθσ του νομικοφ προςϊπου. Θ ρφκμιςθ αυτι αποςκοπεί ςτον εξορκολογιςμό τθσ 

Νομικισ Διεφκυνςθσ του Φορζα, κακϊσ ο αρικμόσ των δικθγόρων με ζμμιςκθ εντολι οφείλει να 

ςυνάδει με τισ ανάγκεσ του Φορζα προσ δικαςτικι εκπροςϊπθςθ. Για το λόγο αυτό, προβλζπονται 

δϊδεκα κζςεισ δικθγόρων με ζμμιςκθ εντολι, οι οποίεσ κα καλυφκοφν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ του Κϊδικα Ρερί Δικθγόρων.  

 

Με τισ παραγράφουσ 4, 5 και 6 ειςάγονται ειδικότερεσ προβλζψεισ για το προςωπικό με ςχζςθ 

εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, το οποίο εντάςςεται ςε ςυνιςτϊμενεσ ςτον Φορζα  προςωποπαγείσ 



κζςεισ με τθν ίδια ςχζςθ και για τον ίδιο χρόνο, για το προςωπικό που απαςχολείται με ςυμβάςεισ 

ζργου, το οποίο ςυνεχίηει τθν απαςχόλθςι του ςτον Φορζα, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ 

ςφμβαςι του και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ζργου για το οποίο ζχει ςυναφκεί θ ςφμβαςθ, και το 

αποςπαςμζνο προςωπικό, το οποίο μεταφζρεται ςτον Φορζα  για το υπόλοιπο τθσ απόςπαςθσ του. 

 

Με το άρκρο 20 ειςάγονται όςον αφορά το προςωπικό των εμμίςκων και αμίςκων 

Υποκθκοφυλακείων οι αναγκαίεσ μεταβατικζσ διατάξεισ, με τισ οποίεσ το προςωπικό αυτό 

εντάςςεται ςταδιακά και ςτελεχϊνει το Φορζα  και ειδικότερα τισ Ρεριφερειακζσ του Υπθρεςίεσ 

(Κτθματολογικά Γραφεία και Υποκαταςτιματά τουσ) προκειμζνου, για προφανείσ λόγουσ δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, να ςυνεχιςτεί απρόςκοπτα και χωρίσ διακοπι θ λειτουργία του ςυςτιματοσ του 

Εκνικοφ Κτθματολογίου και του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν.  

Στα ζμμιςκα Υποκθκοφυλακεία  και ςτα Κτθματολογικά Γραφεία όδου και Κω-Λζρου, ςιμερα 

υπθρετοφν κυρίωσ δικαςτικοί υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου δικαίου και οριςμζνοι 

υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου. Το προςωπικό των αμίςκων 

Υποκθκοφυλακείων ςυνδζεται τυπικά με ςχζςθ εργαςίασ με τον ειδικό άμιςκο Υποκθκοφφλακα, 

ωςτόςο προσ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ των άμιςκων 

υποκθκοφυλακείων θ πρόςλθψθ του διζπεται από ειδικό κακεςτϊσ, εποπτευόμενο από το Δθμόςιο 

και το κόςτοσ τθσ μιςκοδοςίασ του αποτελεί ουςιαςτικά απϊλεια εςόδων του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ, δεδομζνου ότι παρακρατείται από τα ειςπραττόμενα τζλθ.  Ο αρικμόσ των 

απαραίτθτων για τθν κανονικι λειτουργία κάκε άμιςκου υποκθκοφυλακείου υπαλλιλων δεν 

κακορίηεται ελευκζρωσ από τον διευκφνοντα αυτό άμιςκο υποκθκοφφλακα, αλλά, κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 56 παρ. 5 του κωδ. δ/τοσ τθσ 19/23.7.1941, προςδιορίηεται με κοινι απόφαςθ 

των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ και Οικονομικϊν, εκδιδόμενθ κατόπιν ειδικϊσ αιτιολογθμζνθσ 

γνωμοδότθςθσ του αρμόδιου Ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν, και τελεί ςε ςυνάρτθςθ προσ το 

κακοριηόμενο ςτθ διάταξθ αυτι αρικμθτικό κριτιριο (αρικμόσ των ειςαγομζνων ςτο 

υποκθκοφυλακείο πάςθσ φφςεωσ αιτιςεων και κατ’ αναλογία ενόσ υπαλλιλου προσ χίλιεσ 

τουλάχιςτον αιτιςεισ εκ των κατ’ ζτοσ υποβαλλομζνων). Συναφϊσ, κατά παρζκκλιςθ από τουσ 

κανόνεσ του κοινοφ εργατικοφ δικαίου προβλζπεται, ςτθ διάταξθ τθσ παρ. 4 του  άρκρου 56 του 

ανωτζρω διατάγματοσ, ότι οι δαπάνεσ μιςκοδοςίασ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ προσ 

υποβοικθςθ του ζργου του άμιςκου υποκθκοφφλακα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα κακοριηόμενα 

όρια από τισ οικείεσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ ι διαιτθτικζσ αποφάςεισ. Το εν λόγω προςωπικό 

προςλαμβάνεται με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, κατόπιν επιλογισ, υπό το προϊςχφςαν τθσ 

υπ’ αρικμ. 37480/4.5.2012 κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Εργαςίασ και Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (Βϋ 1532), κακεςτϊσ, 



αποκλειςτικϊσ από τον άμιςκο υποκθκοφφλακα κατά τθν ιδία κρίςθ αυτοφ και ιδθ, μετά τθν ζκδοςθ 

τθσ ωσ άνω ΚΥΑ, με ςυμμετοχι του, κατά τθ διαγραφόμενθ ςτθν   κοινι υπουργικι απόφαςθ ειδικι 

διοικθτικι διαδικαςία. Ρεραιτζρω,  ειδικζσ διατάξεισ αναγνωρίηουν, υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ, 

ωσ πραγματικι δθμόςια υπθρεςία τθν προχπθρεςία υπαλλιλων ςε άμιςκο υποκθκοφυλακείο (π.χ. 

άρκρα 42 παρ. 2 κωδ. δ/τοσ τθσ 19/23.7.1941, 26 παρ. 3 ν. 1968/1991 και 23 παρ. 7 εδ. εϋ ν. 

2664/1998).  

Από το ιςχφον οικείο κεςμικό πλαίςιο προκφπτει ότι το εργαςιακό αντικείμενο του απαςχολοφμενου 

ςτα άμιςκα υποκθκοφυλακεία δεν διαμορφϊνεται ελευκζρωσ από τον  άμιςκο υποκθκοφφλακα 

βάςει τθσ ςχετικισ ςυμβατικισ ςχζςθσ, αλλά παρζχεται αυςτθρϊσ ςτο πλαίςιο του νομοκετικϊσ 

προςδιοριηόμενου αντικειμζνου αρμοδιοτιτων του άμιςκου υποκθκοφυλακείου και ςε ςυνάρτθςθ 

προσ τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του διευκφνοντοσ αυτό άμιςκου υποκθκοφφλακα. Είναι 

ςαφζσ ότι ο νομοκζτθσ ανζκεςε ςτα άμιςκα υποκθκοφυλακεία ζργο, το οποίο, ωσ εκ τθσ φφςεωσ τθσ 

αποςτολισ τουσ (ταυτόςθμθσ με εκείνθ των ζμμιςκων υποκθκοφυλακείων που αποτελοφν οργανικζσ 

μονάδεσ-υπθρεςίεσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ), ςυνάπτεται άμεςα με τθν εκτζλεςθ δθμόςιασ 

υπθρεςίασ και τθν εξυπθρζτθςθ ςκοπϊν δθμοςίου ςυμφζροντοσ αναγομζνων ςτθ διαςφάλιςθ των 

ςυναλλαγϊν. Συναφϊσ, τα άμιςκα υποκθκοφυλακεία αποτελοφν αυτοτελείσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

υπό λειτουργικι ζννοια (κατ’ άλλθ διατφπωςθ: δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςε περιοριςμζνο βακμό κατά 

παραχϊρθςθ, αυτοτελείσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι υπθρεςίεσ εξθρτθμζνεσ από τισ δικαςτικζσ αρχζσ, βλ. 

Σ.τ.Ε. 1991/1951 Ολ., γνμδ. Εις. Α.Ρ. 2/1987) και υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του Υπουργείου 

Δικαιοςφνθσ, θ οποία αςκείται «με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και αποτελεςματικισ 

λειτουργίασ τουσ» (βλ. άρκρο 7 παρ. 3 περ. γϋ του π.δ. 36/2000,  Οργανιςμόσ του Υπουργείου 

Δικαιοςφνθσ, Αϋ 29). Ενόψει δε τθσ ςπουδαιότθτασ των κακθκόντων του άμιςκου υποκθκοφφλακα 

από απόψεωσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, τα οποία είναι ςφμφυτα με τθν κατά νόμο αποςτολι του 

υποκθκοφυλακείου και δεν διαφζρουν από τα κακικοντα του ζμμιςκου υποκθκοφφλακα (βλ. και το 

άρκρο 23 παρ. 5 εδ. αϋ του ν. 2664/1998, ςτο οποίο ο άμιςκοσ υποκθκοφφλακασ χαρακτθρίηεται ωσ 

«άμιςκοσ δθμόςιοσ λειτουργόσ»), ο νομοκζτθσ ρφκμιςε ειδικϊσ το υπθρεςιακό κακεςτϊσ του και 

υπζβαλε ςε ζντονθ κανονιςτικι ρφκμιςθ τθν οργάνωςθ των άμιςκων υποκθκοφυλακείων και το 

εργαςιακό κακεςτϊσ του προςλαμβανόμενου προσ υποβοικθςθ του ζργου του άμιςκου 

υποκθκοφφλακα προςωπικοφ με τισ μζχρι ςιμερα ιςχφουςεσ  ςχετικζσ διατάξεισ. Συγκεκριμζνα,   θ 

πρόςλθψθ των υπαλλιλων του άμιςκου υποκθκοφυλακείου προσ κάλυψθ των λειτουργικϊν 

αναγκϊν του υπόκειται ςε ειδικι διοικθτικι διαδικαςία κινοφμενθ από τον ενδιαφερόμενο άμιςκο 

υποκθκοφφλακα, θ οποία περιλαμβάνει: α) τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ φπαρξθσ κζςθσ προσ πλιρωςθ 

(ανάρτθςθ τθσ ςχετικισ ανακοίνωςθσ,   με  ελάχιςτο περιεχόμενο που κακορίηεται, ωσ υποχρεωτικό) 

και του αποτελζςματοσ τθσ διαδικαςίασ (ανάρτθςθ ςχετικισ ανακοίνωςθσ), και β) τθν επιλογι του 



προσ πρόςλθψθ υπαλλιλου από ειδικι «Επιτροπι Επιλογισ», θ οποία απαρτίηεται από Ειςαγγελζα 

Ρρωτοδικϊν, ωσ Ρρόεδρο, και από τον οικείο άμιςκο υποκθκοφφλακα και τον εκπρόςωπο του 

Ρανελλινιου Συνδζςμου Υπαλλιλων Αμίςκων Υποκθκοφυλακείων, ωσ μζλθ, και θ οποία διενεργεί 

τον ζλεγχο των εμπροκζςμωσ υποβαλλομζνων δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων και αποφαςίηει 

βάςει αντικειμενικϊν κριτθρίων κακοριηομζνων ιςχφουςα κανονιςτικι  απόφαςθ και ςυναπτομζνων 

με τθν ικανότθτα των ενδιαφερομζνων προσ κατάλθψθ τθσ κζςθσ, κακϊσ και με το ςτοιχείο τθσ 

εντοπιότθτασ. Ρεραιτζρω, και θ λφςθ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ με πρωτοβουλία του, προτικζμενου να 

προβεί ςε μείωςθ προςωπικοφ, άμιςκου υποκθκοφφλακα υπόκειται ςε ειδικι διοικθτικι διαδικαςία, 

θ οποία περιλαμβάνει: α) τθν υποχρζωςθ του άμιςκου υποκθκοφφλακα για ζγγραφθ ενθμζρωςθ του 

οικείου Ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν και των εργαηομζνων ςτο υποκθκοφυλακείο με ρθτι αναφορά των 

λόγων που κακιςτοφν επιβεβλθμζνθ τθ μείωςθ του προςωπικοφ του υποκθκοφυλακείου και β) τθν 

ζκδοςθ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ, ωσ προσ τθν αναγκαιότθτα τθσ εν λόγω μείωςθσ και, εντεφκεν, 

απόλυςθσ από ειδικι τριμελι Επιτροπι με ςφνκεςθ ίδια με εκείνθ τθσ Επιτροπισ επιλογισ-

πρόςλθψθσ. Θ ιςχφουςα κανονιςτικι απόφαςθ διαλαμβάνει  ειδικι ρφκμιςθ για τθν περίπτωςθ που 

θ ανάγκθ μείωςθσ του προςωπικοφ του υποκθκοφυλακείου οφείλεται ςε ανεπάρκεια του 

παρακρατοφμενου, από τα προσ απόδοςθ ςτο Δθμόςιο δικαιϊματα, ποςοφ για τθ μιςκοδοςία των 

υπαλλιλων ι ςε μείωςθ του αρικμοφ των ειςαγόμενων ςτο υποκθκοφυλακείο αιτιςεων. Ειδικότερα, 

προβλζπεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι απολφονται, κατά προτεραιότθτα, υπάλλθλοι ςυγκεκριμζνων 

κατθγοριϊν με κριτιριο τισ κατά το δυνατόν μικρότερεσ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ (όςοι απαςχολοφνται 

και ςε άλλθ κζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι λαμβάνουν ςφνταξθ από οποιοδιποτε άλλο φορζα ι 

ζχουν κεμελιϊςει ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα, όποιοσ προςελιφκθ χρονικά τελευταίοσ και, μεταξφ 

όμοιων περιπτϊςεων, εκείνοσ με τα λιγότερα τυπικά προςόντα), προςτατεφονται δε υπάλλθλοι που 

ανικουν ςε ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ (είναι ανάπθροι οι ίδιοι ι ζχουν ανάπθρο ςφηυγο ι τζκνο ι 

είναι προςτάτεσ μονογονεϊκισ οικογζνειασ με τζκνο). Επίςθσ προβλζπεται ςτθν  απόφαςθ   ότι το 

προςωπικό που προςλαμβάνεται είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ, αποκλειομζνθσ, ωσ εκ τοφτου, τθσ 

απαςχόλθςθσ των υπαλλιλων των άμιςκων υποκθκοφυλακείων (βάςει αρχικϊσ ςυναφκείςθσ 

ςυμβάςεωσ εργαςίασ ι δια μετατροπισ τθσ) υπό τισ προβλεπόμενεσ από τθν κοινι εργατικι 

νομοκεςία ελαςτικζσ μορφζσ απαςχόλθςθσ μιςκωτϊν επιχειριςεων και εκμεταλλεφςεων, όπωσ 

εκείνεσ τθσ μερικισ ι εκ περιτροπισ απαςχόλθςθσ ι τθσ κζςθσ ςε διακεςιμότθτα, κατά τα άρκρα 2 

και 4 του ν. 3846/2010 (Αϋ 66).  Οι προαναφερόμενεσ ρυκμίςεισ, κατά τθν πρόδθλθ ζννοιά τουσ, 

υπαγορεφονται από λόγο δθμοςίου ςυμφζροντοσ αναγόμενο ςτθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και 

αποτελεςματικισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των άμιςκων υποκθκοφυλακείων, ςτθν οποία 

ςυντελοφν και οι εργαηόμενοι ςε αυτά με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου υπάλλθλοι, 

με τιρθςθ και των ςυνταγματικϊν αρχϊν τθσ διαφάνειασ, τθσ αξιοκρατίασ, τθσ ιςότθτασ ενϊπιον του 



νόμου, τθσ προςταςίασ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και του δικαιϊματοσ προσ εργαςία. Ο ςκοπόσ 

δε αυτόσ, ςτον οποίο αποβλζπουν οι ιςχφουςεσ ςιμερα ρυκμίςεισ, δικαιολογεί τθν επιβολι   

περιοριςμϊν τθσ ςυμβατικισ ελευκερίασ του άμιςκου υποκθκοφφλακα, ενόψει και του ότι: α) θ 

εκτζλεςθ του επιτελοφμενου ςτα άμιςκα υποκθκοφυλακεία ζργου ζχει αναχκεί από τον νομοκζτθ ςε 

αντικείμενο δθμόςιασ υπθρεςίασ υπό λειτουργικι ζννοια και θ άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ, 

που αςκείται κατά κρατικι παραχϊρθςθ, τελεί υπό ειδικό κακεςτϊσ προςιδιάηον ςτθ φφςθ τθσ 

αποςτολισ του άμιςκου υποκθκοφυλακείου, β) ο άμιςκοσ υποκθκοφφλακασ, ο οποίοσ κατά νόμο 

διευκφνει το υποκθκοφυλακείο του οποίου προΐςταται υπό τθν ιδιότθτα του άμιςκου δθμόςιου 

λειτουργοφ και ζχει κακικοντα νομοκετικϊσ κακοριηόμενα και ομοειδι με εκείνα του ζμμιςκου 

υποκθκοφφλακα-δικαςτικοφ υπαλλιλου, δεν αςκεί τα κακικοντα αυτά υπό τθν ιδιότθτα του 

ελεφκερου επαγγελματία, ζςτω και αν υπζχει οριςμζνεσ επιμζρουσ υποχρεϊςεισ (όπωσ φορολογικζσ 

και εργοδοτικζσ υποχρεϊςεισ, αςτικι ευκφνθ), που προςιδιάηουν ςε τζτοιου είδουσ επαγγελματία, 

οφτε ωσ αςκϊν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτο πλαίςιο τθσ ιδιωτικισ οικονομικισ πρωτοβουλίασ 

και γ) θ εργαςιακι ςχζςθ ιδιωτικοφ δικαίου, που ςυνδζει τον άμιςκο υποκθκοφφλακα με το 

προςλαμβανόμενο προσ υποβοικθςθ του ζργου του προςωπικό – ςτθν οποία, όπωσ ζχει εκτεκεί, θ 

δθμοςίου δικαίου ρυκμιςτικι επζμβαςθ του νομοκζτθ είναι και ιταν ζκδθλθ,  δεν αποτελεί ςυνικθ 

εργαςιακι ςυμβατικι ςχζςθ μεταξφ ιδιωτϊν, ϊςτε να τυγχάνουν πλιρουσ εφαρμογισ οι κανόνεσ τθσ 

κοινισ εργατικισ νομοκεςίασ, όςον αφορά, ειδικότερα, τθν επιλογι, πρόςλθψθ και απόλυςθ του ωσ 

άνω προςωπικοφ κακϊσ και τθ μορφι τθσ εργαςιακισ απαςχόλθςισ του (ΣτΕ 2573/2015). Επζκεινα, 

οι περιοριςμοί αυτοί ςυνιςτοφν πρόςφορο και αναγκαίο μζςο για τθν αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ 

του ανωτζρω δθμοςίου ςυμφζροντοσ ςκοποφ και τελοφν ςε ςυνάφεια προσ το αντικείμενο και τον 

δθμόςιο χαρακτιρα τθσ υπθρεςίασ που παρζχεται από τα άμιςκα υποκθκοφυλακεία, τα οποία, 

άλλωςτε, λειτουργοφςαν  και ωσ μεταβατικά κτθματολογικά γραφεία, κατ’ άρκρο 23 του ν. 

2664/1998.  

Τα ανωτζρω ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ ζννομθσ ςχζςθσ εργαςίασ του προςωπικοφ των ειδικϊν 

αμίςκων Υποκθκοφυλακείων αφενόσ, αφετζρου δε θ ανάγκθ εξυπθρζτθςθσ του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, το οποίο ςυνίςταται ςτθν απρόςκοπτθ και χωρίσ διακοπι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν από τα ςυςτθνόμενα με τον παρόντα νόμο Κτθματολογικά Γραφεία και 

τα Υποκαταςτιματά τουσ, δικαιολογοφν τθ μεταφορά του προςωπικοφ αυτοφ και τθν ζνταξι του ςτο 

προςωπικό του Φορζα αντί οποιαςδιποτε άλλθσ λφςθσ. Και τοφτο, γιατί οποιαδιποτε άλλθ 

αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ, δεν εξαςφαλίηει τθν χωρίσ διακοπι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν και δθ ςτο ίδιο τουλάχιςτον ποιοτικό επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν με το 

παρεχόμενο  ςιμερα από το προςωπικό των ειδικϊν αμίςκων Υποκθκοφυλακείων. 



Εν όψει των ανωτζρω, με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 20 ςυνιςτάται προςωρινόσ κλάδοσ μονίμων 

υπαλλιλων πρϊθν εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων, κατθγοριϊν ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, με 189 οργανικζσ 

κζςεισ, οι οποίεσ κατανζμονται αντιςτοίχωσ με τθν παράγραφο 2.    

 Στισ ανωτζρω κζςεισ τθσ παραγράφου 1, όπωσ κατανζμονται κατά τθν παράγραφο 2,  μεταφζρεται 

και εντάςςεται  αυτοδικαίωσ με τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 1, 

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 1, το προςωπικό που υπθρετεί ςε κζςεισ 

δικαςτικϊν υπαλλιλων εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων, οι οποίεσ καταργοφνται ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 5 και 7 του άρκρου 1, εφόςον δεν ζχει υποβάλει τθν αίτθςθ μετάταξθσ που 

προβλζπεται ςτθν επόμενθ παράγραφο. Μετά τθν κατάταξθ του προςωπικοφ αυτοφ ςτον προςωρινό 

Κλάδο, προβλζπεται θ οριςτικι κατάταξθ του ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 50/2001, ανάλογα 

με τα προςόντα του ςε προςωποπαγείσ κζςεισ με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου δικαίου, ϊςτε να 

μποροφν μελλοντικά να επωφελθκοφν των διατάξεων του Εκνικοφ Συςτιματοσ Κινθτικότθτασ. 

Με τθν παράγραφο 4 ορίηεται ότι, όςοι κατζχουν κζςεισ δικαςτικϊν υπαλλιλων εμμίςκων 

Υποκθκοφυλακείων, με αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ του Υπουργείου 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων  Δικαιωμάτων εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) 

μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, μποροφν να δθλϊςουν ότι επικυμοφν τθ μετάταξι 

τουσ ςε κλάδο δικαςτικϊν υπαλλιλων του ίδιου Υπουργείου, για τον οποίο διακζτουν τα 

προβλεπόμενα τυπικά προςόντα. Θ μετάταξθ διενεργείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδίδεται φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ του 

αρμόδιου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου δικαςτικϊν υπαλλιλων ςε κενι κζςθ ι, αν δεν υπάρχει κενι 

κζςθ, ςε προςωποπαγι, θ οποία ςυνιςτάται για το ςκοπό αυτό με τθν πράξθ μετάταξθσ και 

καταργείται με τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο αποχϊρθςθ του υπαλλιλου από τθν υπθρεςία. Θ ιςχφσ 

τθσ πράξθσ μετάταξθσ αναςτζλλεται μζχρι τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 7 του 

άρκρου 1 ι τθν παρζλευςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ που προβλζπεται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 5 του ίδιου άρκρου 1. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ μετάταξθσ αναςτζλλεται 

θ κατάργθςθ τθσ κζςθσ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 1 και ο  υπάλλθλοσ 

ςυνεχίηει να αςκεί τα κακικοντα που αςκοφςε κατά τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου.  

Με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 20 ςυνιςτάται προςωρινόσ Κλάδοσ υπαλλιλων Κτθματολογικϊν 

Γραφείων και Υποκαταςτθμάτων Κτθματολογικϊν Γραφείων, ο οποίοσ περιλαμβάνει επτακόςιεσ 

δεκαζξι (738) προςωποπαγείσ οργανικζσ κζςεισ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 

χρόνου οι οποίεσ κατανζμονται ςε κατθγορίεσ ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Οι κζςεισ κατανζμονται με απόφαςθ 

του Δ.Σ. του Φορζα ςτα Κτθματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταςτιματά τουσ.   

Με τθν παράγραφο 6 ορίηεται ότι ςτισ κζςεισ του ανωτζρω προςωρινοφ Κλάδου   εντάςςεται 

αυτοδίκαια με τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 1, το προςωπικό με 



ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των καταργοφμενων ειδικϊν άμιςκων 

Υποκθκοφυλακείων, εφόςον θ πρόςλθψι του διενεργικθκε πριν από τθν 1θ-1-2015, κατ’ εφαρμογι 

των διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 56 του κ.δ/τοσ τθσ 19/23.7.1941 όπωσ ίςχυαν κάκε 

φορά ι τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 23 του ν. 2664/1998, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 11 

του άρκρου 2 του ν. 3127/2003 (Αϋ67). Για τθν ζνταξθ, κάκε φορά, προβλζπεται με τθν παράγραφο 7 

να εκδίδεται διαπιςτωτικι απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα, με τθν οποία γίνεται και θ κατάταξι του 

προςωπικοφ ςε βακμοφσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 80 και 82 του 

Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. που 

κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3528/2007, όπωσ τροποποιικθκαν από τθν παράγραφο 2 του 

άρκρου 25 του ν. 4369/2016. Για τθν κατάταξθ λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ υπθρεςίασ του 

προςωπικοφ που διανφκθκε ςτο καταργοφμενο ειδικό άμιςκο Υποκθκοφυλακείο. Ο ανωτζρω 

προςωρινόσ Κλάδοσ και οι αντίςτοιχεσ προςωποπαγείσ κζςεισ καταργοφνται με τθν κακ' οιονδιποτε 

τρόπο αποχϊρθςθ όςων τισ κατζχουν. 

 

Με το άρκρο 21 ορίηεται ότι για τισ αποδοχζσ και τθν ζνταξθ ςε μιςκολογικά κλιμάκια του 

προςωπικοφ του Φορζα που εντάςςεται ςτισ κζςεισ που προβλζπονται ςτα άρκρα 18, 19 και 20  

εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 7 ζωσ και 34 του ν. 4354/2015 (Αϋ176).  Επίςθσ ρυκμίηονται οι 

αποδοχζσ των δικθγόρων με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ. Ειδικά για τουσ δικθγόρουσ που υπθρετοφν 

κατά τθ δθμοςίευςθ του νόμου ςτθν ΕΚΧΑ Α.Ε., οι οποίοι μεταφζρονται ςτισ κζςεισ Κλάδου Νομικισ, 

ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ κεωρείται ο χρόνοσ από τθν πρόςλθψθ με ζμμιςκθ εντολι ςτθν ΕΚΧΑ Α.Ε.   

  

Κεφάλαιο Εϋ 

 

Με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Εϋ (άρκρα 22-35 του ςχεδίου νόμου) ρυκμίηονται τα ηθτιματα που 

άπτονται τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του Φορζα ωσ νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου με ςκοπό 

τθ νόμιμθ διάκεςθ και διαχείριςθ του δθμοςίου χριματοσ.  

Με το άρκρο 23 απαρικμοφνται ενδεικτικά οι δαπάνεσ του Φορζα (καταβολι αποδοχϊν, πρόςκετων 

αμοιβϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, εξόδων κίνθςθσ και λοιπϊν αποηθμιϊςεων ςτον Ρρόεδρο και τα 

μζλθ του Δ.Σ., το Γενικό Διευκυντι και το προςωπικό που υπθρετεί ςτον Φορζα , πλθρωμι των 

ςυμβάςεων κτθματογράφθςθσ και των λοιπϊν πάςθσ φφςεωσ ςυμβάςεων του Φορζα, πλθρωμι 

μιςκωμάτων και κοινοχριςτων ακινιτων ι κινθτϊν που μιςκϊνει ο Φορζασ με κοινι ι 

χρθματοδοτικι μίςκωςθ, κακϊσ και τθν αςφάλιςθ κτιρίων, λειτουργικϊν και πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων, επίπλων κλπ., κάλυψθ των κάκε είδουσ λειτουργικϊν εξόδων κλπ).  



Επιπλζον με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 – 11 του άρκρου αυτοφ ρυκμίηονται τα ειδικότερα 

ηθτιματα τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ οιαςδιποτε δαπάνθσ του νομικοφ προςϊπου και κακορίηεται το 

περιεχόμενο του εγγράφου τθσ ζγκριςθσ εκάςτθσ δαπάνθσ   

 

Με το άρκρο 24 κακορίηεται θ διαδικαςία εκκακάριςθσ εξόδων του νομικοφ προςϊπου και με τα 

άρκρα 25 και 26 θ διαδικαςία ζκδοςθσ των χρθματικϊν ενταλμάτων και των ενταλμάτων 

προπλθρωμισ, κακϊσ και ο τρόποσ πλθρωμισ των δαπανϊν και προπλθρωμισ των δαπανϊν του 

Φορζα, αντίςτοιχα. Θ προπλθρωμι επιτρζπεται προσ αντιμετϊπιςθ δαπανϊν για τισ οποίεσ είναι, 

λόγω τθσ φφςθσ τουσ ι τθσ επείγουςασ υπθρεςιακισ ανάγκθσ, δυςχερισ θ τιρθςθ των διατυπϊςεων, 

που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

                                       

Στα άρκρα 27 και 28 περιλαμβάνονται ρυκμίςεισ για τθν  ταμειακι διαχείριςθ του Φορζα, που 

διενεργείται από τισ Τράπεηεσ ςτισ οποίεσ  ζχουν ανοιχκεί λογαριαςμοί του Φορζα, κακϊσ και 

ρυκμίςεισ για τθ διαδικαςία και τα παραςτατικά – δικαιολογθτικά εξόφλθςθσ των χρθματικϊν 

ενταλμάτων του Φορζα, αντίςτοιχα.  

    

Με το άρκρο 29 ρυκμίηονται τα κζματα τθσ απόδοςθσ των υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων, 

από τον Φορζα , είτε με επιταγι εκδιδόμενθ είτε με εντολι μεταφοράσ. 

 

Με το άρκρο 30 ρυκμίηονται τα ηθτιματα που αφοροφν τα βιβλία οικονομικισ διαχείριςθσ, 

προβλζπεται δε ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου αυτοφ, ότι το Τμιμα Λογιςτθρίου και Ταμειακισ 

Διαχείριςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Φορζα εφαρμόηει τα Διεκνι Λογιςτικά 

Ρρότυπα, θ υιοκζτθςθ των οποίων ςυνιςτά ςθμαντικό βιμα εξζλιξθσ ςτθ δθμοςιονομικι λογιςτικι, 

ενιςχφοντασ τθ διαφάνεια και τθν αξιοπιςτία των δθμοςίων οικονομικϊν, με παράλλθλθ ςυμβολι 

ςτθν παγκόςμια ανάπτυξθ και ευθμερία μζςω τθσ ςφγκλιςθσ και εναρμόνιςθσ των δθμόςιων 

ςυςτθμάτων λογιςτικισ ςτισ διάφορεσ χϊρεσ και οργανιςμοφσ. 

 

Με το άρκρο 31 κακορίηονται οι υποβαλλόμενεσ από τον Φορζα  ςτον εποπτεφοντα Υπουργό ετιςιεσ 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 

Με το άρκρο 32 ρυκμίηονται τα ηθτιματα των αποδόςεων ςτον Κρατικό Ρροχπολογιςμό. Ειδικότερα, 

ορίηεται ότι αποδίδεται ςτον Κρατικό Ρροχπολογιςμό, ωσ δθμόςιο ζςοδο, ποςοςτό του τυχόν 

κετικοφ οικονομικό αποτελζςματοσ (κακαρό αποτζλεςμα χριςθσ/ζςοδα μείον ζξοδα) που προκφπτει 

από τθν οικονομικι διαχείριςθ του Φορζα κάκε ζτουσ, μετά τθν αφαίρεςθ ποςοφ που προκφπτει από 



το άκροιςμα: (α) των κάκε φορά επίδικων απαιτιςεων κατά του Φορζα, (β) των πάςθσ φφςεωσ 

προβλζψεων, ιδίωσ επιςφαλϊν ι και ανεπίδεκτων ειςπράξεωσ απαιτιςεων από υπόχρεουσ 

καταβολισ τελϊν ι προςτίμων και (γ) των τυχόν αποδοτζων ςτο ΤΑΧΔΛΚ ποςϊν τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 8 του παρόντοσ. Το ανωτζρω ποςοςτό που αποδίδεται ςτο Δθμόςιο κακορίηεται με κοινι 

απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα από γνϊμθ του Δ.Σ. 

του Φορζα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80%, του κετικοφ αποτελζςματοσ. Από τθν 1θ.1θ.2019 

και κατά το μεκεπόμενο οικονομικό ζτοσ κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ, ιτοι ςε πρϊτθ εφαρμογι από 

το 2021, το τυχόν αδιάκετο ποςό του αποκεματικοφ, το οποίο ζχει παραμείνει ςτον Φορζα , 

αποδίδεται ςτον Κρατικό Ρροχπολογιςμό με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα από γνϊμθ του Δ.Σ. του Φορζα.        

 

Με το άρκρο 33 κακορίηονται τα ειδικότερα ηθτιματα του ελζγχου τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ των 

πόρων του Φορζα  και ο ζλεγχοσ των ετιςιων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων από δφο ορκωτοφσ 

ελεγκτζσ – λογιςτζσ.  

 

Με το άρκρο 34 κακορίηονται τα ηθτιματα των προμθκειϊν, ανακζςεων εκτζλεςθσ  ζργων και 

παροχισ υπθρεςιϊν, μιςκϊςεων, εκμιςκϊςεων, αγορϊν και εκποιιςεων των ακινιτων του Φορζα.  

Οι κάκε είδουσ προμικειεσ αγακϊν, κακϊσ και οι ανακζςεισ εκτζλεςθσ ζργων και παροχισ 

υπθρεςιϊν του Φορζα, διενεργοφνται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα ι του εξουςιοδοτθμζνου από 

αυτό οργάνου, φςτερα από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ των αρμόδιων υπθρεςιακϊν μονάδων, ςφμφωνα 

με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. Για τισ εκμιςκϊςεισ, εκποιιςεισ και αγορζσ ακινιτων από τον 

Φορζα  εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 715/1979 (Αϋ 212), όπωσ κάκε φορά ιςχφει. Για τισ 

μιςκϊςεισ ακινιτων από τον Φορζα  εκδίδεται με απόφαςθ του Δ.Σ., Κανονιςμόσ Μιςκϊςεων του 

Φορζα, ο οποίοσ εγκρίνεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και 

Οικονομικϊν, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

 

 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 35 κακορίηονται τα ηθτιματα που ςυνάπτονται με τον ζλεγχο των 

εςόδων του νομικοφ προςϊπου. Θ καταβολι των  πάγιων και αναλογικϊν  ανταποδοτικϊν  τελϊν και 

προςτίμων γίνεται είτε ςε λογαριαςμό του Φορζα που τθρείται ςε οποιοδιποτε νομίμωσ 

λειτουργοφν πιςτωτικό ίδρυμα, είτε με χριςθ πιςτωτικισ κάρτασ είτε με οποιονδιποτε άλλο 

αναγνωριςμζνο ςτισ ςυναλλαγζσ αςφαλι τρόπο,  και ςε κάκε περίπτωςθ κάνοντασ χριςθ των 

βζλτιςτων πρακτικϊν που παρζχονται από το Τραπεηικό Σφςτθμα. Ρροβλζπεται ο ζλεγχοσ των 

ειςπράξεων να διενεργείται  κακθμερινά μζςω  θλεκτρονικϊν αρχείων που παραλαμβάνει ο Φορζασ 



από τθν «ΔΛΑΣ Α.Ε.» ι από τθν αναφορά ςυναλλαγϊν που παρζχει ςτο  on line διαχειριςτικό 

περιβάλλον το  Ριςτωτικό ίδρυμα με το οποίο ςυνεργάηεται για τθν χριςθ τθσ πιςτωτικισ 

κάρτασ. Ρεριοδικόσ ζλεγχοσ διενεργείται με τθ χριςθ τθσ  «Εφαρμογισ Ταμείου/ΣΡΕΚ» και  του 

«ΣΤΕΚ», αλλά και με επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτισ  Ρεριφερειακζσ  Οργανικζσ Μονάδεσ. 

 

Κεφάλαιο ΣΤϋ 

 

Στο Κεφάλαιο ΣΤϋ (άρκρα 36 – 42) περιλαμβάνονται διατάξεισ που ρυκμίηουν τα ηθτιματα 

προςφυγϊν κατά πράξεων των Ρροϊςταμζνων Κτθματολογικϊν Γραφείων. Επίςθσ, διαλαμβάνονται 

μεταβατικζσ και εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ για τα ηθτιματα λειτουργίασ του Φορζα, οι καταργοφμενεσ 

διατάξεισ και οι διατάξεισ για τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ςχεδίου νόμου.  

 

Με το άρκρο 36 ρυκμίηεται θ άςκθςθ προςφυγϊν κατά πράξεων των Ρροϊςταμζνων Κτθματολογικϊν 

Γραφείων και Υποκαταςτθμάτων.  

Ειδικότερα κακιερϊνεται θ άςκθςθ από κάκε ενδιαφερόμενο ενδικοφανοφσ προςφυγισ, κατά των 

πράξεων του Ρροϊςταμζνου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι Υποκαταςτιματοσ Κτθματολογικοφ 

Γραφείου του Φορζα που εκδίδονται κατ’ εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 16, 17, 18 και 19 

του ν. 2664/1998, Θ προςφυγι αςκείται μζςα ςε προκεςμία 10 θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ 

πράξεωσ, ενϊπιον τριμελοφσ Επιτροπισ Επίλυςθσ Αμφιςβθτιςεων που ςυςτινεται ςε κάκε 

Κτθματολογικό Γραφείο. Θ Επιτροπι ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα, για κθτεία δφο 

ετϊν που μπορεί να ανανεϊνεται και αποτελείται από: α) τον Ρροϊςτάμενο του Κτθματολογικοφ 

Γραφείου, με αναπλθρωτι  Ρροϊςτάμενο άλλου Κτθματολογικοφ Γραφείου, ωσ Ρρόεδρο, β) ζναν 

υπάλλθλο του Φορζα του κλάδου Μθχανικϊν κατθγορίασ ΡΕ, με ειδικότθτα Αγρονόμων – 

Τοπογράφων Μθχανικϊν και γ) ζναν υπάλλθλο του Φορζα του Κλάδου Νομικϊν ι ζνα δικθγόρο με 

ζμμιςκθ εντολι ςτον Φορζα ,  με τον αναπλθρωτι του. Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ, ορίηεται 

υπάλλθλοσ του Κτθματολογικοφ Γραφείου Κατθγορίασ ΡΕ. Αν δεν εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 

προςφυγισ μζςα ςε προκεςμία 30 θμερϊν, κεωρείται ότι θ προςφυγι ζχει απορριφκεί.    

Κατά των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ, αςκοφνται τα ζνδικα βοθκιματα που προβλζπονται ςτισ 

διατάξεισ των άρκρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998 και ςτο άρκρο 791 Κ.Ρολ.Δ. Οι ειδικότερεσ 

πράξεισ κατά των οποίων επιτρζπεται προςφυγι, θ ειδικότερθ διαδικαςία, ο τρόποσ καταχϊριςθσ 

των προςφυγϊν και  δθμοςιότθτασ των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό 

ηιτθμα για τθ λειτουργία τθσ, κακορίηονται με απόφαςθ με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα 

από ειςιγθςθ του Δ.Σ. του Φορζα. Στα μζλθ τθσ Επιτροπισ καταβάλλεται αμοιβι, τθσ οποίασ το φψοσ 



και οι ειδικότερεσ προχποκζςεισ  καταβολισ, κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και  Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  

 

Με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ του άρκρου 37, ρυκμίηονται ειδικότερα ηθτιματα που ςυνάπτονται με 

τθ λειτουργία του Φορζα και των οργανικϊν μονάδων του. Με τθν παρ. 12 δίδεται ςτο φορζα θ 

απαραίτθτθ ευελιξία πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου μζχρι τθν ολοκλιρωςθ 

των ζργων τθσ με ταχεία διαδικαςία, υπό τθν εποπτεία του ΑΣΕΡ, για το ςκοπό τθσ 

κτθματογράφθςθσ.  

 

Με το άρκρο 38, ρυκμίηονται τα ηθτιματα παράδοςθσ και παραλαβισ των αρχείων ζμμιςκων και 

άμιςκων υποκθκοφυλακείων και θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ και υπογραφισ ςχετικϊν πρωτοκόλλων 

παράδοςθσ – παραλαβισ, κακϊσ και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων αυτϊν.  

Ειδικότερα, προβλζπεται θ παράδοςθ ςτο Φορζα, από τουσ Ρροϊςταμζνουσ των εμμίςκων 

Υποκθκοφυλακείων, τουσ άμιςκουσ Υποκθκοφφλακεσ, τουσ εκτελοφντεσ ι αναπλθροφντεσ ςτα ζργα 

Υποκθκοφφλακα, Συμβολαιογράφουσ ι Ειρθνοδίκεσ, των Υποκθκοφυλακείων που καταργοφνται:  

α) των βιβλίων υποκθκϊν, μεταγραφϊν, καταςχζςεων και διεκδικιςεων, των γενικϊν αλφαβθτικϊν 

ευρετθρίων υποκθκϊν, μεταγραφϊν, καταςχζςεων και διεκδικιςεων, των βιβλίων ειςαγωγισ 

εγγράφων και ειςπράξεωσ τελϊν και δικαιωμάτων, των βιβλιοδετθμζνων τόμων αα) των περιλιψεων 

και αιτιςεων εξαλείψεων, άρςεων κλπ., μετά των ςχετικϊν εγγράφων, ββ) των διεκδικθτικϊν 

αγωγϊν, γγ) των μεταγραφομζνων ςυμβολαίων και δδ) των αντιγράφων των καταςχετθρίων 

εκκζςεων, κακϊσ και όλω εν γζνει τα βιβλία και αρχεία που τθροφνταν από τα άμιςκα 

Υποκθκοφυλακεία, ςφμφωνα με τισ κάκε φορά ιςχφουςεσ διατάξεισ. Εφόςον τα ανωτζρω τθροφνται 

και θλεκτρονικά, παραδίδεται και θ ψθφιακι βάςθ δεδομζνων τουσ.  

β) των εκκρεμϊν αιτιςεων για τθν ζκδοςθ αντιγράφων, βεβαιϊςεων ι πιςτοποιθτικϊν και  

γ) των επίπλων, ςκευϊν, μθχανθμάτων και όλου εν γζνει του εξοπλιςμοφ των αμίςκων 

υποκθκοφυλακείων, κακϊσ και των εγκατεςτθμζνων προγραμμάτων θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν.  

Με τθν παράγραφο 2 προβλζπεται θ ςφνταξθ και υπογραφι εισ πενταπλοφν ςχετικοφ πρωτοκόλλου 

παράδοςθσ - παραλαβισ που υπογράφεται από τον Υποκθκοφφλακα ι εκτελοφντα ι αναπλθροφντα 

ςτα ζργα Υποκθκοφφλακα, Συμβολαιογράφο ι Ειρθνοδίκθ των Υποκθκοφυλακείων που 

καταργοφνται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1, και τον υπάλλθλο που εξουςιοδοτείται 

για το ςκοπό αυτόν από το Δ.Σ. του Φορζα.  

Το ελάχιςτο περιεχόμενο του πρωτοκόλλου παράδοςθσ κακορίηεται με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 

αυτοφ.  



Με τθν παράγραφο 4, ορίηεται ότι τα τυχόν οφειλόμενα ςτο Δθμόςιο, ςτο ΤΑΧΔΛΚ ι ςτο Φορζα, τζλθ, 

αποδίδονται από τον πρϊθν άμιςκο Υποκθκοφφλακα ι τον εκτελοφντα ι αναπλθροφντα ςτα ζργα 

Υποκθκοφφλακα, Συμβολαιογράφο ι Ειρθνοδίκθ των Υποκθκοφυλακείων, εντόσ δζκα θμερϊν από 

τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παράδοςθσ – παραλαβισ.  

Με τθν παράγραφο 5 προβλζπεται θ διενζργεια αναλυτικοφ Λςοηυγίου - Απογραφισ για τθν 

απεικόνιςθ όλων των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ  καταργοφμενθσ ΕΚΧΑ Α.Ε.,κακϊσ και 

Μεταβατικοφ Λςολογιςμοφ ο οποίοσ ελζγχεται από Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. . Το αναλυτικό Λςοηφγιο – 

Απογραφι και ο Μεταβατικόσ Λςολογιςμόσ, εγκρίνονται απ’ το Δ.Σ. κα διαβιβάηονται μαηί με ςχετικι 

ζκκεςθ ελζγχου ςτον εποπτεφοντα Υπουργό.  

 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 39 ρυκμίηονται τα ηθτιματα που αφοροφν τισ μιςκϊςεισ των ακινιτων, 

με ςκοπό τθ ςτζγαςθ των Κτθματολογικϊν Γραφείων και των Υποκαταςτθμάτων τουσ που 

ςυςτινονται με τισ διατάξεισ του ςχεδίου νόμου και τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του Φορζα.  

 

Στο άρκρο 40 διαλαμβάνονται εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ για τθ ρφκμιςθ ειδικότερων ηθτθμάτων που 

αφοροφν τθν εν γζνει λειτουργία του νομικοφ προςϊπου με τθν ζκδοςθ υπουργικϊν αποφάςεων, 

αποφάςεων του Δ.Σ.  

 

Με το άρκρο 41 κακορίηονται οι καταργοφμενεσ διατάξεισ 

 

Τζλοσ, με το άρκρο 42 ορίηεται θ ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ μζρουσ. Οι διατάξεισ 

του Κεφαλαίου Βϋ του παρόντοσ μζρουσ, για κάκε Κτθματολογικό Γραφείο και Υποκατάςτθμα 

Κτθματολογικοφ Γραφείου, ιςχφουν από τθ δθμοςίευςθ τθσ αντίςτοιχθσ απόφαςθσ που προβλζπεται 

ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 1 και, ςε κάκε περίπτωςθ με τθν πάροδο εννζα μθνϊν από τθ 

δθμοςίευςθ του νόμου ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ για όλα τα Κτθματολογικά Γραφεία και τα 

Υποκαταςτιματά τουσ. Κατά τα λοιπά, θ ιςχφσ των διατάξεων του παρόντοσ μζρουσ αρχίηει από τθ 

δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ επί μζρουσ 

διατάξεισ του. 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΟΣ Βϋ 

Άρκρα 43-72 

 

 «ΕΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

Ρριν από ςαράντα χρόνια, κεςπίςτθκαν για πρϊτθ φορά κατά τθ διάρκεια τθσ 

μεταπολιτευτικισ περιόδου, διατάξεισ για τθν εκμετάλλευςθ των λατομείων, με τον νόμο 

669/77. Από τότε ζχει δθμιουργθκεί ζνα περίπλοκο νομικό πλαίςιο που περιλαμβάνει 

διάςπαρτεσ διατάξεισ ςε περιςςότερουσ από 10 νόμουσ, με αποτζλεςμα τθ δυςκολία 

πρόςβαςθσ των διοικοφμενων ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία. Για το λόγο αυτό κρίνεται 

ςκόπιμθ θ διαμόρφωςθ ενόσ νζου ενιαίου κεςμικοφ πλαιςίου για τθν λειτουργία των 

εξορυκτικϊν επιχειριςεων, που κα εμπερικλείει τισ διατάξεισ που αφοροφν όλεσ τισ 

κατθγορίεσ των λατομικϊν ορυκτϊν. 

Επίςθσ τα τελευταία χρόνια, λόγω τθσ εξζλιξθσ τθσ τεχνολογίασ ζχουν επζλκει ςθμαντικζσ 

εξελίξεισ τόςο ςτισ μεκόδουσ εκμετάλλευςθσ και επεξεργαςίασ των λατομικϊν ορυκτϊν, 

όςο και ςτισ διαδικαςίεσ αποκατάςταςθσ και ανακφκλωςθσ. Οι εξελίξεισ αυτζσ κακιςτοφν 

πλζον αναγκαίο τον εκςυγχρονιςμό τθσ νομοκεςίασ. 

Τζλοσ θ ςθμαςία των πρϊτων υλϊν για τθν οικονομία και τθν ανάπτυξθ μιασ χϊρασ ζχει 

καταςτεί ςαφισ τα τελευταία χρόνια. Από τθν ζκρθξθ των τιμϊν των βαςικϊν 

εμπορευμάτων κατά τθν περίοδο 2004-2005, οι εξορυκτικοί πόροι ζχουν κινθκεί προσ τα 

πάνω ςτθν ατηζντα τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ο τομζασ 

των εξορυκτικϊν βιομθχανιϊν διαςταυρϊνεται με πολλοφσ τρόπουσ με τουσ ςτόχουσ τθσ 

οικονομικισ πολιτικισ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ιδθ από το 2006 ζχει 

αναλάβει τθν «Ρρωτοβουλία για τισ Ρρϊτεσ Φλεσ – Κάλυψθ των ουςιωδϊν αναγκϊν μασ 

για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ ςτθν Ευρϊπθ» (COM/2008/0699 final) και από το 

2012 ζχει ξεκινιςει θ «Ευρωπαϊκι Σφμπραξθ Καινοτομίασ για τισ Ρρϊτεσ Φλεσ» 

(COM/2012/082 final). Μεταξφ των ςτόχων των δράςεων τθσ Ε.Ε. είναι θ ορκι πολιτικι 

αξιοποίθςθσ των πόρων και θ εξαςφάλιςθ τθσ βιϊςιμθσ παροχισ των πρϊτων υλϊν για τθν 

οικονομία και τθν κοινωνία, ςφμφωνα με ζνα ςφγχρονο νομικό πλαίςιο, χωρίσ 

γραφειοκρατικζσ αγκυλϊςεισ και λαμβάνοντασ υπόψθ τον ολοζνα και πιο ζντονο 

ανταγωνιςμό ανάμεςα ςτισ χριςεισ γθσ. 

Με βάςθ τισ προθγοφμενεσ παρατθριςεισ, θ νομοκετικι αυτι πρωτοβουλία ςτοχεφει: 

α) ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ενιαίου κεςμικοφ πλαιςίου για τθν λειτουργία των εξορυκτικϊν 

επιχειριςεων, που κα εμπερικλείει τισ διατάξεισ που αφοροφν όλεσ τισ κατθγορίεσ των 



λατομικϊν ορυκτϊν ςε ενιαίο κείμενο και κα καταργεί αποςπαςματικζσ διατάξεισ τθσ 

υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ, προκειμζνου να μειωκεί θ γραφειοκρατία και να βελτιωκεί θ 

αποδοτικότθτα τθσ διοίκθςθσ,  

β) ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ υφιςτάμενθσ λατομικισ νομοκεςίασ και 

γ) ςτθν απλοφςτευςθ τθσ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ τθσ διενζργειασ των εργαςιϊν ζρευνασ 

και εκμετάλλευςθσ, με ςτόχο ζνα απλό, διαφανζσ, ςαφζσ και με ςτακεροφσ όρουσ πλαίςιο. 

Ο εξορυκτικόσ κλάδοσ ζχει οριςμζνα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, ςε ςχζςθ με τουσ 

υπόλοιπουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ: 

 Τα ορυκτά είναι χωροκετθμζνα από τθ φφςθ, γεγονόσ που δεν ιςχφει με άλλεσ 

κατθγορίεσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων (π.χ. εργοςτάςια) ι ιςχφει λιγότερο (π.χ. 

ανεμογεννιτριεσ). 

 Θ εκμετάλλευςθ των λατομείων είναι οριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ, ςε αντίκεςθ 

με άλλεσ δραςτθριότθτεσ που θ δζςμευςθ του χϊρου είναι μόνιμθ (π.χ. τεχνικά 

ζργα).  

 Για κάκε νζα κζςθ εργαςίασ ςτον τομζα εξόρυξθσ των πρϊτων υλϊν 

δθμιουργοφνται τουλάχιςτον δφο επιπλζον ζμμεςεσ κζςεισ εργαςίασ ςτον 

δευτερογενι και τριτογενι τομζα παραγωγισ. 

 Σε πολλζσ περιπτϊςεισ απαιτείται θ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν οι οποίεσ 

μπορεί να αποβοφν άκαρπεσ με αποτζλεςμα το ςχετικό επενδυτικό ρίςκο. 

Επιπλζον, και ςε περίπτωςθ κετικοφ αποτελζςματοσ να απαιτείται μεγάλο φψοσ 

επενδφςεων ςε εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ, προκειμζνου να είναι οικονομικά 

εκμεταλλεφςιμθ θ εξόρυξθ. 

Καταβλικθκε προςπάκεια να λθφκοφν υπόψθ τα προαναφερκζντα χαρακτθριςτικά κατά τθ 

ςφνταξθ του παρόντοσ μζρουσ. 

Ειδικότερα, τα λατομικά ορυκτά, όπωσ ορίηονται επακριβϊσ ςτο ςυηθτοφμενο νομοςχζδιο 

διαφοροποιοφνται ωσ εξισ:  

α) Αδρανι υλικά. Τα αδρανι υλικά είναι οι περιςςότερο χρθςιμοποιοφμενεσ φυςικζσ 

πρϊτεσ φλεσ ςτον πλανιτθ μασ και είναι απαραίτθτα για τθν καταςκευι τεχνικϊν ζργων, 

ζργων οδοποιίασ, οικοδομικϊν ζργων κλπ.  Κακϊσ είναι ςχετικά ευτελοφσ αξίασ, 

καταναλϊνονται κοντά ςτον τόπο παραγωγισ τουσ.  



Θ χϊρα μασ είναι αυτάρκθσ ςε αδρανι υλικά. Θ διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε αδρανι 

υλικά, ςε περιφερειακό επίπεδο, είναι ςθμαντικι για τθν οικονομικι ανάπτυξθ, 

λαμβανομζνων υπόψθ των υλικοτεχνικϊν περιοριςμϊν και του μεταφορικοφ κόςτουσ.  

Ωσ εκ τοφτου το νομικό πλαίςιο αδειοδότθςθσ λατομείων αδρανϊν υλικϊν πρζπει να δίδει 

τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ νόμιμων λατομείων χωρίσ γραφειοκρατικζσ κακυςτεριςεισ και 

επιπλζον επιβαρφνςεισ ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ 

αναπτφςςεται θ παράνομθ εξορυκτικι δραςτθριότθτα, οι ςυνζπειεσ τθσ οποίασ είναι πολφ 

ςθμαντικζσ *αυξθμζνοσ κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και  περιοίκων επειδι 

θ ςχετικι δραςτθριότθτα γίνεται χωρίσ κρατικό ζλεγχο και εφαρμογι τθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ (Κανονιςμό Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν, κ.λ.π.), καταςτροφι του 

περιβάλλοντοσ χωρίσ δυνατότθτα αποκατάςταςθσ, ακαταλλθλότθτα παραγομζνων υλικϊν 

με ςυνζπεια τισ κακοτεχνίεσ, απϊλεια φορολογικϊν εςόδων, ενδεχόμενθ καταςτροφι 

αρχαιολογικϊν χϊρων, κίνδυνοι για πρόκλθςθ ηθμιϊν ςε δίκτυα ΔΕΘ, ΟΤΕ, κ.λ.π.+. 

β)  Μάρμαρα. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδοσ των μαρμάρων αποτελεί ζναν από τουσ πιο 

δυναμικοφσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ με ζντονθ εξωςτρζφεια και ςυνεχι αφξθςθ 

των εξαγωγϊν. Πμωσ ο κλάδοσ αυτόσ υφίςταται ιςχυρό ανταγωνιςμό τόςο από τα μάρμαρα 

που προζρχονται από άλλεσ χϊρεσ με χαμθλότερο κόςτοσ εργαςίασ, όςο και από τισ 

τεχνθτζσ πλάκεσ και πλακίδια.  

γ) Βιομθχανικά ορυκτά. Θ Ελλάδα είναι ςθμαντικι παραγωγόσ βιομθχανικϊν ορυκτϊν, 

οριςμζνων με μεγζκθ αποκεμάτων και φψθ παραγωγισ που κατζχουν υψθλότατθ κζςθ ςτθ 

παγκόςμια κατάταξθ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι θ Ελλάδα, ςε παγκόςμια κλίμακα, είναι 

πρϊτθ χϊρα παραγωγισ περλίτθ, δεφτερθ χϊρα παραγωγισ μπεντονίτθ κλπ. Και ο κλάδοσ 

των Βιομθχανικϊν ορυκτϊν ζχει ζντονα εξαγωγικό χαρακτιρα. 

δ) Σχιςτολικικζσ πλάκεσ, δομικοί λίκοι. Τα υλικά αυτά χρθςιμοποιοφνται ευρφτατα ςτθ 

χϊρα μασ για τθν καταςκευι και κυρίωσ για τθ ςυντιρθςθ των παραδοςιακϊν οικιςμϊν και 

θ ςθμαςία τουσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ είναι αναγνωρίςιμθ. Και εδϊ ζχει διαπιςτωκεί 

πρόβλθμα παράνομων εξορφξεων, κυρίωσ λόγω του κόςτουσ και του χρόνου απόκτθςθσ 

των αδειϊν. 

Συγκεκριμζνα, το παρόν ςχζδιο νόμου επιλαμβάνεται κεμάτων που αφοροφν όλεσ τισ 

πτυχζσ τθσ εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ: 

• Οριςμόσ όλων των κατθγοριϊν των λατομικϊν ορυκτϊν επακριβϊσ. 



• Δικαίωμα ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ λατομικϊν ορυκτϊν και πωσ αυτό 

μεταβιβάηεται / παραχωρείται, 

• Διαδικαςία κακοριςμοφ και χωροκζτθςθσ λατομικϊν περιοχϊν εκμετάλλευςθσ 

αδρανϊν υλικϊν – λειτουργία τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, 

• Εκμίςκωςθ και διαχείριςθ των δθμοςίων και δθμοτικϊν λατομείων, 

• Ράγια και αναλογικά μιςκϊματα, 

• Εγκατάςταςθ και λειτουργία θλεκτρομθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ, 

• Ρροςταςία και Αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ λατομείων, 

• Υποχρεϊςεισ εκμεταλλευτι, εποπτεία – ζλεγχοσ τθσ εκμετάλλευςθσ και κυρϊςεισ. 

Ρεραιτζρω δε με το παρόν ςχζδιο νόμου απλοποιείται θ διαδικαςία αδειοδότθςθσ, τόςο 

τθσ διενζργειασ των εργαςιϊν ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ, όςο και τθσ λειτουργίασ των 

ςχετικϊν θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ενόσ λατομείων κακϊσ: 

α) οι δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ των λατομικϊν ορυκτϊν επί δθμοςίων 

και δθμοτικϊν εκτάςεων, υπόκεινται ςε κακεςτϊσ ζγκριςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 του 

ν.4442/2016 (Α’230), με το ςυμβόλαιο μίςκωςθσ να αποτελεί τθν ζγκριςθ για τθν ζναρξθ 

των εργαςιϊν, ενϊ οι αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ ςε ιδιωτικζσ εκτάςεισ υπόκεινται ςε 

κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 του ν.4442/2016 (Α’230), 

καταργοφμενθσ περαιτζρω τθσ άδειασ εκμετάλλευςθσ, και 

β) για τθν εγκατάςταςθ εντόσ λατομείων θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων 

επεξεργαςίασ των εξορυςςομζνων ορυκτϊν, δεν απαιτείται πλζον θ άδεια εγκατάςταςθσ 

του άρκρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε, , ενϊ θ λειτουργία των εγκαταςτάςεων αυτϊν ξεκινά κατόπιν 

ςχετικισ γνωςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρου 5 του ν.4442/2016 (Α’230). 

Μεταξφ των αποτελεςμάτων τθσ νζασ νομοκεςίασ αναμζνονται: 

   Διευκόλυνςθ των επενδφςεων λόγω του περιοριςμοφ τθσ γραφειοκρατικισ 

διαδικαςίασ που κα προκφψει από τθ μείωςθ των αναγκαίων πράξεων τθσ 

διοίκθςθσ. 

   Καλφτερθ αξιοποίθςθ των μεταλλευτικϊν και λατομικϊν πρϊτων υλϊν ςε 

ςυνδυαςμό με τθν αξιοποίθςθ των υλικϊν εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων. 

   Βελτίωςθ του επιπζδου αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων και τθσ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, λόγω αναβάκμιςθσ των Επικεωριςεων 

Μεταλλείων και αυςτθροποίθςθσ του ςχετικοφ πλαιςίου διοικθτικϊν κυρϊςεων. 



   Ελαχιςτοποίθςθ των παρανόμων εκμεταλλεφςεων. 

   Μείωςθ των οικονομικϊν επιβαρφνςεων των επιχειριςεων. 

   Ταχφτερθ επίλυςθ των διαφορϊν ςτο ςχεδιαςμό χριςθσ γθσ. 

   Μετριαςμόσ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων με τθν 

κακιζρωςθ τθσ πλιρουσ διαφάνειασ και επιπζδου πλθροφόρθςθσ του κοινοφ με 

τθ δθμοςιοποίθςθ των ςτοιχείων δραςτθριότθτασ των εξορυκτικϊν επιχειριςεων 

από τθν αρμόδια Δ/νςθ του ΥΡΕΝ (Ραρατθρθτιριο μεταλλευτικϊν και λατομικϊν 

δραςτθριοτιτων). 

   Ομαλι μετάβαςθ από το προϊςχφον ςτο νζο νομικό πλαίςιο. 

 

Άρκρο 43 

Στο άρκρο αυτό ζχουν ενςωματωκεί οι διατάξεισ των άρκρων 1 και 2 του ν.669/1977 και 

του άρκρου 1 του ν.1428/1984. 

Ωσ προσ τουσ οριςμοφσ των λατομικϊν ορυκτϊν, προςτίκεται θ κατθγορία των φυςικϊν 

λίκων, ςτθν οποία υπάγονται πλζον οι δομικοί λίκοι και οι ςχιςτολικικζσ πλάκεσ, ενϊ το 

ανκρακικό αςβζςτιο, που προορίηεται για βιομθχανικι χριςθ, κατατάςςεται ςτα 

βιομθχανικά ορυκτά. Επίςθσ ειςάγεται θ ζννοια των διακοςμθτικϊν πετρωμάτων. Στθν 

περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 3 αναφζρεται ρθτά θ υπαγωγι τθσ μαρμαρόςκονθσ, κακϊσ 

και των μαρμαροψθφίδων, ςτθν κατθγορία των αδρανϊν υλικϊν ςε ςυμφωνία με τθν υπϋ 

αρικ. 1682/2000 απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ. Τζλοσ, διευκρινίηεται ότι τα 

«τεχνθτά» αδρανι υλικά, που προζρχονται κυρίωσ από ανακφκλωςθ, δεν υπάγονται ςτισ 

διατάξεισ του νόμου.  

Στθν παράγραφο 4, θ προςκικθ περί ςυνεκτίμθςθσ τθσ χριςθσ του ορυκτοφ, για τθν οποία 

μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο οικονομικισ εκμετάλλευςθσ με το μεγαλφτερο ποςοςτό 

ςυμμετοχισ επί τθσ αξίασ των πωλουμζνων προϊόντων του λατομείου, ςε περίπτωςθ 

αμφιςβιτθςθσ περί τθσ υπαγωγισ αυτοφ ςε κατθγορία, κρίκθκε απαραίτθτθ, για λόγουσ 

πλθρότθτασ και διότι αφορά κριτιριο, το οποίο ςτθν πράξθ εφαρμόηεται. 

Στισ παραγράφουσ 6 και 7 ειςάγονται οι οριςμοί των λατομικϊν περιοχϊν και των παγίων 

και αναλογικϊν μιςκωμάτων αντίςτοιχα. 

Στθν παράγραφο 8 διευκρινίηεται θ μθ υπαγωγι των αμμολθψιϊν φυςικϊν αποκζςεων 

κραυςμάτων από τισ κοίτεσ και εκβολζσ ποταμϊν, χειμάρρων και από τισ καλάςςιεσ και 



λιμναίεσ ακτζσ ςτισ διατάξεισ του νόμου, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 

ςχετικά με τισ παράνομεσ εκμεταλλεφςεισ. 

 

Άρκρο 44 

Στο άρκρο αυτό ζχουν ενςωματωκεί οι διατάξεισ των άρκρων 3,  19, 24 παρ. 1, 25 παρ. 1, 

10 παρ. 1 του ν.669/1977 και του άρκρου 2  του ν.1428/1984. 

Στθν παράγραφο 1 ορίηεται ότι το δικαίωμα ζρευνασ και επιφανειακισ ι/και υπόγειασ 

εκμετάλλευςθσ των λατομικϊν ορυκτϊν ανικει ςτον ιδιοκτιτθ τθσ εδαφικισ ζκταςθσ, μζςα 

ςτθν οποία υπάρχουν ι ς' εκείνον ςτον οποίο ο ιδιοκτιτθσ παραχϊρθςε το δικαίωμα αυτό. 

Στισ παραγράφουσ 2-4 ορίηεται ο τρόποσ με τον οποίο αποδεικνφεται θ παραχϊρθςθ του 

δικαιϊματοσ ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ ςτισ περιπτϊςεισ των ιδιωτικϊν, δθμοτικϊν και 

δθμοςίων εκτάςεων αντίςτοιχα. 

Στθν παράγραφο 5, θ οποία αφορά τα δικαιϊματα ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ ςε δθμόςιεσ 

δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεισ, κακϊσ και ςε δθμόςιεσ χορτολιβαδικζσ,  προςτίκεται 

ρφκμιςθ περί επιςτροφισ των καταβλθκζντων μιςκωμάτων, κακϊσ και τθσ διαφοράσ του 

ανταλλάγματοσ χριςθσ δθμόςιασ ζκταςθσ ςε ςχζςθ με τθ χριςθ αντίςτοιχθσ ιδιωτικισ,  ςτο 

φυςικό ι νομικό πρόςωπο υπζρ του οποίου αναγνωρίηεται θ κυριότθτα τθσ ζκταςθσ.   

Στθν παράγραφο 6, θ οποία αναφζρεται ςτισ διακατεχόμενεσ δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεισ, 

διευκρινίηεται ότι ο διακάτοχοσ  δεν μπορεί να εμποδίςει τθν εκμετάλλευςθ των εκτάςεων 

αυτϊν, οι οποίεσ ανικουν κατά πλιρθ κυριότθτα ςτο Δθμόςιο. 

Στθν παράγραφο 7 ρυκμίηεται θ τφχθ των μιςκωτικϊν ςυμβάςεων λατομείων ςε περίπτωςθ 

που αναγνωρίηεται ωσ ιδιοκτιτθσ τθσ επίμαχθσ ζκταςθσ τρίτο πρόςωπο. Υπό το 

προθγοφμενο κακεςτϊσ ρυκμιηόταν μόνο θ περίπτωςθ των  μιςκωτικϊν ςυμβάςεων 

μεταξφ Δθμοςίου ωσ εκμιςκωτι και τρίτων, με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται 

ερμθνευτικζσ αςάφειεσ κυρίωσ ςτισ περιπτϊςεισ διεκδικιςεων δθμοςίων εκτάςεων από 

ΟΤΑ ι και αντίςτροφα. Γι’ αυτόν τον λόγο και προκειμζνου να προςτατευκεί ο μιςκωτισ, ο 

οποίοσ δεν εμπλζκεται ςτθ διοικθτικι ι δικαςτικι διαδικαςία αναγνϊριςθσ τθσ κυριότθτασ 

του εδάφουσ των λατομείων, διευκρινίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ,  ο αναγνωριςκείσ 

τρίτοσ υπειςζρχεται ςτθ κζςθ του εκμιςκωτι, οι δε μιςκωτικζσ ςυμβάςεισ, για όςο 

διάςτθμα ιςχφουν, δεςμεφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ με τουσ ίδιουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ, χωρίσ να διατθροφνται τυχόν επιπλζον όροι, που είχαν άμεςθ ςχζςθ με το 



προθγοφμενο ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ ζκταςθσ.  Σε κάκε περίπτωςθ θ ρφκμιςθ 

αποβλζπει ςτθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ τθσ εκμετάλλευςθσ για λόγουσ ανάπτυξθσ τθσ 

εκνικισ οικονομίασ και ςτθν προςταςία τθσ δικαιολογθμζνθσ εμπιςτοςφνθσ του μιςκωτι. 

Θ παράγραφοσ 8 ρυκμίηει τον τρόπο διαχείριςθσ λατομικϊν χϊρων, ςτουσ οποίουσ το 

Δθμόςιο ζχει ςυνιδιοκτθςία κατά ποςοςτό μεγαλφτερο του 50%. Και θ ρφκμιςθ αυτι 

αποβλζπει ςτθν απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ τθσ εκμετάλλευςθσ και τελικά ςτθν προάςπιςθ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Αυτονόθτο είναι ότι ςτισ περιπτϊςεισ ςυνιδιοκτθςίασ μεταξφ 

ιδιωτϊν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ  του Αςτικοφ Κϊδικα περί κοινωνίασ δικαιϊματοσ και 

διοίκθςθσ του κοινοφ αντικειμζνου. 

Στθν παράγραφο 9 ορίηεται θ αρμοδιότθτα εκμίςκωςθσ των λατομείων εντόσ εκτάςεων, 

των οποίων θ διαχείριςθ ανικει ςτο Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  

 

Άρκρο 45   

Στο άρκρο αυτό ζχουν ενςωματωκεί οι διατάξεισ των άρκρων 18 παρ. 1, 2 και 3, 20, 30-33  

του ν.669/1977, των άρκρων  6 παρ. 1, 2 και 3, 7 του ν.1428/1984, του άρκρου 29 παρ. 1 

του Ν.Δ. 4029/1959 και του άρκρου 21 παρ. 10 του Ν.2115/1993. 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ εναρμονίηεται θ διάρκεια ιςχφοσ των ςυμβάςεων μίςκωςθσ 

όλων των λατομικϊν ορυκτϊν, με αποτζλεςμα να αποφεφγεται ο κατακερματιςμόσ  των 

διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και να ακολουκείται ενιαία τακτικι τόςο από τισ διοικθτικζσ 

υπθρεςίεσ όςο και από τουσ πολίτεσ. Στθν πρϊτθ παράγραφο ορίηεται θ εικοςαετία ωσ 

αρχικι διάρκεια ιςχφοσ των μιςκϊςεων των λατομείων αδρανϊν υλικϊν, μαρμάρων, 

φυςικϊν λίκων  και βιομθχανικϊν ορυκτϊν. Ειδικά για τα λατομεία αδρανϊν υλικϊν, τα 

οποία ιδρφονται για τθν εκτζλεςθ δθμοςίων ζργων εκνικισ ςθμαςίασ, κακϊσ και για τα 

λατομεία μικρισ παραγωγισ, των οποίων τα εξορυςςόμενα υλικά προορίηονται 

αποκλειςτικά για τθν αναςτιλωςθ αρχαιολογικϊν μνθμείων, διευκρινίηεται ότι θ εκτζλεςθ 

του εκάςτοτε ζργου ςε ςυνδυαςμό με τον χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ αποκατάςταςθσ του 

περιβάλλοντοσ του εν λόγω χϊρου, κακορίηει και τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςχετικισ 

μίςκωςθσ.  

Στθν παράγραφο 2 ορίηεται θ δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ των ςυμβάςεων 

μίςκωςθσ για 20 ζτθ, διμερϊσ ςτθν περίπτωςθ των δθμόςιων και δθμοτικϊν εκτάςεων για 

λόγουσ εξαςφάλιςθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και μονομερϊσ, ςτθν περίπτωςθ των 

ιδιωτικϊν εκτάςεων, για λόγουσ μείωςθσ τθσ γραφειοκρατίασ.  



Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 παρζχουν τθ δυνατότθτα παράταςθσ των ςυμβάςεων 

μίςκωςθσ και πζραν του ςυνολικοφ χρόνου των ςαράντα ετϊν για τα μάρμαρα και τα 

βιομθχανικά ορυκτά (και των τριάντα ετϊν για τα αδρανι υλικά), που προβλζπουν οι μζχρι 

ςιμερα ιςχφουςεσ διατάξεισ. Συγκεκριμζνα, ορίηονται τα εβδομιντα ζτθ ωσ θ μζγιςτθ 

χρονικι διάρκεια των μιςκϊςεων όλων των κατθγοριϊν ορυκτϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

υφίςτανται εκμεταλλεφςιμα κοιτάςματα.  Θ προτεινόμενθ ρφκμιςθ κρίκθκε απαραίτθτθ, 

προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ςτο μζγιςτο βακμό, τόςο θ ορκολογικι εκμετάλλευςθ και 

οικονομία των κοιταςμάτων, χωρίσ εκπτϊςεισ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, όςο και 

θ αςφάλεια των επενδφςεων όςων δραςτθριοποιοφνται ςτον επιχειρθματικό αυτόν τομζα. 

Θ παράγραφοσ 4  αναφζρεται ςτθ διαδικαςία υπολογιςμοφ πάγιων και αναλογικϊν 

μιςκωμάτων όλων των λατομικϊν ορυκτϊν. Ειδικότερα, τα πάγια μιςκϊματα 

προςδιορίηονται με ςυγκεκριμζνο μακθματικό τφπο με αυςτθρά προςδιοριςμζνουσ 

ςυντελεςτζσ, οι τιμζσ των οποίων δφνανται να αναπροςαρμόηονται με Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα προςαρμογισ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εκάςτοτε οικονομικι ςυγκυρία και τισ κοινωνικοοικονομικζσ 

ςυνκικεσ εν γζνει. Για τα αναλογικά μιςκϊματα ορίηονται ανϊτατα όρια ποςοςτϊν (επί των 

πωλθκζντων υλικϊν) ςτα μάρμαρα και βιομθχανικά ορυκτά. Αυτό προβλζπεται κακϊσ θ 

εκμετάλλευςθ των ορυκτϊν αυτϊν ζχει εξαγωγικό προςανατολιςμό, κατά κφριο λόγο, και 

δεν κρίνεται ςκόπιμθ θ περαιτζρω επιβάρυνςθ τουσ με αυξθμζνα μιςκϊματα, για τθ 

διατιρθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του κλάδου.  Στα αδρανι υλικά ορίηεται κατϊτατο όριο 

ποςοςτοφ, κακϊσ αφενόσ πρόκειται για προϊόντα ευτελοφσ αξίασ και αφετζρου το ποςοςτό 

του μιςκϊματοσ είναι κατά κανόνα αντικείμενο δθμοπραςίασ. Για τα ςυγκεκριμζνα 

ποςοςτά που προτείνονται, ςε κάκε περίπτωςθ ζχουν λθφκεί υπόψθ θ διαμόρφωςθ των 

ςυνκθκϊν λειτουργίασ τθσ αγοράσ κατά τθν παροφςα οικονομικι ςυγκυρία.  

Στθν παράγραφο 5 περιγράφεται ο τρόποσ προςδιοριςμοφ των αναλογικϊν μιςκωμάτων με 

βάςθ τα τιμολόγια πϊλθςθσ υλικϊν και το φψοσ τθσ επιτευχκείςασ παραγωγισ, αλλά και θ 

περίπτωςθ τθσ ιδιοχρθςιμοποίθςθσ ποςοτιτων για τθν τροφοδοςία εγκαταςτάςεων του 

μιςκωτι, θ οποία,  ζχει απαςχολιςει αρκετζσ φορζσ τθ διοίκθςθ, λόγω των προβλθμάτων 

που δθμιουργοφνται ςτον υπολογιςμό των μιςκωμάτων, ελλείψει τιμολογίων πϊλθςθσ. Σε 

κάκε περίπτωςθ, ο τρόποσ υπολογιςμοφ αναφζρεται «ςτο δάπεδο του λατομείου», με τθν 

ζννοια ότι, ςε περίπτωςθ που οι ποςότθτεσ υπολογίηονται κατά βάροσ (όπωσ κατά κανόνα 

ςτα αδρανι υλικά), εννοείται επί αυτοκινιτου ςτο χϊρο του λατομείου και  δεν 

περιλαμβάνονται επιπλζον δαπάνεσ εξαγωγϊν (μεταφορικά, αςφάλειεσ, κ.λ.π.).  



Στθν παράγραφο 6 ορίηονται τα ποςοςτά απόδοςθσ των μιςκωμάτων των δθμόςιων 

λατομείων πάςθσ φφςεωσ. Σφμφωνα και με το ιςχφον κακεςτϊσ, ποςοςτό 50% των πάγιων 

και αναλογικϊν μιςκωμάτων των δθμόςιων λατομείων μαρμάρων και βιομθχανικϊν 

ορυκτϊν αποδίδεται ςτουσ κατά τόπο αρμόδιουσ ΟΤΑ, ενϊ για πρϊτθ φορά κεςμοκετείται 

θ απόδοςθ ποςοςτοφ 20% των μιςκωμάτων δθμόςιων λατομείων αδρανϊν υλικϊν ςτισ 

οικείεσ Ρεριφζρειεσ για τθν καταςκευι ζργων ωσ αντιςτάκμιςμα των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων από τθ λειτουργία των λατομείων αυτϊν, κακϊσ και ποςοςτό 5% ςτθν κακϋ 

φλθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, προκειμζνου να διατεκεί για 

δράςεισ ορκολογικισ αξιοποίθςθσ των Ορυκτϊν Ρρϊτων Υλϊν. 

Στισ παραγράφουσ 7 και 8 διευκρινίηονται ηθτιματα που ςχετίηονται με τα αδρανι υλικά 

που εξορφςςονται ωσ παραπροϊόντα κατά τθν εκμετάλλευςθ οποιαςδιποτε κατθγορίασ 

ορυκτϊν. 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ τθσ παραγράφου 9 αντιμετωπίηονται τα ηθτιματα τθσ 

υπομίςκωςθσ και μεταβίβαςθσ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ. Συγκεκριμζνα, ορίηεται ότι 

απαγορεφεται θ υπομίςκωςθ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ λατομείων. Επιςθμαίνεται 

ότι με τθ διάταξθ αυτι αντιμετωπίηεται ενιαία το ηιτθμα τθσ υπομίςκωςθσ, κακϊσ 

ςφμφωνα με το ιςχφον κακεςτϊσ, ςτθν περίπτωςθ των λατομείων μαρμάρων και 

βιομθχανικϊν ορυκτϊν απαγορεφεται γενικά θ υπομίςκωςθ ενϊ ςτα λατομεία αδρανϊν 

υλικϊν, θ απαγόρευςθ αυτι ιςχφει μόνο για τα δθμόςια λατομεία, κατά τθν ερμθνεία των 

ςχετικϊν διατάξεων από το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ  (γνωμοδότθςθ Αϋ Τμθμ. 

115/2006).  

Επίςθσ, ορίηεται ότι επιτρζπεται θ μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων, που απορρζουν από τθ 

μίςκωςθ, κατόπιν ζγκριςθσ του εκμιςκωτι και περιγράφεται θ ςχετικι διαδικαςία. Θ 

προτεινόμενθ ρφκμιςθ κρίκθκε ςκόπιμθ, για λόγουσ που ανάγονται ςτθν ευχερζςτερθ και 

επωφελζςτερθ για τθν εκνικι οικονομία και το δθμόςιο ςυμφζρον εκμετάλλευςθ των 

λατομείων από φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ζχουν πραγματικά τθ δυνατότθτα να 

αξιοποιιςουν το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ. Επιςθμαίνεται ότι θ διάταξθ αφορά όλεσ τισ 

μορφζσ μεταβίβαςθσ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ περίπτωςθσ που θ μεταβίβαςθ του 

μιςκωτικοφ δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ λατομείου αποτελεί ειςφορά ςε εταιρεία, για τθν 

οποία ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία.  

 

Άρκρο 46 



Στο άρκρο αυτό ζχουν ενςωματωκεί οι διατάξεισ των άρκρων 3 παρ. 1 και 2, 4 παρ. 1 του 

ν.1428/1984, 6 παρ. 2 του ν. 2702/1999, 13 του ν. 3335/2005, 182 του ν.4001/2011 και 11 

του ν. 4203/2013.  

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ περιγράφονται οι βαςικζσ αρχζσ και τα κριτιρια 

κακοριςμοφ των λατομικϊν περιοχϊν εκμετάλλευςθσ αδρανϊν υλικϊν. 

Κατά το παρελκόν ζγιναν επανειλθμμζνεσ νομοκετικζσ παρεμβάςεισ (με τουσ νόμουσ 

386/1976, 1428/1984, 2115/1993, 2702/1999, 3335/2005, 4001/2011, 4203/2013), οι 

οποίεσ ζταςςαν προκεςμίεσ για τον κακοριςμό των περιοχϊν αυτϊν, χωρίσ οι ςχετικζσ 

διαδικαςίεσ να ολοκλθρωκοφν, είτε από υπζρμετρεσ κακυςτεριςεισ των απαιτουμζνων για 

το ςκοπό αυτό ενεργειϊν των ςυναρμοδίων υπθρεςιϊν, είτε λόγω τθσ ζκδοςθσ αποφάςεων 

του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, με τισ οποίεσ ακυρϊκθκαν αποφάςεισ κακοριςμοφ 

λατομικϊν περιοχϊν, είτε και από αδυναμία ενεργοποίθςθσ των λατομικϊν περιοχϊν για 

λόγουσ διεκδίκθςθσ των εκτάςεων αυτϊν από τρίτουσ. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ των 

παραγράφων 2-6 προβλζπεται θ δυνατότθτα να κινείται θ διαδικαςία κακοριςμοφ 

λατομικϊν περιοχϊν με αυςτθρά κριτιρια και ςτισ περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν οι ειδικζσ 

προχποκζςεισ και τα κριτιρια, που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ αυτζσ.  

Ειδικότερα ςτισ παραγράφουσ 4 και 5 προβλζπεται ότι θ διαδικαςία κακοριςμοφ λατομικισ 

περιοχισ κινείται από τον Ρεριφερειάρχθ, ο οποίοσ, υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ 

υποβάλλει ειςιγθςθ ςτον αρμόδιο κατά τόπο Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ,  

προκειμζνου να εκδοκεί θ ςχετικι εγκριτικι απόφαςθ. Στθ ςυνζχεια και αφοφ επιλθφκεί 

τθσ διαδικαςίασ θ αρμόδια Επιτροπι Κακοριςμοφ Λατομικϊν Ρεριοχϊν, ο Ρεριφερειάρχθσ 

εκδίδει τθν απόφαςθ κακοριςμοφ τθσ λατομικισ περιοχισ. 

Στθν παράγραφο 6 προβλζπεται ο κακοριςμόσ κζςεων ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν 

επιχειριςεων εκμετάλλευςθσ αδρανϊν υλικϊν ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ, με Απόφαςθ του 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ  και Ενζργειασ. 

 

Άρκρο 47 

Στο άρκρο αυτό ζχουν ενςωματωκεί οι διατάξεισ των άρκρων 3 παρ. 2β και 3 κακϊσ και 4 

παρ. 2 του ν.1428/1984 και 6 παρ. 2 του ν. 2702/1999.  

Οι προτεινόμενεσ διατάξεισ περιλαμβάνουν τθ ςυγκρότθςθ και ςφςταςθ των Επιτροπϊν 

Κακοριςμοφ Λατομικϊν Ρεριοχϊν (παράγραφοι 1-3), κακϊσ και τθ διαδικαςία κακοριςμοφ 



των περιοχϊν αυτϊν μζχρι και τθ χωροταξικι κατανομι των λατομικϊν χϊρων εντόσ αυτϊν 

(παράγραφοι 4-8). 

Οι διατάξεισ των παραγράφων 4-6 αποτελοφν νζεσ προςκικεσ. Ειδικότερα ςτθν παράγραφο 

4 ρυκμίηεται θ περίπτωςθ που από τθν ειςθγθτικι ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ Κακοριςμοφ 

Λατομικϊν Ρεριοχϊν προκφπτει ότι δεν κακίςταται δυνατόσ ο κακοριςμόσ λατομικϊν 

περιοχϊν εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων ενόσ νομοφ, οπότε με απόφαςθ του 

Ρεριφερειάρχθ ανατίκεται ο κακοριςμόσ λατομικισ περιοχισ ςε Επιτροπι όμορου νομοφ. 

Οι προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 ζχουν τεκεί για τθν εναρμόνιςθ του 

παρόντοσ με τθν οδθγία 2001/42/ΕΚ και τθν ΚΥΑ ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ. 107017/2006 (ΦΕΚ 

1225Β/05.09.2006), ενϊ ςτθ παράγραφο 6 αναφζρεται θ ζγκριςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ 

και Ακλθτιςμοφ, θ οποία χορθγείται πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κακοριςμοφ τθσ 

λατομικισ περιοχισ. 

Με τθν παράγραφο 7 επικαιροποιείται θ διαδικαςία χωροταξικισ κατανομισ των 

λατομικϊν χϊρων εντόσ των λατομικϊν περιοχϊν, που ζχουν ιδθ κακοριςτεί.  

Τζλοσ, ςτθν  παράγραφο 8 προβλζπεται θ δυνατότθτα ςυγκρότθςθσ  τθσ Επιτροπισ 

Κακοριςμοφ Λατομικϊν Ρεριοχϊν με απόφαςθ του αρμόδιου Ρεριφερειάρχθ, κατόπιν 

αίτθςθσ ενδιαφερόμενου, θ οποία ςυνοδεφεται επί ποινι απαραδζκτου από παράβολο 

φψουσ 5.000 ευρϊ, κακϊσ και από τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν φπαρξθ του ςχετικοφ 

δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ.   

 

Άρκρο 48 

Στο άρκρο αυτό ζχουν ενςωματωκεί οι διατάξεισ των άρκρων 3 παρ. 3, 4 και 5, κακϊσ και 4 

παρ. 3 του ν.1428/1984.  

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ ρυκμίηονται ηθτιματα χωροκζτθςθσ των λατομικϊν 

περιοχϊν, περιοριςμοφ αποςτάςεων, απενεργοποίθςθσ και τροποποίθςθσ αυτϊν, κακϊσ 

και κζματα ζργων υποδομισ για τα λατομεία που χωροκετοφνται εντόσ των περιοχϊν 

αυτϊν.   

Στισ παραγράφουσ 1 και 2 επικαιροποιοφνται οι ρυκμίςεισ για τον περιοριςμό τθσ 

απόςταςθσ από τα όρια των λατομικϊν περιοχϊν, κακϊσ και θ ςχετικι διαδικαςία. 

Οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ τθσ παραγράφου 3 ενςωματϊνουν τισ διατάξεισ του άρκρου 11 

του Ν.4203/2013. Οι διατάξεισ αυτζσ αποςκοποφςαν ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που 

ζχουν δθμιουργιςει μζχρι ςιμερα τα ενιαία και ανελαςτικά κριτιρια κακοριςμοφ 



λατομικϊν περιοχϊν των νόμων 1428/1984 και 2115/1993, τα οποία δεν επζτρεψαν να 

επιτευχκεί ο ςκοπόσ του νομοκζτθ ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ λόγω τθσ ςτενότθτασ των 

χϊρων, κακϊσ και ςε οριςμζνεσ παραμεκόριεσ περιοχζσ. Με τισ ρυκμίςεισ αυτζσ 

επιδιϊκεται να διευκολυνκεί ο κακοριςμόσ  λατομικϊν περιοχϊν, με ελαςτικότερα 

κριτιρια, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που θ μορφολογία τθσ περιοχισ, το είδοσ του 

πετρϊματοσ που πρόκειται να εξορυχκεί  (π.χ. αποκζςεισ κραυςμάτων) και ο τρόποσ 

εξόρυξθσ το επιτρζπουν, χωρίσ να δθμιουργοφνται προβλιματα αςφαλείασ περιοίκων και 

εργαηομζνων και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, με τθν τιρθςθ παράλλθλα των διατάξεων 

του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν. Μεταξφ των κριτθρίων για τισ 

εξαιρετικζσ αυτζσ περιπτϊςεισ προτείνονται το μζγεκοσ και το είδοσ του ρυμοτομικοφ 

ςχεδίου και των κτιςμάτων, κακϊσ και θ ζκταςθ τθσ λατομικισ περιοχισ, ϊςτε να 

αποφεφγεται, με τθν προςτατευτικι ηϊνθ μιασ μικρισ ςε ζκταςθ λατομικισ περιοχισ, θ 

δζςμευςθ μεγάλων εκτάςεων εισ βάροσ άλλων δραςτθριοτιτων. 

Θ παράγραφοσ 4 αντίςτοιχα αναφζρεται ςτισ περιπτϊςεισ εγκαταλελειμμζνων, μικρϊν ι 

φκινόντων οικιςμϊν και αποςκοπεί ςτθ διευκόλυνςθ τθσ λειτουργίασ εκεί λατομείων, με 

τθν προχπόκεςθ ότι κα ανταποκρίνονται ςτθν πλζον ορκολογικι χωροταξικι κατανομι 

τουσ, ενϊ παράλλθλα κα ςυμβάλλουν ςτθν εξαςφάλιςθ κζςεων απαςχόλθςθσ, ςτθν 

τόνωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και ςτθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ ςτθν περιφζρεια.  

Επίςθσ ςτθν ίδια παράγραφο προβλζπεται θ δυνατότθτα περιοριςμοφ τθσ ηϊνθσ 

προςταςίασ κακοριςκείςασ λατομικισ περιοχισ με απόφαςθ Υπουργοφ ΡΕΝ, κατόπιν 

αιτιματοσ του ενδιαφερομζνου διμου και με αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του οικείου 

Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου.  

Στθν παράγραφο 5 επιςθμαίνεται ότι οι ενεργοποιθμζνεσ λατομικζσ περιοχζσ, ο ςχεδιαςμόσ 

των οποίων επιβάλλεται ενόψει του ςπουδαίου δθμοςίου ςυμφζροντοσ τθσ προςταςίασ 

του περιβάλλοντοσ (άρκρο 24 του Συντάγματοσ) και οι πράξεισ κακοριςμοφ τουσ είναι 

κανονιςτικζσ (ΣΕ 17848/93, 4726/95, 1897/97, 3746/2004), δεν μεταβάλλουν χαρακτιρα με 

νεότερεσ διατάξεισ, δεδομζνθσ τθσ επικαιροποιθμζνθσ διαδικαςίασ κακοριςμοφ αυτϊν. Θ 

ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ δεν αναφζρεται ςε περιπτϊςεισ αναδαςωτζων εκτάςεων για τισ 

οποίεσ εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 8.  

Στθν παράγραφο 6 ρυκμίηονται κζματα παράταςθσ και ενεργοποίθςθσ λατομικϊν περιοχϊν  

ενϊ αποςαφθνίηεται το ςθμείο ζναρξθσ τθσ ενεργοποίθςθσ. Επίςθσ κεςπίηεται θ 

δυνατότθτα και θ διαδικαςία αποχαρακτθριςμοφ μθ ενεργοποιθμζνθσ λατομικισ περιοχισ. 



Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ τθσ παραγράφου 7 ρυκμίηεται θ περίπτωςθ 

αποχαρακτθριςμοφ λατομικισ περιοχισ, που περιιλκε ςε αδράνεια πζραν τθσ δεκαετίασ. 

Στθν παράγραφο 8 ορίηεται ότι ο κακοριςμόσ τθσ λατομικισ περιοχισ, και θ επικείμενθ 

εκμετάλλευςθ του λατομείου εντόσ αυτισ δεν κίγονται από κιρυξθ τθσ αναδάςωςθσ, ςε 

περίπτωςθ απϊλειασ τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ λόγω πυρκαγιάσ, παράνομθσ υλοτομίασ ι 

άλλθσ αιτίασ, που επιςυνζβθ μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κακοριςμοφ τθσ.  

Στθν παράγραφο 9 κεςπίηεται θ δυνατότθτα τροποποίθςθσ, επζκταςθσ  ι περιοριςμοφ των 

ορίων ενεργοποιθμζνθσ λατομικισ περιοχισ, με ανάλογθ διαδικαςία με αυτιν που 

ακολουκείται για τον κακοριςμό αυτισ, και ςε κάκε περίπτωςθ διενεργείται δθμοπραςία 

για τουσ τυχόν νζουσ χϊρουσ που κα προκφψουν. Εάν απαιτθκεί, τροποποιοφνται και οι 

ςχετικζσ μιςκϊςεισ.  

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 ρυκμίηονται τα ηθτιματα των ζργων 

υποδομισ των λατομείων εντόσ λατομικϊν περιοχϊν και επικαιροποιείται θ διαδικαςία 

ςυμψθφιςμοφ των καταβαλλόμενων δαπανϊν για τθν εκτζλεςθ ζργων υποδομισ με τα 

αναλογικά μιςκϊματα. Επιςθμαίνεται ότι για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ απαιτείται 

ςχετικι αίτθςθ του μιςκωτι, ο δε ςυμψθφιςμόσ πρζπει να ολοκλθρωκεί εντόσ ζξι μθνϊν 

από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Οι ρυκμίςεισ αυτζσ κρίκθκαν απαραίτθτεσ δεδομζνου ότι θ 

προγενζςτερθ ρφκμιςθ περί μθ βεβαίωςθσ μιςκωμάτων μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του 

ςυμψθφιςμοφ δθμιοφργθςε πολλά προβλιματα ςτθν πράξθ, τα οποία οδιγθςαν ςε 

απϊλεια  δθμοςίων εςόδων, λόγω των κακυςτεριςεων ςτθν εξζλιξθ των ςχετικϊν 

διαδικαςιϊν.  

 

Άρκρο 49 

Στο άρκρο αυτό ορίηονται τα βαςικά κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία προκφπτει θ 

δυνατότθτα ι μθ τθσ εκμετάλλευςθσ λατομείων, ιτοι  α) αςφάλεια εργαηομζνων και 

περιοίκων, β) αποτροπι ενδεχόμενων ηθμιϊν ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ  και μνθμεία και 

γ) αποτροπι ςοβαρϊν αλλοιϊςεων του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ.  

Συγκεκριμζνα ζχουν ενςωματωκεί οι διατάξεισ των παραγράφων 1,2 και 3 του άρκρου 10 

του ν.1428/1984 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 10 και 21 του ν.2115/1993. Οι 

τροποποιιςεισ που ζγιναν ςυμπλθρϊνουν και διαςαφθνίηουν τισ αντίςτοιχεσ προϊςχφουςεσ 

διατάξεισ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ υπιρχε κακολικι απαγόρευςθ εκμετάλλευςθσ λατομείων 

ςτισ περιπτϊςεισ που δθμιουργοφνται "ςοβαρζσ αλλοιϊςεισ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ 



περιβάλλοντοσ". Οι προϊςχφουςεσ αυτζσ διατάξεισ ιταν αόριςτεσ και άφθναν περικϊρια 

για παρανοιςεισ και υπερβολζσ. Είναι αυτονόθτο ότι θ εξόρυξθ και αποκόμιςθ των 

λατομικϊν ορυκτϊν από τθ φυςικι τουσ κζςθ προκαλεί αλλοιϊςεισ ςτο περιβάλλον. 

Σθμαςία όμωσ ζχει, αν ο χϊροσ ενόσ λατομείου μετά το τζλοσ των εργαςιϊν εκμετάλλευςθσ 

μπορεί, με ζνα κόςτοσ οικονομικά αποδεκτό, να διαμορφωκεί κατάλλθλα, ϊςτε να 

αποκτιςει μορφι ςυμβατι με το άμεςο και το ευρφτερο περιβάλλον. Τα ηθτιματα αυτά 

ακριβϊσ εξετάηει θ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, θ οποία ςυντάςςεται ςτισ 

περιπτϊςεισ ςθμαντικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον, όπωσ απαιτοφν οι οδθγίεσ τθσ ΕΕ. 

Με αυτό το πνεφμα άλλωςτε ενςωματϊνονται οι οδθγίεσ αυτζσ ςτο εκνικό δίκαιο και των 

λοιπϊν κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ.  

Με ςκοπό τθν αποτροπι, καταρχιν, μθ αντιμετωπίςιμων αλλοιϊςεων του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ αναφζρονται, ςτθν παράγραφο 1, οι εξισ προχποκζςεισ που πρζπει να 

ιςχφουν προκειμζνου να είναι δυνατι θ εκμετάλλευςθ λατομείων: 

α) Θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ του ΣΕΡΔΕΜ για λόγουσ αςφάλειασ 

γειτονικϊν κτιςμάτων, ζργων κοινισ ωφζλειασ, κλπ. ςε εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων 

του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν. 

β) Θ ζγκριςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του 

Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153 Αϋ). Θ ζλλειψθ αυτισ κακιςτά αδφνατθ τθν οποιαδιποτε μορφι 

εκμετάλλευςθσ (ΟΝ/OFF). 

γ) Θ ζγκριςθ τθσ τεχνικισ μελζτθσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον ιςχφοντα Κανονιςμό 

Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν, με τθν οποία τίκενται επιπλζον περιοριςμοί και 

όροι για τθν λειτουργία τθσ αςφαλοφσ και ορκολογικισ εκμετάλλευςθσ. 

δ) Θ απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κατά τθ διαδικαςία οριςτικοποίθςθσ 

τθσ οποίασ γνωμοδοτοφν μια ςειρά από επιπλζον Υπθρεςίεσ και δίδεται και θ απαραίτθτθ 

δθμοςιότθτα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ. 

Στθν παράγραφο 2 επαναλαμβάνεται θ διάταξθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 

1 του άρκρου 10 του ν. 1428/1984, ςφμφωνα με τθν οποία δεν επιτρζπεται εκμετάλλευςθ 

λατομείου, όταν θ αιτοφμενθ ζκταςθ δεν επαρκεί για τθν ορκολογικι εκμετάλλευςθ. 

Στθν παράγραφο 3 αναφζρονται επιπλζον προχποκζςεισ που απαιτοφνται ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ για τθ χωροκζτθςθ νζων λατομείων, όπωσ λ.χ. ςε περιπτϊςεισ αμφιςβιτθςθσ 

του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ, αυτό πρζπει να διαςαφθνιςτεί ςυνικωσ με γνωμοδότθςθ 

του αρμόδιου δαςαρχείου, ι τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ του Δθμοςίου. Επίςθσ για λόγουσ 



περιοριςμοφ των άςκοπων γνωμοδοτιςεων, κάποιεσ γνωμοδοτιςεισ μποροφν να 

περιοριςτοφν με αντίςτοιχεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του μελετθτι μθχανικοφ. 

Τζλοσ ςτθν παράγραφο 4 αναφζρεται θ ςχετικι δυνατότθτα διεξαγωγισ λατομικϊν 

δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3937/2011(ΦΕΚ 60 Αϋ), με τουσ επιπλζον 

περιοριςμοφσ και προχποκζςεισ τθσ περιβαλλοντικισ αξιολόγθςθσ (λ.χ. ειδικι οικολογικι 

αξιολόγθςθ, ειδικι μελζτθ ορνικοπανίδασ, κλπ.). 

 

Άρκρο 50 

 

Θ ζρευνα για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων, φυςικϊν 

λίκων κακϊσ και αδρανϊν υλικϊν ειδικϊν χριςεων, πλθν τθσ μαρμαρόςκονθσ, 

μαρμαροψθφίδασ και των αςβεςτολικικϊν αντιολιςκθρϊν, διζπεται πλζον από τισ 

διατάξεισ του Ν.4442/2016 και ςυγκεκριμζνα, για τισ μεν ιδιωτικζσ εκτάςεισ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 4442/2016 (θ ζρευνα πραγματοποιείται κατόπιν 

γνωςτοποίθςθσ), ενϊ για τισ δθμοτικζσ και δθμόςιεσ εκτάςεισ,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 59 του Ν. 4442/2016 (κατόπιν ζγκριςθσ). 

Για τθ διαμόρφωςθ του άρκρου τοφτου ζχουν λθφκεί υπόψθ οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 

3 του άρκρου 4, του άρκρου 10, του άρκρου 20 και τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 25 του 

ν. 669/1977, οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 17 του π. δ/τοσ 285/1979 και οι 

διατάξεισ του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν.  

Στθν παράγραφο 2 αναφζρονται οι απαγορευτικοί λόγοι για τθν πραγματοποίθςθ ζρευνασ, 

επιπλζον των απαγορεφςεων του άρκρου 7. Μεταξφ αυτϊν, ςτο εδάφιο δ, αίρεται ο λόγοσ 

που υπιρχε ςτισ προϊςχφουςεσ διατάξεισ, περί απαγόρευςθσ απευκείασ μίςκωςθσ λόγω 

προθγθκείςασ εκμετάλλευςθσ, μόνο μετά τθν παρζλευςθ πενταετίασ από τθ λιξθ αυτισ.   

Στθν παράγραφο 3 διευρφνονται τα προχπάρχοντα ανϊτερα όρια των ερευνθτζων 

εκτάςεων από 100 ςτρ. ςε 300 ςτρ.. 

Στθν παράγραφο 4 κακορίηονται ςυγκεκριμζνοι περιοριςμοί, όςον αφορά τισ 

επιτρεπόμενεσ ποςότθτεσ που δφνανται να εξορυχκοφν για ερευνθτικοφσ λόγουσ. 

Θ παράγραφοσ 5 του άρκρου αυτοφ αποτελεί νζα προςκικθ και κακορίηει τθ διαδικαςία 

και τισ προχποκζςεισ, με τισ οποίεσ το Δθμόςιο αςκεί το δικαίωμά του τθσ ζρευνασ για 

τον εντοπιςμό λατομικϊν ορυκτϊν εντόσ των εκτάςεων ιδιοκτθςίασ του. 



Τζλοσ με τθν παράγραφο 6 κακιερϊνεται για πρϊτθ φορά θ υποχρζωςθ κάκε φορζα που 

αποκτά δικαίωμα ζρευνασ, να κατακζτει τα αποτελζςματα των ερευνϊν ςτο ΛΓΜΕ, όπου 

και φυλάςςονται για πζντε ζτθ και ουδείσ μπορεί να λάβει γνϊςθ αυτϊν. Μετά τθν 

παρζλευςθ των πζντε ετϊν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ, αυτά κακίςτανται 

δθμοςιοποιιςιμα ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Ο ςτόχοσ του ανωτζρω μζτρου είναι να μθν 

υπάρχει ανάγκθ επανάλθψθσ ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςε χϊρο που ζχει ερευνθκεί ςτο 

παρελκόν.  

 

Άρκρο 51   

Θ εκμετάλλευςθ λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και φυςικϊν λίκων διζπεται 

πλζον από τισ διατάξεισ του Ν.4442/2016. Σφμφωνα με αυτζσ, για τισ δθμόςιεσ και 

δθμοτικζσ εκτάςεισ, το ςυμβόλαιο μίςκωςθσ επζχει κζςθ ζγκριςθσ, ενϊ θ εκμετάλλευςθ 

λατομείων ςε ιδιωτικζσ εκτάςεισ υπάγεται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ. 

Στο άρκρο αυτό ζχουν ενςωματωκεί οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 8 του 

ν.669/1977 ςχετικά με τθ δυνατότθτα κακοριςμοφ αποκεματικϊν λατομείων, με τθν 

επιπλζον υποχρζωςθ, οι εκμεταλλευτζσ των αποκεματικϊν λατομείων να καταβάλλουν 

διπλάςιο πάγιο μίςκωμα. Θ διάταξθ αυτι δεν ζχει τιμωρθτικό χαρακτιρα, αλλά 

δικαιολογείται από το γεγονόσ ότι τα αναλογικά μιςκϊματα κα είναι μθδενικά και ωσ εκ 

τοφτου δεν κρίνεται ςκόπιμο να δεςμεφονται τισ εκτάςεισ αυτζσ με ςχετικά χαμθλά 

μιςκϊματα. 

Στθν παράγραφο 3 προβλζπεται θ δυνατότθτα διακοπισ εργαςιϊν εκμετάλλευςθσ 

λατομείου για λόγουσ μθ υπαιτιότθτασ του εκμεταλλευτι (π.χ. διενζργεια αρχαιολογικϊν 

ερευνϊν). Στθν περίπτωςθ αυτι δεν κα καταβάλλονται μιςκϊματα για όςο χρόνο δεν 

επιτρζπονται οι εργαςίεσ. 

Στθν παράγραφο 4 προβλζπεται για πρϊτθ φορά, κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων τθσ 

λατομικισ νομοκεςίασ, θ δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ λατομείων, μικρισ παραγωγισ, χωρίσ 

εμπορικοφσ ςκοποφσ, των οποίων τα εξορυςςόμενα υλικά προορίηονται αποκλειςτικά για 

τθν αναςτιλωςθ αρχαιολογικϊν κτιςμάτων, ιςτορικϊν μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, 

με ςυγκεκριμζνουσ περιοριςμοφσ. 

Τζλοσ, με τθν παράγραφο 5, απαγορεφεται θ διάκεςθ ςυμπαραγόμενων αδρανϊν υλικϊν 

από λατομεία ανκρακικοφ αςβεςτίου. Θ απαγόρευςθ αυτι επιβάλλεται για να αποκλειςτεί 

θ δυνατότθτα τα λατομεία αυτά να λειτουργοφν ςτθν πράξθ ωσ λατομεία αδρανϊν υλικϊν.  



 

Άρκρο 52  

Θ εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν διζπεται επίςθσ από τισ διατάξεισ του 

Ν.4442/2016. Σφμφωνα με αυτζσ, για τισ δθμόςιεσ και δθμοτικζσ εκτάςεισ, το ςυμβόλαιο 

μίςκωςθσ επζχει κζςθ ζγκριςθσ, ενϊ θ εκμετάλλευςθ λατομείων ςε ιδιωτικζσ εκτάςεισ 

υπάγεται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ. 

Στθν παρ. 2 επαναλαμβάνονται οι διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του 8 του Ν. 1428/84, 

ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν ςε όλθ τθ χϊρα, 

διενεργείται μζςα ςτισ λατομικζσ περιοχζσ με εξαίρεςθ τισ τρεισ περιπτϊςεισ που 

προβλζπονταν ςτισ παρ. 2α, 2β και 2γ του ίδιου άρκρου. 

Ειδικά για οριςμζνεσ κατθγορίεσ αδρανϊν υλικϊν, για λόγουσ προςταςίασ τθσ υγείασ των 

εργαηομζνων, προβλζπεται θ διερεφνθςθ παρουςίασ ινωδϊν ορυκτϊν ςτο πζτρωμα 

(αμίαντοσ) , από ειδικι επιτροπι, που κα ςυςτινεται για αυτό το ςκοπό. 

Επίςθσ απλουςτεφεται θ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία απαιτείτο ειδικι ζγκριςθ για τθ 

διάκεςθ τθσ πλεονάηουςασ παραγωγισ για κάποιεσ κατθγορίεσ λατομείων, με απόφαςθ 

υπουργοφ. Από τοφδε και ςτο εξισ θ δυνατότθτα αυτι κα παρζχεται με τθν απόφαςθ 

ζγκριςθσ τθσ τεχνικισ μελζτθσ. 

Στο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2β τίκεται θ απαγόρευςθ διάκεςθσ αδρανϊν ςτθν αγορά ωσ 

ςυμπαραγομζνων υλικϊν από λατομεία μαρμαρόςκονθσ και μαρμαροψθφίδασ, με ςκοπό 

τον αποκλειςμό καταςτρατιγθςθσ  τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ (ζκδοςθ άδειασ λατομείου 

μαρμαροψθφίδασ εκτόσ λατομικισ περιοχισ με ςκοπό τθν παραγωγι αδρανϊν). 

Με τθν παρ. 3 δίνεται θ δυνατότθτα για τα λατομεία οριςμζνων αδρανϊν υλικϊν ειδικϊν 

χριςεων όπωσ αντιολιςκθρϊν υλικϊν (μθ αςβεςτολικικϊν), αδρανϊν για τθν παραγωγι 

τςιμζντου, αςβζςτου ι ςυλλιπαςμάτων μεταλλουργίασ, υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ, να 

προθγθκεί ζρευνα, και ςτθ ςυνζχεια, εφόςον τα αποτελζςματα είναι κετικά να 

ακολουκιςει απευκείασ μίςκωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των λατομείων βιομθχανικϊν 

ορυκτϊν και μαρμάρων. Από τθ δυνατότθτα αυτι εξαιροφνται τα λατομεία αντιολιςκθρϊν 

αςβεςτολικικϊν αδρανϊν υλικϊν κακϊσ και μαρμαρόςκονθσ – μαρμαροψθφίδασ κακϊσ 

εδϊ υπάρχει πάντα θ δυνατότθτα να λειτουργοφν ςτθν πράξθ ωσ λατομεία αδρανϊν 

υλικϊν. Για τα λατομεία τθσ παροφςασ παραγράφου εφαρμόηονται κατά τα λοιπά οι  

διατάξεισ των λατομείων αδρανϊν υλικϊν. 



Με τθν παρ. 4 επεκτείνεται  θ ιςχφσ των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρκρου 9, ςχετικά 

με τθ διακοπι εργαςιϊν εκμετάλλευςθσ λατομείου για λόγουσ μθ υπαιτιότθτασ του 

εκμεταλλευτι κακϊσ και για τθ δυνατότθτα λειτουργίασ λατομείων αποκλειςτικά για τθν 

αναςτιλωςθ αρχαιολογικϊν κτιςμάτων κλπ, και για τα λατομεία αδρανϊν. 

Τζλοσ, με τθν παρ. 5, επαναλαμβάνεται θ ςχετικι απαγόρευςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 5 του Ν. 1428/84.  

Άρκρο 53 

Στο άρκρο αυτό  περιγράφεται θ διαδικαςία εκμίςκωςθσ δθμοςίων εκτάςεων, είτε με απ’ 

ευκείασ ςφμβαςθ ςε όςουσ ζχουν προθγουμζνωσ διενεργιςει ζρευνα ι ςε αναδόχουσ 

τεχνικϊν ζργων, είτε με δθμοπραςία ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ. Επίςθσ κακορίηονται οι 

διαδικαςίεσ  τροποποίθςθσ  ι λφςθσ των ςυμβάςεων. 

Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ, θ δυνατότθτα απευκείασ 

μίςκωςθσ δθμοςίων εκτάςεων για δθμιουργία λατομείου υπάρχει πλζον μόνο ςτισ 

περιπτϊςεισ που ζχει προθγθκεί ςχετικι ζρευνα, ςε αντίκεςθ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, 

ςφμφωνα με τισ οποίεσ, μποροφςε όποιοσ ικελε να μιςκϊςει απευκείασ οποιαδιποτε 

ζκταςθ, για εκμετάλλευςθ μαρμάρων ι βιομθχανικϊν ορυκτϊν. Επίςθσ θ δυνατότθτα 

απευκείασ μίςκωςθσ διατθρείται και ςτουσ αναδόχουσ δθμοςίων ζργων.  

Κατά τα λοιπά, ζχουν λθφκεί υπόψθ ωσ επί το πλείςτον οι προϊςχφουςεσ διατάξεισ ςχετικά 

με τθ διαδικαςία μίςκωςθσ δθμοςίων εκτάςεων, ιτοι οι διατάξεισ του άρκρου 5, τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 6,  των παραγράφων 3 και 4 του άρκρου 7, τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου 10 και του άρκρου 22 του ν. 1428/1984, οι διατάξεισ του άρκρου 22 του ν. 

669/1977 και του π δ/τοσ 285/1979. 

Στθν παράγραφο 1 ενςωματϊνεται θ προϊςχφουςα ρφκμιςθ, ςφμφωνα με τθν οποία 

αρμόδιοσ για τθ μίςκωςθ δθμοςίων εκτάςεων είναι ο Συντονιςτισ τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

Με τισ τρεισ επόμενεσ παραγράφουσ προβλζπεται θ διαδικαςία για τθν απευκείασ μίςκωςθ 

μιασ δθμόςιασ ζκταςθσ με ςκοπό τθ δθμιουργία λατομείου. Με τθν παράγραφο 2 ορίηεται 

θ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν ωσ προχπόκεςθ για τθν απευκείασ μίςκωςθ και 

κακορίηονται και ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ δεςμεφςεισ για τον ενδιαφερόμενο. Επίςθσ 

ορίηεται κατ’ εξαίρεςθ θ δυνατότθτα απευκείασ μίςκωςθσ δθμοςίων εκτάςεων για τθ 

λειτουργία λατομείων αδρανϊν υλικϊν ςε αναδόχουσ δθμοςίων ζργων (παρ. 2γ του 

άρκρου 10) και μθ εμπορικϊν λατομείων για αποκατάςταςθ αρχαιολογικϊν χϊρων (παρ. 4 



του άρκρου 9). Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν αίτθςθ τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου κακορίηονται με τθν παράγραφο 3. Τζλοσ ςτθν παράγραφο 4 περιγράφεται θ 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ απευκείασ μίςκωςθσ και τίκενται χρονικοί περιοριςμοί 

τόςο για τθ Διοίκθςθ, όςο και για τον ενδιαφερόμενο. 

Με τισ τζςςερεισ επόμενεσ παραγράφουσ προβλζπεται θ διαδικαςία για τθ δθμοπραςία 

δθμόςιασ ζκταςθσ με ςκοπό τθ δθμιουργία λατομείου. Με τθν παράγραφο 5 ορίηεται θ 

δυνατότθτα πρόκλθςθσ δθμοπραςίασ από κάκε ενδιαφερόμενο με ςχετικι αίτθςι του. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δθμοπραςίασ ακολουκείται θ διαδικαςία ςφναψθσ του 

ςυμβολαίου μίςκωςθσ, με τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων 3 και 4. Θ 

παράγραφοσ 6 αποτελεί νζα ρφκμιςθ, ςφμφωνα με τθν οποία δίνεται θ δυνατότθτα ςτον 

Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ να προκθρφςςει δθμόςια εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ 

για οριςμζνεσ εκτάςεισ που δεν ζχει υποβλθκεί ςχετικό αίτθμα μίςκωςθσ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου και εφόςον τα κοιταςματολογικά και οικονομικά ςτοιχεία 

οδθγοφν ςε πρόβλεψθ για αξιόλογο ενδιαφζρον. Με τθν παράγραφο 7 προςδιορίηεται 

επακριβϊσ το αντικείμενο τθσ δθμοπραςίασ ςτισ δφο κατθγορίεσ λατομικϊν ορυκτϊν (α. 

μαρμάρων-φυςικϊν λίκων-βιομθχανικϊν ορυκτϊν και β. αδρανϊν υλικϊν). Επίςθσ 

κακορίηονται οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν. Σθμειωτζον 

ότι  οι διατάξεισ τθσ παραγράφου αυτισ αποτελοφν, ωσ επί το πλείςτον, ενςωμάτωςθ των 

προϊςχυουςϊν διατάξεων και ςυνεπϊσ οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ κα ςυνεχίηουν να εφαρμόηουν τθν ιδθ γνωςτι διαδικαςία δθμοπραςιϊν. Επίςθσ 

ςτθν παράγραφο αυτι προβλζπεται θ δυνατότθτα κακοριςμοφ ςτακερισ τιμισ κραυςτοφ 

υλικοφ με Υπουργικι Απόφαςθ, μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οποίασ αυτι κακορίηεται ςε 5 ευρϊ 

ανά τόνο. Θ τιμι αυτι κα χρθςιμοποιείται ςτισ ςχετικζσ δθμοπραςίεσ για τα λατομεία 

αδρανϊν υλικϊν, ωσ τιμι πωλιςεωσ, για τθν εφρεςθ του «ελάχιςτου προςφερόμενου 

ςυνολικοφ ετθςίου μιςκϊματοσ». Τζλοσ με τθν παράγραφο 8 προβλζπεται αφενόσ θ 

κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ για τθ ςυμμετοχι ςτισ δθμοπραςίεσ και, αφετζρου,  

επαναλαμβάνεται θ προϊςχφουςα υποχρζωςθ του υποψιφιου μιςκωτι (παράγραφοσ 4 του 

άρκρου 6 του Ν.1428/84) για υποβολι δεςμευτικοφ χρονοδιαγράμματοσ ςε περίπτωςθ 

κατακφρωςθσ. 

Στθν παράγραφο 9 προβλζπεται θ υποχρζωςθ κατάκεςθσ δφο εγγυθτικϊν επιςτολϊν, θ 

πρϊτθ για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και θ δεφτερθ όπωσ ζχει προβλεφκεί 

από τθν παράγραφο 2 του άρκρου 55. Επίςθσ προβλζπεται θ υποχρζωςθ παφςθσ των 

εργαςιϊν μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. 



Θ παράγραφοσ 10 αποτελεί ενςωμάτωςθ των υφιςτάμενων διατάξεων τθσ παρ. 2γ του 

άρκρου 7 του Ν.2837/2000 (Αϋ178).   

Θ παράγραφοσ 11 αποτελεί νζα προςκικθ, ςφμφωνα με τθν οποία, εφόςον υπάρχει 

δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ διαφορετικοφ ορυκτοφ από το προβλεπόμενο ςτθν αρχικι 

μίςκωςθ, τότε μπορεί να γίνει τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατόπιν οριςμζνων 

ςυγκεκριμζνων προχποκζςεων και ςφμφωνα με τθ προβλεπόμενθ διαδικαςία. 

Θ παράγραφοσ 12 αποτελεί ενςωμάτωςθ υφιςτάμενων διατάξεων, ιτοι τθσ παραγράφου 6 

του άρκρου 7 του Ν. 669/1977 (Α’241) και τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του Ν. 

2115/1993 (Α’15), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 41 του Ν. 

4409/2016 (Αϋ136). Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ 

μετά τθ λιξθ τθσ, θ παράταςθ ιςχφει αναδρομικά από τθ λιξθ τθσ προθγοφμενθσ. Θ 

ρφκμιςθ αυτι κρίκθκε απαραίτθτθ, προκειμζνου να διαςαφθνιςτεί ότι είναι δυνατι θ 

παράταςθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ μετά τθ λιξθ τθσ, εφόςον θ υποβολι του αιτιματοσ 

παράταςθσ γίνεται ςε χρόνο, κατά τον οποίο υφίςταται ενεργι ςφμβαςθ μίςκωςθσ, 

δεδομζνων των κακυςτεριςεων που παρατθροφνται κατά τθν εξζλιξθ των ςχετικϊν 

διαδικαςιϊν.  

Τζλοσ και θ παράγραφοσ 13 αποτελεί ενςωμάτωςθ, ωσ επί το πλείςτον, υφιςτάμενων 

διατάξεων, ιτοι του άρκρου 4 του Ν.669/1977, του άρκρου 1 του Ν. 1428/1984 και  τθσ 

παραγράφου 8 του άρκρου 21 του Ν. 2115 /93 (Αϋ15). 

 

Άρκρο 54 

Στο άρκρο αυτό  περιγράφεται θ διαδικαςία εκμίςκωςθσ δθμοτικϊν εκτάςεων, είτε με απ’ 

ευκείασ ςφμβαςθ ςε όςουσ ζχουν προθγουμζνωσ διενεργιςει ζρευνα ι ςε αναδόχουσ 

τεχνικϊν ζργων, είτε με δθμοπραςία ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ, κατ’ αναλογία με τισ 

διατάξεισ του προθγοφμενου άρκρου  που αναφζρεται ςτισ δθμόςιεσ εκτάςεισ.  

Κατά τα λοιπά, ζχουν λθφκεί υπόψθ ωσ επί το πλείςτον οι προϊςχφουςεσ διατάξεισ ςχετικά 

με τθ διαδικαςία μίςκωςθσ δθμοτικϊν εκτάςεων, ιτοι οι διατάξεισ των άρκρων 24, 25 και 

32 του ν. 669/1977,  των άρκρων 5 και 23 του ν. 1428/1984 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 21 του ν.2115/1993 . 

Στθν παράγραφο 1 ενςωματϊνεται θ προϊςχφουςα ρφκμιςθ, ςφμφωνα με τθν οποία 

αρμόδιοσ για τθ μίςκωςθ δθμοςίων εκτάςεων είναι ο οικείοσ πρωτοβάκμιοσ Ο.Τ.Α., 

κατόπιν απόφαςθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 



Στθν επόμενθ παράγραφο 2 προβλζπεται θ διαδικαςία για τθν απευκείασ μίςκωςθ μιασ 

δθμοτικισ ζκταςθσ με ςκοπό τθ δθμιουργία λατομείου, με αναλογικι εφαρμογι των 

διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 9 του προθγοφμενου άρκρου. 

Επίςθσ επαναλαμβάνεται θ προϊςχφουςα διάταξθ του άρκρου 28 του Ν.669/1977 περί 

απευκείασ μίςκωςθσ λατομευμζνων εκτάςεων ςε ςυνεταιριςμοφσ λατόμων, 

προςαρμοςμζνθ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 192 του Ν.3463/2006 (Κϊδικασ Διμων και 

Κοινοτιτων). 

Στθν παράγραφο 3 προβλζπεται θ διαδικαςία για τθ δθμοπραςία δθμοτικισ ζκταςθσ με 

αναλογικι εφαρμογι των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρκρου 53. 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 4, για τθν απόδοςθ των παγίων και αναλογικϊν μιςκωμάτων 

ςτουσ διμουσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 4 και 5 του άρκρου 45. 

Στισ παραγράφουσ 5 και 6 ορίηεται ότι ζχουν αναλογικι εφαρμογι και για τα λατομεία επί 

δθμοτικϊν εκτάςεων οι διατάξεισ των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρκρου 53. 

Τζλοσ, ςτθν παράγραφο 7 προβλζπεται ότι,  όπου ςτισ παραγράφουσ 2, 3, 4 και, 7, 8, 9, 11 

και 12 του άρκρου 53 αναφζρεται το Δθμόςιο ι ο Συντονιςτισ Aποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, 

για τα δθμοτικά λατομεία νοοφνται ο οικείοσ διμοσ και ο διμαρχοσ αντιςτοίχωσ. 

Άρκρο 55 

Στο άρκρο αυτό ρυκμίηονται τα κζματα που αφοροφν τθν προςταςία και τθν 

αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ των λατομείων, αναλφοντασ περαιτζρω τθν παρ.3 του 

άρκρου 8 του ν. 1428/1984 (Α’43), όπωσ ζχει αντικαταςτακεί με τθν παρ.3 του άρκρου 41 

του ν.4409/2016 (Α’ 136) και ειςάγοντασ νζεσ ρυκμίςεισ. 

Ειδικότερα με τισ παραγράφουσ 1 – 3: 

• ορίηεται ρθτϊσ ότι θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ  των λατομείων 

πραγματοποιείται ςταδιακά εντόσ του χρόνου τθσ νόμιμθσ λειτουργίασ τουσ, ςφμφωνα με 

τα προβλεπόμενα ςτισ  εγκεκριμζνεσ  μελζτεσ  αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ και τουσ 

εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ,. 

• κακορίηεται θ απαίτθςθ κατάκεςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ αορίςτου χρονικισ ιςχφοσ για 

τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τισ Αποφάςεισ Ζγκριςθσ 

Ρεριβαλλοντικϊν Πρων ΑΕΡΟ) για τουσ εκμεταλλευτζσ λατομείων όλων των κατθγοριϊν 

λατομικϊν ορυκτϊν και ορίηεται θ οικεία Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ωσ θ αρμόδια 

υπθρεςία διαχείριςθσ των επιςτολϊν,  



• προβλζπεται θ δθμιουργία ειδικοφ λογαριαςμοφ ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ υπό τθ διαχείριςθ του Ρράςινου Ταμείου, υπζρ του οποίου κα καταπίπτει, 

όταν απαιτείται, θ ςχετικι εγγυθτικι επιςτολι. Με τθ δθμιουργία του λογαριαςμοφ 

αυτοφ εξαςφαλίηεται ότι τα ποςά που προκφπτουν από τθν κατάπτωςθ των ςχετικϊν 

εγγυθτικϊν επιςτολϊν, κα αξιοποιοφνται αποκλειςτικά για ζργα αποκατάςταςθσ 

περιβάλλοντοσ των λατομείων.  

Στθν παράγραφο 4 ειςάγεται νζα ρφκμιςθ για τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ των 

λατομείων που διακόπτουν ξαφνικά τθ λειτουργία τουσ χωρίσ υπαιτιότθτα του ζχοντοσ τθν 

εκμετάλλευςι, ςφμφωνα με τθν ειδικι μελζτθ τθσ υπ’ αρικμ. Κ.Υ.Α 

Δ10/Φ68/οικ.4437/1.3.2001 (Βϋ244), με αποκλειςτικι πενταετι όμωσ χρονικι διάρκεια, 

οφτωσ ϊςτε αφενόσ μεν να επιτυγχάνεται ςε κάκε περίπτωςθ ο τελικόσ ςτόχοσ τθσ  

περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ, αφετζρου δε, να μθν γίνεται καταςτρατιγθςθ τθσ 

διακοπισ τθσ λατομικισ δραςτθριότθτασ.  

Στθν παράγραφο 5 ορίηεται ρθτά ότι μετά το πζρασ τθσ εκμετάλλευςθσ ο ζλεγχοσ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ του εκμεταλλευτι με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ ΑΕΡΟ πραγματοποιείται από 

τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Ρεριβάλλοντοσ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, εκτόσ των δαςικϊν 

εκτάςεων, οι οποίεσ διαχειρίηονται από τισ δαςικζσ υπθρεςίεσ.  

Ρεραιτζρω, ειςάγεται νζα ρφκμιςθ για τισ εκτάςεισ που προςτατεφονται από τθ δαςικι 

νομοκεςία, προκειμζνου να μθν κθρφςςονται άμεςα αναδαςωτζεσ ςε περίπτωςθ μθ 

αποκατάςταςισ τουσ, εφόςον  υπάρχει ςτθν ζκταςθ ακόμθ κοίταςμα, αλλά μετά τθν 

πάροδο τριετίασ από τθν προκεςμία τθσ παραγράφου 2δ του άρκρου 50,  προκειμζνου να 

δφνανται να εκμεταλλευτοφν εκ νζου, εφόςον υπάρξει ςχετικό ενδιαφζρον, μειϊνοντασ 

ζτςι τθν πικανότθτα λατομικϊν δραςτθριοτιτων ςε νζουσ μθ κιγμζνουσ χϊρουσ,  με 

απϊτερο ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ προςβολισ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.   

Με τθν παράγραφο 6 ειςάγεται νζα ρφκμιςθ οφτωσ ϊςτε να επιτρζπεται  θ εγκατάςταςθ 

μονάδων επεξεργαςίασ αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (Α.Ε.Κ.Κ.) 

και εντόσ   λειτουργοφντων λατομείων κατόπιν ςυναίνεςθσ ι ςφμπραξθσ των 

εκμεταλλευτϊν των λατομείων αυτϊν, και εφόςον δεν παρεμποδίηεται θ 

εκμετάλλευςθ, οφτε δεςμεφονται αποκζματα των κοιταςμάτων.  

Με τθν ιςχφουςα νομοκεςία αυτό επιτρεπόταν μόνο ςε χϊρουσ πρϊθν λατομείων και 

απϊτεροσ  ςτόχοσ και αυτισ τθσ ρφκμιςθσ είναι θ προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

με τθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ εγκατάςταςθσ τζτοιων δραςτθριοτιτων  ςε  μθ κιγμζνουσ 

χϊρουσ ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν προσ διάκεςθ χϊροι παλαιϊν λατομείων.   



Τζλοσ, με τθν παράγραφο 7 ειςάγεται επίςθσ νζα ρφκμιςθ, θ οποία αποτελεί διοικθτικι  

πρακτικι  τα τελευταία ζτθ, κατόπιν και ςχετικισ γνωμοδότθςθσ του Νομικοφ Συμβουλίου 

του Κράτουσ  (Γνωμοδότθςθ  471/2007 Γ’ Τμιματοσ Ν.Σ.Κ). 

 

Άρκρο 56 

Στο άρκρο αυτό ρυκμίηονται γενικά κζματα που αφοροφν τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία 

του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ των λατομικϊν ορυκτϊν, εντόσ 

λατομικϊν χϊρων, αντικακιςτϊντασ ουςιαςτικά το άρκρο 12 του ν. 1428/84 (Α’43), όπωσ 

ιςχφει και το άρκρο 9 του ν.669/77 (Α’241), με τα ειδικότερα κζματα που αφοροφν τα 

απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά  να αναλφονται ςτο άρκρο 23 του παρόντοσ 

νόμου (άρκρο 57 του ν.4409/2016 (Α’ 136).  

Θ καινοτομία που ειςάγεται  ςτο παρόν άρκρο και αναλφεται  ςε νζο άρκρο που κα 

προςτεκεί ωσ άρκρο 65 ςτο ν.4409/2016 (Α’ 136) είναι ότι για τθν εγκατάςταςθ εντόσ 

λατομείων θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ των εξορυςςόμενων 

ορυκτϊν, δεν απαιτείται πλζον θ  άδεια εγκατάςταςθσ του άρκρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε. αλλά 

αρκεί θ γνωςτοποίθςθ. Επίςθσ θ λειτουργία των εγκαταςτάςεων αυτϊν  ξεκινά κατόπιν 

ςχετικισ γνωςτοποίθςθσ (παράγραφοσ 2). Σκοπόσ τθσ ρφκμιςθσ είναι να απλοποιθκεί θ 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία και να μθν υπάρχουν άςκοπεσ κακυςτεριςεισ, με τθν ζκδοςθ 

επιπλζον διοικθτικϊν πράξεων.  

Ραράλλθλα, ςτο τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1α αναδιατυπϊνεται εκ νζου θ 

παράγραφοσ 5 του άρκρου 41 του ν.4409/16 (Α’136) προκειμζνου  θ ρφκμιςθ αυτι να 

προςαρμοςτεί ςτο νζο κακεςτϊσ που διζπει τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

Από το νζο κακεςτϊσ εξαιροφνται οι  άδειεσ αποκθκϊν  εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλλίων, 

κακϊσ και  οι άδειεσ εγκαταςτάςεων παραγωγισ ANFO και SLURRIES ι γαλακτωμάτων 

ευριςκομζνων πάνω ςε οχιματα, κακϊσ άπτονται κεμάτων αςφάλειασ εργαηομζνων, 

περιοίκων και διερχομζνων, όςο και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, θ χρονικι διάρκεια 

λειτουργίασ των οποίων ορίηεται ίςθ με τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εκμετάλλευςθσ του 

υφιςτάμενου λατομείου (παράγραφοι 1β, 1γ & 3).  

Στθν παράγραφο 4 διατυπϊνεται ρθτά ότι τα κινθτά και μετακετά μθχανιματα εξόρυξθσ, 

φόρτωςθσ, μεταφοράσ και φωτιςμοφ, κακϊσ και τα κινθτά μθχανιματα επεξεργαςίασ των 

λατομικϊν ορυκτϊν πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με άδεια κυκλοφορίασ μθχανιματοσ 



ζργου (Μ.Ε.) και εγκεκριμζνο ειδικό κανονιςμό αςφαλείασ του άρκρου 48 του ΚΜΛΕ, 

προκειμζνου να είναι ςφννομθ θ λειτουργία τουσ. 

Τζλοσ, ςτθν παράγραφο 5 διευκρινίηεται ότι θ ανζγερςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, που 

εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ τθσ εκμετάλλευςθσ και επεξεργαςίασ  λατομικϊν ορυκτϊν, κακϊσ 

και θ ανζγερςθ προχείρων ι κινθτϊν καταλυμάτων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 7 του 

ΚΜΛΕ εντόσ των ωσ άνω χϊρων διζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 161 του 

ν.δ.210/1973 (Α’277), όπωσ ιςχφει, προκειμζνου να υπάρχει κοινό και ομοιόμορφο πλαίςιο  

τόςο για τα λατομικά, όςο και τα μεταλλευτικά ορυκτά. 

 

Άρκρο 57 

Στο άρκρο αυτό ζχουν ενςωματωκεί οι διατάξεισ του άρκρου 38 του ν. 669/1677 και του 

άρκρου 20 του ν.1428/1984.  

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ ρυκμίηεται θ διαδικαςία τθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ 

ξζνθσ ιδιοκτθςίασ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ λατομείων.  

Νζα ρφκμιςθ ειςάγεται ςτθν παράγραφο 2, ςτθν οποία διευκρινίηεται ότι πριν από τθν 

κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ξζνθσ ιδιοκτθςίασ για τθν 

εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν εκμετάλλευςθσ λατομείου, πρζπει να προθγείται προςπάκεια 

εξαςφάλιςθσ τθσ ςυναίνεςθσ του ιδιοκτιτθ τθσ υπό απαλλοτρίωςθ επιφανείασ. Ρεραιτζρω, 

επιςθμαίνεται ότι αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ ςτισ περιπτϊςεισ λατομείων αδρανϊν 

υλικϊν, επιτρζπεται μόνο για τθν καταςκευι δρόμων προςπζλαςθσ. H απαλλοτρίωςθ 

κθρφςςεται υπζρ του ιδιοκτιτθ του λατομείου, με δαπάνεσ του εκμεταλλευτι αυτοφ, με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςτθν περίπτωςθ των λατομείων 

μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν και με απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςτθν περίπτωςθ των λατομείων αδρανϊν υλικϊν, με τθ 

διαδικαςία, που ορίηεται ςτον Μεταλλευτικό Κϊδικα (ν.δ. 210/1973).  

Στισ παραγράφουσ 3-5 ρυκμίηονται ηθτιματα που αφοροφν τθν ανάκλθςθ τθσ 

απαλλοτρίωςθσ, κακϊσ και τθν παραχϊρθςθ κατά χριςθ εκτάςεων, που ανικουν ςτον 

ιδιοκτιτθ του λατομείου, ι δθμοςίων εκτάςεων.  

Άρκρο 58 

Το  παρόν  άρκρο αντικακιςτά το άρκρο 14 του ν.669/1977 (Α’241) και το 13 του  ν. 1428/84 

(Α’43), ειςάγοντασ παράλλθλα και  κάποιεσ νζεσ  ρυκμίςεισ προκριμζνου να προςαρμοςτεί 

το υφιςτάμενο πλαίςιο  ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ.  



Ειδικότερα, με τθν παράγραφο 2 εμπλουτίηεται περαιτζρω το περιεχόμενο των δελτίων 

δραςτθριότθτασ που είναι υποχρεωμζνοσ ο εκμεταλλευτισ λατομείου να υποβάλλει, 

ανάλογα με το εκμεταλλευόμενο ορυκτό, για κάκε θμερολογιακό ζτοσ και μζχρι 30 

Απριλίου του επομζνου ζτουσ. Στα υποβαλλόμενα δελτία υποβάλλονται πλθροφορίεσ 

περιβαλλοντικισ ςθμαςίασ (ζκταςθ επζμβαςθσ, ζκταςθ αποκατάςταςθσ, κλπ.), οικονομικισ 

ςθμαςίασ (παραγωγι προϊόντων, πωλιςεισ, κλπ) και κοινωνικισ ςθμαςίασ (απαςχόλθςθ, 

δείκτεσ ατυχθμάτων, δείκτεσ ςυμβολισ ςτθν τοπικι οικονομία, κλπ.),  κακϊσ  και κάκε άλλο 

ςτοιχείο απαραίτθτο, προκειμζνου να χρθςιμοποιοφνται από το ΥΡΕΝ  για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του  εξορυκτικοφ  τομζα, τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων  και  

τθν υποβοικθςθ  ςτθ λιψθ αποφάςεων που άπτονται των πολιτικϊν επί του τομζα αυτοφ.  

Ραράλλθλα,  ορίηεται  για πρϊτθ φορά  ότι τα δελτία δραςτθριότθτασ  κα υποβάλλονται  

θλεκτρονικά, με τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν που κα εμπεριζχονται ςε 

αυτά  να πραγματοποιείται μζςω κατάλλθλου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ,  όπωσ αυτό 

περιγράφεται ςτθν παράγραφο 7, για τθ διευκόλυνςθ τόςο των εκμεταλλευτϊν – φυςικϊν 

ι νομικϊν προςϊπων -  όςο και για τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων τθσ 

διοίκθςθσ δεδομζνου ότι  ςιμερα αυτό  γίνεται από υπάλλθλουσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ.  

Με τθν παράγραφο 3 ειςάγεται για πρϊτθ φορά  θ υποχρζωςθ υποβολισ από τουσ 

εκμεταλλευτζσ, ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ του ΣΕΡΔΕΜ, για κάκε θμερολογιακό ζτοσ και 

μζχρι 30 Απριλίου του επομζνου ζτουσ, πλιρεσ και αναλυτικό τοπογραφικό ςχεδιάγραμμα 

του λατομικοφ χϊρου , το οποίο κα ςυνοδεφεται από αναλυτικό υπόμνθμα του αρμόδιου 

επιβλζποντοσ μθχανικοφ, προκειμζνου να υπάρχει ςαφισ εικόνα τθσ πορείασ των 

λατομικϊν εργαςιϊν και να δφναται θ αρμόδια ελεγκτικι υπθρεςία  να προγραμματίςει τισ 

περαιτζρω ενζργειζσ τθσ.  

Στθν παράγραφο 4 ορίηονται οι κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ που  μθ ςυμμόρφωςθσ των 

εκμεταλλευτϊν με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρο. 

Τζλοσ με τισ παραγράφουσ 5 και 6  αφενόσ ορίηονται οι υποχρεϊςεισ του εκμεταλλευτι 

μετά τθν οριςτικι διακοπι τθσ λειτουργίασ  του λατομείου, αφετζρου  αναδιατυπϊνεται 

επί τα βελτίω το άρκρο 22 του ν.2115/1993.   

Άρκρο 59 

Με  το  παρόν  άρκρο αντικακίςτανται και επικαιροποιοφνται τα άρκρα 15  & 16 των  

ν.669/1977 (Α’241) και ν. 1428/1984 (Α’43) αντίςτοιχα,  ειςάγοντασ παράλλθλα καίριεσ  

ρυκμίςεισ όπωσ  τθν παραμετροποίθςθ του τρόπου υπολογιςμοφ των προςτίμων με 

παράλλθλθ αφξθςθ του εφρουσ αυτϊν, κακϊσ και τθν  αναλυτικι αναφορά τθσ ςχετικισ με 



τισ φυςικοχθμικζσ προδιαγραφζσ των παραγόμενων αδρανϊν υλικϊν νομοκεςίασ, 

προκριμζνου να προςαρμοςτεί το υφιςτάμενο πλαίςιο  ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ.  

Καταρχιν, ορίηεται ρθτϊσ ότι θ εκμετάλλευςθ των λατομείων τελεί υπό τθν εποπτεία του 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ,  ο δε ζλεγχόσ τουσ ωσ προσ τθν ορκι εφαρμογι 

των διατάξεων του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν και τθν εφαρμογι 

τθσ εγκεκριμζνθσ τεχνικισ μελζτθσ,  αςκείται από τον προϊςτάμενο τθσ κατά τόπο αρμόδιασ 

Επικεϊρθςθσ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Δόμθςθσ Ενζργειασ και 

Μεταλλείων, ο οποίοσ δφναται να διατάςςει τθν τροποποίθςι τθσ, επιβάλλοντασ ςτουσ 

διενεργοφντεσ τθν ζρευνα και εκμετάλλευςθ, τα τυχόν απαιτοφμενα ςυμπλθρωματικά 

μζτρα για τθν ορκολογικι ζρευνα και εκμετάλλευςθ των λατομείων και τθν αςφάλεια των 

ζργων, τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των εργαηομζνων, των περιοίκων και των διερχομζνων. 

Με τθν παράγραφο 3 ορίηεται ότι για κάκε παράβαςθ από τον εκμεταλλευτι των 

διατάξεων του ΚΜΛΕ, των εντολϊν του  προϊςτάμενου τθσ κατά τόπο αρμόδιασ 

Επικεϊρθςθσ του ΣΕΡΔΕΜ, κακϊσ και για κάκε παράβαςθ των παραγράφων 4 και 6 του 

άρκρου 16, τιμωρείται με χρθματικι ποινι από τριακόςια (300) ευρϊ ζωσ είκοςι χιλιάδεσ 

(20.000) ευρϊ, αντί  χιλίων (1000) ζωσ τριϊν χιλιάδων (3000) ευρϊ που ίςχυε με τθν 

υφιςτάμενθ νομοκεςία. Ραράλλθλα, για πρϊτθ φορά παραμετροποιείται ο τρόποσ 

υπολογιςμοφ του φψουσ του προςτίμου, κακϊσ θ κάκε παράβαςθ εξαρτάται από τρεισ 

ςυντελεςτζσ: 1) τθ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, 2) τθν επαναλθπτικότθτα τθσ παράβαςθσ  

και 3) τον αρικμό εργαηομζνων του ζργου, με τουσ ςχετικοφσ ςυντελεςτζσ να εμφαίνονται 

ςτουσ πίνακεσ 1-3. 

Με τθν παράγραφο 4 κεςπίηεται θ δυνατότθτα του Επικεωρθτι του ΣΕΡΔΕΜ, αποκλειςτικά 

ςτθν περίπτωςθ παραβάςεων χαμθλισ ςοβαρότθτασ που δεν ζχουν τελεςτεί κακ’ 

υποτροπι,  να επιβάλλει ςτον εκμεταλλευτι το μζτρο τθσ ζγγραφθσ ςφςταςθσ προσ 

ςυμμόρφωςθ αντί των χρθματικϊν προςτίμων.  

Με τθν παράγραφο 5 επαναλαμβάνεται θ υφιςτάμενθ διάταξθ περί δυνατότθτασ του 

Επικεωρθτι του ΣΕΡΔΕΜ να επιβάλλει περιοριςτικά μζτρα ςτθν ζρευνα ι εκμετάλλευςθ 

λατομείου, ιδίωσ δε προςωρινι ι οριςτικι διακοπι του ςυνόλου ι μζρουσ των εργαςιϊν. 

Με τθν παράγραφο 6 ορίηεται ότι όποιοσ εκμεταλλεφεται ι εξορφςςει ι αποκομίηει 

λατομικά ορυκτά, χωρίσ να διακζτει τα απαιτοφμενα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, τιμωρείται 

ποινικϊσ με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν και διοικθτικϊσ με χρθματικό πρόςτιμο 

από δεκαπζντε χιλιάδεσ (15.000) ευρϊ ζωσ διακόςιεσ εβδομιντα χιλιάδεσ (270.000) ευρϊ,  

αντί δεκαζξι (16.000) χιλιάδων ευρϊ ζωσ εκατόν εξιντα (160.000) χιλιάδων ευρϊ που ίςχυε 



με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία. Αντίςτοιχα και εδϊ  παραμετροποιείται  ο τρόποσ 

υπολογιςμοφ του φψουσ του  προςτίμου  με κριτιρια α) τα μζςα που χρθςιμοποίθςε ο 

παραβάτθσ και β) το βακμό υποτροπισ.  

Με τθν παράγραφο 7 οι κυρϊςεισ τθσ παραγράφου 6 επιβάλλονται και ςτισ περιπτϊςεισ 

διενζργειασ, χωρίσ ςχετικι άδεια, αμμολθψιϊν φυςικϊν αποκζςεων κραυςμάτων από τισ 

κοίτεσ και εκβολζσ ποταμϊν, χειμάρρων και από τισ καλάςςιεσ και λιμναίεσ ακτζσ, επιπλζον 

των προβλεπόμενων κυρϊςεων τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, με ςκοπό τθν αποτροπι 

διενζργειασ παράνομων αμμολθψιϊν. 

Με τθν παράγραφο 8 ορίηονται οι φορείσ και οι Υπθρεςίεσ ςτουσ οποίουσ αποδίδονται τα 

χρθματικά ποςά που ειςπράττονται από τθν εφαρμογι των παραγράφων 3 και 6. 

Με τθν παράγραφο 9 προβλζπεται θ δυνατότθτα αναπροςαρμογισ των προςτίμων με 

απόφαςθ του Υπουργοφ ΡΕΝ. 

Στθν παράγραφο 10 αναφζρεται θ ςχετικι με τισ φυςικοχθμικζσ προδιαγραφζσ των 

παραγόμενων αδρανϊν υλικϊν νομοκεςία  και κακορίηεται ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία για το 

ςυντονιςμζνο και αποτελεςματικό ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των κυκλοφοροφντων ςτθν αγορά 

αδρανϊν υλικϊν. Θ ςθμαςία τθσ ποιότθτασ των αδρανϊν υλικϊν για τθν αρτιότθτα τθσ 

καταςκευισ των δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων είναι προφανισ και θ ανάγκθ ελζγχου τθσ 

ποιότθτασ των υλικϊν αυτϊν ζχει επανειλθμμζνωσ επιςθμανκεί από τον τεχνικό κόςμο τθσ 

χϊρασ. 

Άρκρο 60 

Στο άρκρο αυτό ρυκμίηονται κζματα αναςτολισ και διακοπισ των εργαςιϊν ζρευνασ και 

εκμετάλλευςθσ (κατόπιν απόφαςθσ τθσ αρμόδια Επικεϊρθςθσ του ΣΕΡΔΕΜ), και 

κακορίηονται οι προχποκζςεισ για τθ λφςθ των ςυμβάςεων μίςκωςθσ.  

Κατά τα λοιπά, ζχουν λθφκεί υπόψθ ωσ επί το πλείςτον οι προϊςχφουςεσ διατάξεισ ςχετικά 

με τθν ανάκλθςθ αδειϊν εκμετάλλευςθσ, ιτοι οι διατάξεισ του άρκρου 11 του ν.1428/84, 

όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 11 του ν.2115/93 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 21 του ίδιου νόμου . 

Στθν παράγραφο 1 προβλζπεται θ δυνατότθτα αναςτολισ ι διακοπισ των εργαςιϊν 

ζρευνασ ι εκμετάλλευςθσ κατόπιν απόφαςθσ τθσ αρμόδια Επικεϊρθςθσ του ΣΕΡΔΕΜ, μετά 

από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ είτε του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ είτε μιασ από τισ αρμόδιεσ 

Υπθρεςίεσ (που γνωμοδοτοφν) για τθν ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 1 του άρκρου 

49. 



Στθν παράγραφο 2 κακορίηονται οι περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να λυκεί θ ςφμβαςθ 

μίςκωςθσ λατομείων από τον Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ι τον Διμαρχο, ςε 

δθμόςιεσ ι δθμοτικζσ εκτάςεισ αντίςτοιχα. 

Στισ παραγράφουσ 3 και 4 ορίηεται ο τρόποσ επίδοςθσ των ςχετικϊν αποφάςεων και 

επιβάλλεται θ προθγοφμενθ κλιςθ ςε ακρόαςθ. 

Τζλοσ, με τθν παράγραφο 5 προβλζπεται θ δυνατότθτα παραίτθςθσ από τθν εκμετάλλευςθ, 

θ οποία κακίςταται οριςτικι μόνο μετά τθν αποδοχι τθσ από τθν οικεία Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ ι τον οικείο Διμο, αφοφ διαπιςτωκεί θ ςυμμόρφωςθ του εκμεταλλευτι με τουσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ, τουσ όρουσ τθσ τεχνικισ μελζτθσ και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 

μίςκωςθσ. 

 

Άρκρο 61 

Οι διατάξεισ του άρκρου αντιςτοιχοφν ςε αυτζσ των άρκρων 15 παρ. 2, 22 και 36 του 

ν.669/1977 και του άρκρου 17 του ν.1428/1984. 

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ ρυκμίηεται το πλαίςιο άςκθςθσ διοικθτικϊν προςφυγϊν 

κατά των αποφάςεων, είτε του Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, είτε τθσ 

αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ του ΣΕΡΔΕΜ. 

Ειδικότερα ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 προβλζπεται θ δυνατότθτα άςκθςθσ ενδικοφανοφσ 

προςφυγισ ενϊπιον του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κατά των απορριπτικϊν 

αποφάςεων του Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ που αφοροφν ζγκριςθ 

διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν ι αποφάςεων που αφοροφν ςφναψθ,  παράταςθ, 

τροποποίθςθ, κακϊσ και καταγγελία ςφμβαςθσ μίςκωςθσ  , αντίςτοιχα, εντόσ τριάντα 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τουσ. 

Στθν παράγραφο 3 προβλζπεται θ δυνατότθτα άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ενϊπιον 

του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κατά των αποφάςεων τθσ αρμόδιασ 

Επικεϊρθςθσ του ΣΕΡΔΕΜ περί επιβολισ πάςθσ φφςεωσ χρθματικοφ προςτίμου, 

περιοριςτικϊν μζτρων ςτθν ζρευνα ι εκμετάλλευςθ κακϊσ και προςωρινισ ι οριςτικισ 

διακοπισ του ςυνόλου ι μζρουσ των εργαςιϊν ζρευνασ ι  εκμετάλλευςθσ εντόσ τριάντα 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ι επίδοςθ τουσ αντίςτοιχα. 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 4, θ προκεςμία εξζταςθσ των ενδικοφανϊν προςφυγϊν των 

παραγράφων 1 ζωσ 3, είναι τρεισ μινεσ από τθν άςκθςθ τουσ, ςτθν περίπτωςθ δε των 

προςφυγϊν κατά  αποφάςεων, που απορρίπτουν τθν παράταςθ μιςκϊςεων, κακϊσ και 



κατά των αποφάςεων επιβολισ χρθματικϊν ποινϊν, θ προκεςμία άςκθςθσ τουσ ζχει 

αναςταλτικό αποτζλεςμα. 

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 ρυκμίηονται τα κζματα επίδοςθσ- 

κοινοποίθςθσ των αποφάςεων, που εκδίδονται ςτο πλαίςιο άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων 

των αρμόδιων Επικεωριςεων του ΣΕΡΔΕΜ. Ρροβλζπεται θ επίδοςθ με ςυςτθμζνθ 

επιςτολι μζςω ταχυδρομείου ι  με τθ ςυνδρομι των Αςτυνομικϊν Αρχϊν, ςε περίπτωςθ 

που δεν είναι δυνατι θ κοινοποίθςθ μζςω ταχυδρομείου. Ειδικά, τα μζτρα αςφαλείασ των 

άρκρων 17 παράγραφοι 2 και 5, του άρκρου 18 παράγραφοσ 1, οι ςυςτάςεισ ςυμμόρφωςθσ 

του άρκρου 17 παράγραφοσ 4, κακϊσ και τα πρόςκετα μζτρα του άρκρου 3 παράγραφοσ 4 

του ΚΜΛΕ επιδίδονται ςτον ενδιαφερόμενο μζςω των αρμόδιων Αςτυνομικϊν Τμθμάτων, 

κακϊσ αυτά αναφζρονται ςε κζματα αςφάλειασ εργαηομζνων και περιοίκων.  

Άρκρο 62 

Στο άρκρο αυτό ρυκμίηονται κζματα που ςχετίηονται με τα παράβολα που απαιτοφνται για 

τθ χοριγθςθ οποιαςδιποτε ζγκριςθσ που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου, κακϊσ επίςθσ και κζματα ςχετικά με τα υπζρ των ΟΤΑ, ςτισ περιοχζσ των οποίων 

λειτουργοφν λατομεία. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ επαναλαμβάνονται προϊςχφουςεσ διατάξεισ 

και ορκολογικοποιοφνται κάποιεσ υφιςτάμενεσ προβλζψεισ. 

Στθν παράγραφο 1 επαναλαμβάνεται θ προϊςχφουςα διάταξθ του άρκρου 12 του Ν. 

3175/2003 ( 207 Αϋ) ςχετικά με τθν απαιτοφμενθ ΚΥΑ με τθν οποία κακορίηονται τα είδθ και 

τα ποςά των παραβόλων για όλεσ τισ εγκρίςεισ που προβλζπονται από τθν μεταλλευτικι 

και λατομικι νομοκεςία. Επιπλζον ορίηεται, για πρϊτθ φορά, ποςοςτό των ειςπραττόμενων 

εςόδων να διατίκεται για δράςεισ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Ορυκτϊν Ρρϊτων Υλϊν που 

ςχετίηονται με τθν ορκολογικι αξιοποίθςθ των ορυκτϊν (Διοργάνωςθ ςυνεδρίων – 

θμερίδων, ανάπτυξθ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, κλπ). 

Στθν παράγραφο 2, ςχετικά με τα ειδικά τζλθ υπζρ πρωτοβάκμιων ΟΤΑ:  

α) Επαναλαμβάνεται θ προϊςχφουςα διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 19 του Ν.1428/84, 

όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 2115/93, ςχετικά με το ειδικό τζλοσ υπζρ ΟΤΑ των 

λατομείων αδρανϊν, με ςχετικι διαφοροποίθςθ των προτεινόμενων ποςοςτϊν. 

Συγκεκριμζνα, ενϊ το ιςχφον τζλοσ υπζρ ΟΤΑ ιταν 5 % επί τθσ αξίασ των προϊόντων, με τθν 

προτεινόμενθ διάταξθ αυτό διαμορφϊνεται ςε  8% επί τθσ αξίασ των μθ  επεξεργαςμζνων 

και 4 % επί των επεξεργαςμζνων. Επίςθσ επαναλαμβάνεται, κάπωσ διαφοροποιθμζνθ, θ 

διάταξθ τθσ παρ. 3α του άρκρου 43 του Ν.4262/2014 ( 114 Αϋ) ςχετικά με τθν υποχρζωςθ 

επιβολισ ειδικοφ τζλουσ και ςτα ςυνεξορυςςόμενα παραπροϊόντα. 



β) Επαναλαμβάνεται θ προϊςχφουςα διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 19 του Ν.1428/84, 

ςχετικά με το τζλοσ υπζρ ΟΤΑ επί των προϊόντων των λατομείων αδρανϊν τθσ 

τςιμεντοβιομθχανίασ και αςβεςτοποιίασ. 

γ) Επαναλαμβάνεται θ προϊςχφουςα διάταξθ τθσ παρ. 15 του άρκρου 26 του Ν. 1828/89 

(ΦΕΚ 2 Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 27 του Ν.2130/93 

(ΦΕΚ 62 Αϋ) ςχετικά με το τζλοσ 2% επί τθσ αξίασ των προϊόντων των λατομείων 

βιομθχανικϊν ορυκτϊν. 

Τζλοσ, ςτθν παράγραφο 3, επαναλαμβάνεται θ προϊςχφουςα διάταξθ του άρκρου 183 του 

ν.4001/2011 (179 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 17 του 

ν.4203/2013 ( 235 Αϋ) και τθσ παρ. 5 του άρκρου 22 του ν. 4351/2015 (164 Αϋ), περί 

καταβολισ πράςινου τζλουσ 1% για τα λατομεία που ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ μετά τα 

40 χρόνια. 

 

Άρκρο 63 

Στο άρκρο αυτό προβλζπεται, για πρϊτθ φορά, θ ςφνταξθ και δθμοςιοποίθςθ, από τθν 

αρμόδια Υπθρεςία του ΥΡΕΝ (Ραρατθρθτιριο μεταλλευτικϊν και λατομικϊν 

δραςτθριοτιτων), ζκκεςθσ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με τθ μεταλλευτικι και 

λατομικι δραςτθριότθτα  θ οποία περιλαμβάνει ςχετικοφσ οικονομικοφσ, περιβαλλοντικοφσ 

και κοινωνικοφσ δείκτεσ παραγωγισ. 

Θ Ζκκεςθ αυτι ςυντάςςεται κατά τθ διάρκεια του δευτζρου εξαμινου κάκε ζτουσ και 

περιλαμβάνει τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ για τθ δραςτθριότθτα του προθγοφμενου ζτουσ. 

Μεταξφ των περιεχομζνων τθσ Ζκκεςθσ περιλαμβάνονται: 

 Στοιχεία Ραραγωγισ, Απαςχόλθςθσ κακϊσ και λοιπά τεχνικά Οικονομικά Στοιχεία, 

όπωσ αυτά προκφπτουν από τα Δελτία Δραςτθριότθτασ. 

 Δθμόςια Ζςοδα και ζςοδα ΟΤΑ από τθ μεταλλευτικι και λατομικι δραςτθριότθτα 

(μιςκϊματα, τζλθ, κ.λπ.), όπωσ προκφπτουν από τισ επιμζρουσ αναφορζσ των 

Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των Λοιπϊν Φορζων του Δθμοςίου. 

 Ρεριβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ μεταλλευτικισ και λατομικισ δραςτθριότθτασ, 

όπωσ αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για εκτάςεισ οι οποίεσ ζχουν δεςμευτεί, ζχουν 

υποςτεί εκμετάλλευςθ, ζχουν αποκαταςτακεί, κλπ., ςτοιχεία ςχετικά με 



κατανάλωςθ ενζργειασ, νεροφ, χριςθ χθμικϊν ουςιϊν, εκπομπζσ CO2, ςκόνθσ, 

παραγωγι αποβλιτων κλπ. 

 Στοιχεία ςχετικά με τθν Αςφάλεια και ςυγκεκριμζνα, τα ατυχιματα που ςυνζβθςαν, 

τουσ προλθπτικοφσ ελζγχουσ που διεξιχκθςαν κακϊσ και τισ χρθματικζσ ποινζσ που 

επιβλικθκαν, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία των κατά τόπο αρμόδιων Επικεωριςεων 

του ΣΕΡΔΕΜ. 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κοινωνικι διάςταςθ των επιπτϊςεων τθσ εξόρυξθσ, 

όπωσ μεταβολι πλθκυςμοφ, ζργα υποδομισ, άμεςεσ και ζμμεςεσ κζςεισ εργαςίασ, 

οικονομικά οφζλθ των τοπικϊν κοινωνιϊν, κλπ. 

Θ Ζκκεςθ αυτι προβλζπεται να αξιοποιθκεί από: α) τθν κυβζρνθςθ και τισ δθμόςιεσ αρχζσ 

ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των ορυκτϊν 

πρϊτων υλϊν τθσ χϊρασ, β) τθ βιομθχανία, για τθ διερεφνθςθ επενδυτικϊν ευκαιριϊν, γ) 

τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα, για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ και δ) τισ ΜΚΟ και το ευρφ κοινό για 

λόγουσ  διαφάνειασ και διάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ. 

Υποχρζωςθ ςφνταξθσ και δθμοςιοποίθςθσ αντίςτοιχθσ Ζκκεςθσ επιβάλλεται και ςτισ 

ςχετικζσ Υπθρεςίεσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων. 

Άρκρο 64 

Με το παρόν άρκρο  ρυκμίηονται ειδικότερα μεταλλευτικά κζματα κατά τρόπο ϊςτε να 

εναρμονίηονται με τισ αντίςτοιχεσ ρυκμίςεισ τθσ λατομικισ νομοκεςίασ. Επιπλζον 

αποςκοπείται θ ρφκμιςθ δυςλειτουργιϊν που ανζδειξε θ διοικθτικι πρακτικι. Ειδικότερα:     

Με τθν παράγραφο 1 κακορίηεται ότι τα προβλεπόμενα ςτισ παραγράφουσ 3, 4, 6 και 7 του 

άρκρου 58 ςχετικά με τθν υποχρζωςθ υποβολισ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων και τισ 

επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ υποβολισ ι μθ ςυμπλιρωςθσ 

εμπροκζςμωσ υποβλθκζντων ςτοιχείων, που προβλζπονται για τουσ εκμεταλλευτζσ 

λατομείων, εφαρμόηονται και για τουσ εκμεταλλευτζσ μεταλλευτικϊν ορυκτϊν, με τισ 

ειδικότερεσ προχποκζςεισ που τίκενται ςτθν παράγραφο αυτι. 

Με τθν παράγραφο 2 ορίηεται ρθτά θ υποχρζωςθ των εκμεταλλευτϊν μεταλλείων να 

αποκακιςτοφν του μεταλλευτικοφσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιοφνται, ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα ςτθ ςχετικι απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων, ενϊ για πρϊτθ 

φορά προβλζπεται θ κατάκεςθ από τον εκμεταλλευτι εγγυθτικισ επιςτολισ, πριν από τθν 

ζγκριςθ τθσ τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ 

απόφαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων. Επιπλζον ορίηεται το φψοσ του ποςοφ τθσ 



εγγυθτικισ επιςτολισ, κακϊσ και θ υπθρεςία ςτθν οποία αυτι κατατίκεται (υπθρεςία 

ζγκριςθσ τθσ τεχνικισ μελζτθσ). 

Στθ ςυνζχεια προβλζπονται οι ςυνζπειεσ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του εκμεταλλευτι με τθν ωσ 

άνω υποχρζωςθ αποκατάςταςθσ (κυρϊςεισ, κατάπτωςθ εγγυθτικισ) και κακορίηονται οι 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν το ςχετικό ζλεγχο. 

Με τθν παράγραφο 3 ειςάγεται νζα ρφκμιςθ, με τθν οποία επιδιϊκεται θ ζκπτωςθ, μζςω 

μιασ εξαιρετικισ και άπαξ εφαρμοηόμενθσ διαδικαςίασ, παραχωριςεων μεταλλείων, για τισ 

οποίεσ οι δικαιοφχοι (μεταλλειοκτιτεσ ι μιςκωτζσ) δεν ζχουν επί μακρόν ανταποκρικεί 

ςτθν εκ του άρκρου 118 του Μεταλλευτικοφ Κϊδικα υποχρζωςθ υποβολισ ετιςιων 

δελτίων δραςτθριότθτασ ι δθλϊςεων απραξίασ. Κρίκθκε δε ότι θ ςυνεχισ μθ ςυμμόρφωςθ 

για τουλάχιςτον δζκα ςυναπτά ζτθ (2007 ζωσ και 2016) είναι ζνα αςφαλζσ χρονικό 

διάςτθμα, από το οποίο ςυνάγεται θ αδράνεια τθσ παραχϊρθςθσ και θ μθ βοφλθςθ τθσ 

διατιρθςισ τθσ για το ςκοπό για τον οποίο παραχωρικθκε, ιτοι θ άςκθςθ μεταλλευτικισ 

δραςτθριότθτασ. Συνεπϊσ, με τθν εν λόγω ρφκμιςθ επιβάλλεται δια του νόμου θ 

προβλεπόμενθ ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 118 του Μεταλλευτικοφ Κϊδικα ζκπτωςθ, θ 

οποία διαπιςτϊνεται με πράξθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μετά τθν 

άπρακτθ πάροδο τθσ εξάμθνθσ προκεςμίασ που ορίηει θ διάταξθ, ωσ δε θμερομθνία 

ζκπτωςθσ κεωρείται θ 31/12/2008, θμερομθνία κατά τθν οποία, ςφμφωνα με τθ λογικι του 

ςκοποφ τθσ ρφκμιςθσ, κα είχε απαγγελκεί θ ζκπτωςθ, αν είχε ακολουκθκεί θ 

προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 118 του Μεταλλευτικοφ Κϊδικα διαδικαςία για το ζτοσ 2007. Θ 

διαπιςτωτικι πράξθ ζκπτωςθσ, με τθν οποία διατάςςεται και θ κατάπτωςθ τυχόν 

κατατεκειμζνων εγγυιςεων του άρκρου 47 του Μεταλλευτικοφ Κϊδικα, όπωσ ιςχφει, 

κοινοποιείται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν εν λόγω ρφκμιςθ. Επιπλζον, 

εφαρμόηονται αναλογικά οι περί ζκπτωςθσ διατάξεισ των άρκρων 124 ζωσ και 127 του 

Μεταλλευτικοφ Κϊδικα, όπωσ ιςχφουν. Σε περίπτωςθ που οι «υπεριμεροι» 

μεταλλειοκτιτεσ προςκομίςουν τα προβλεπόμενα ςτθ ρφκμιςθ ςτοιχεία μζςα ςτθν 6μθνθ 

προκεςμία που ορίηεται ςε αυτι, εφαρμόηονται αναλογικά οι διατάξεισ των άρκρων 119 

και επόμενα του Μεταλλευτικοφ Κϊδικα, όπωσ ιςχφουν. Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ διάταξθσ 

είναι θ αποδζςμευςθ χϊρων μεταλλευτικοφ ενδιαφζροντοσ για περαιτζρω αξιοποίθςθ.  

Με τθν παράγραφο 4 ορίηεται ότι θ διενζργεια τθσ μεταλλευτικισ ζρευνασ, ιτοι 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν ορυκτϊν, όπωσ 

αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 2 του ν.δ. 210/1973 «Ρερί Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277), 

υπόκειται ςτο κεςμικό πλαίςιο άςκθςθσ δραςτθριοτιτων του ν. 4442/2016, και ειδικότερα 

ςτα άρκρα 69, 70 και 74 αυτοφ.  



Με τθν παράγραφο 5 τροποποιείται το άρκρο 17 του ν.δ. 210/1973 «Ρερί Μεταλλευτικοφ 

Κϊδικοσ» (Α’ 277), ϊςτε να διαςαφθνίηεται ο νομικόσ χαρακτιρασ τθσ άδειασ 

μεταλλευτικϊν ερευνϊν, που εκδίδεται από τον Ρεριφερειάρχθ, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα 

του οποίου βρίςκεται ο προσ ζρευνα χϊροσ, ωσ διοικθτικισ πράξθσ με τθν οποία αφενόσ 

χορθγείται το δικαίωμα μεταλλευτικισ ζρευνασ, ωσ μεταλλευτικό δικαίωμα που προθγείται 

τθσ ςφςταςθσ του δικαιϊματοσ τθσ μεταλλειοκτθςίασ, αφετζρου εγκρίνεται θ διενζργεια 

μεταλλευτικϊν ερευνϊν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ άδειασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν.    

Με τθν παράγραφο 6 προςτίκεται ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 76 του ν.δ. 

210/1973 «Ρερί Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277), όπωσ ιςχφει, φράςθ ωσ εξισ: «…., 

ανατρζχει δε (ενν. θ ζγκριςθ) ςτον χρόνο κατάρτιςθσ των ςυμβάςεων τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου 74 του παρόντοσ, εκτόσ αν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ όριςαν διαφορετικά, οπότε 

θ ζγκριςθ ανατρζχει ςτο χρόνο που όριςαν τα μζρθ». Σκοπόσ τθσ προςκικθσ είναι θ 

ταφτιςθ του χρόνου επζλευςθσ των ζννομων αποτελεςμάτων των ςχετικϊν ςυμβάςεων 

(ςφςταςθσ, αλλοίωςθσ ι μετάκεςθσ μεταλλευτικϊν δικαιωμάτων ι παραχϊρθςθσ τθσ 

χριςθσ ι τθσ χριςθσ και κάρπωςθσ αυτϊν) με το χρόνο που επζλεξαν τα ςυμβαλλόμενα 

μζρθ, ο οποίοσ κατά κανόνα ταυτίηεται με το χρόνο κατάρτιςθσ των ςχετικϊν 

ςυμβολαιογραφικϊν πράξεων.  

Με τθν παράγραφο 7 αντικακίςταται το άρκρο 158 του ν.δ. 210/1973 «Ρερί Μεταλλευτικοφ 

Κϊδικοσ» (Α’ 277) και ορίηεται ότι θ εγκατάςταςθ εντόσ μεταλλευτικϊν χϊρων και 

λειτουργία των μθχανθμάτων πάςθσ φφςεωσ που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ εκμετάλλευςθσ 

των μεταλλείων και επεξεργαςίασ των εκ τοφτων παραγομζνων μεταλλευμάτων με 

εφαρμογι μθχανικϊν, χθμικϊν, κερμικϊν ι άλλων μεταλλουργικϊν μεκόδων, 

περιλαμβανομζνων και των απαιτοφμενων τεχνικϊν ζργων για τθν εγκατάςταςθ αυτϊν 

(βάκρα ζδραςθσ, silos κ.λ.π.), πραγματοποιείται με τισ προχποκζςεισ των άρκρων 71, 72 

και 73 του ν. 4442/2016. 

Με τθν παράγραφο 8 τροποποιείται το άρκρο 166 του ν.δ. 210/1973 «Ρερί Μεταλλευτικοφ 

Κϊδικοσ» (Α’ 277), όπωσ ιςχφει, ϊςτε να αναπροςαρμοςτοφν οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ που 

επιβάλλονται ςε όποιον πραγματοποιεί ζρευνα ι εκμετάλλευςθ μεταλλευτικϊν ορυκτϊν ςε 

χϊρουσ για τουσ οποίουσ δεν διακζτει το ςχετικό δικαίωμα και τισ προχποκζςεισ άςκθςισ 

του και να εναρμονιςτοφν με αυτζσ που προβλζπονται για όποιον εκμεταλλεφεται ι 

εξορφςςει ι αποκομίηει λατομικά ορυκτά χωρίσ να ζχει το ςχετικό δικαίωμα και τισ 

προχποκζςεισ άςκθςισ του. Ζτςι, όποιοσ πραγματοποιεί τισ εν λόγω παράνομεσ πράξεισ 

τιμωρείται - πζραν των αςτικϊν και ποινικϊν κυρϊςεων - και διοικθτικϊσ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 59 του παρόντοσ.  



Ειδικότερα, επαναλαμβάνεται θ υφιςτάμενθ ρφκμιςθ ότι τα παρανόμωσ εξορυχκζντα 

μεταλλευτικά ορυκτά περιζρχονται αυτοδικαίωσ ςτθν κυριότθτα του δθμοςίου, ενϊ για 

πρϊτθ φορά ορίηεται ρθτά θ κτθματικι υπθρεςία του δθμοςίου ωσ αρμόδια για τθ 

διαχείριςθ των προϊόντων αυτϊν. 

Με τθν παράγραφο 9 τροποποιείται θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 167 του ν.δ. 210/1973 

«Ρερί Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277), όπωσ ιςχφει, ϊςτε να αναπροςαρμοςτοφν τα 

διοικθτικά πρόςτιμα που επιβάλλονται για παράβαςθ από τον εκμεταλλευτι των 

διατάξεων του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν, των εντολϊν του 

Επικεωρθτι Μεταλλείων, των κατ’ εφαρμογι των άρκρων 31, 32 και 61 του Μεταλλευτικοφ 

Κϊδικα τυχόν τεκζντων όρων, κακϊσ και των διατάξεων των άρκρων 158, 160 και 163 του 

Μεταλλευτικοφ Κϊδικα, και να εναρμονιςτοφν με τα αντίςτοιχα που προβλζπονται ςτθν 

παράγραφο 3 του άρκρου 17 του παρόντοσ για τουσ εκμεταλλευτζσ λατομείων. 

Με τθν παράγραφο 10 προςτίκεται εδάφιο ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 176 του ν.δ. 

210/1973 «Ρερί Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277), όπωσ αντικαταςτάκθκε και ιςχφει με 

τθν παράγραφο 3 του άρκρου 12 του ν. 4203/2013 (Α’ 235), ϊςτε να παρζχεται θ αναγκαία 

νομοκετικι εξουςιοδότθςθ για τθν πρόβλεψθ, ςτθ κοινι υπουργικι απόφαςθ περί 

κακοριςμοφ τζλουσ κακϊσ και κάκε ςχετικισ λεπτομζρειασ με αυτό για ενεργζσ, 

αποκεματικζσ και αργοφςεσ παραχωριςεισ μεταλλείων και για άδειεσ μεταλλευτικϊν 

ερευνϊν, κυρϊςεων ςε περίπτωςθ μθ καταβολισ του τζλουσ ι μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ 

λοιπζσ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςε αυτι, οι οποίεσ κυρϊςεισ ςυνίςτανται ςε 

χρθματικό πρόςτιμο, ενϊ ςε περιπτϊςεισ υποτροπισ, που κα κακορίηονται ςτθν εν λόγω 

ΚΥΑ, κα μπορεί να προβλεφκεί, κατά περίπτωςθ, ζκπτωςθ από τθν παραχϊρθςθ ι 

ανάκλθςθ τθσ άδειασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ περί ζκπτωςθσ από 

παραχϊρθςθ ι ανάκλθςθσ άδειασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν διατάξεισ του Μεταλλευτικοφ 

Κϊδικα.  

Με τθν παράγραφο 11 προβλζπεται ότι οι αποφάςεισ των Τμθμάτων Επικεϊρθςθσ 

Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 164 του Μεταλλευτικοφ 

Κϊδικα επιδίδονται μζςω των αρμόδιων Αςτυνομικϊν Τμθμάτων, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 19 παράγραφοσ 5 του παρόντοσ. 

Με τθν παράγραφο 12 ορίηονται οι καταργοφμενεσ διατάξεισ του ν.δ. 210/1973 «Ρερί 

Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277). Ειδικότερα καταργείται το άρκρο 32, κακϊσ ο ςκοπόσ 

τθσ ρφκμιςθσ ικανοποιείται πλιρωσ με τθ νζα παράγραφο 2 του άρκρου 29 του ν.δ. 



210/1973, που προςτίκεται με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 74 του ν. 4442/2016, με τθν 

προςκόμιςθ των αντίςτοιχων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται ςε αυτι, ανάλογα με το 

είδοσ των ςκοποφμενων ερευνθτικϊν εργαςιϊν. Καταργείται θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 

37, με τθν οποία ο κάτοχοσ τθσ άδειασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν ι ο διάδοχοσ αυτοφ ι ο εξ 

αυτοφ ζλκων δικαιϊματα είχε τθ δυνατότθτα, μετά τθν υποβολι πλθροφςασ τουσ νόμιμουσ 

όρουσ αίτθςθσ περί παραχϊρθςθσ, να προβαίνει ςε περαιτζρω μεταλλευτικζσ ζρευνεσ 

εντόσ του χϊρου τθσ άδειασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν. Καταργείται θ παράγραφοσ 2 του 

άρκρου 41, με τθν οποία ο εκδοφσ τθν άδεια μεταλλευτικϊν ερευνϊν Ρεριφερειάρχθσ, 

μετά τθν υποβολι από τον κάτοχο τθσ άδειασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν ι το διάδοχο αυτοφ 

ι τον εξ αυτοφ ζλκοντα δικαιϊματα πλθροφςασ τουσ νόμιμουσ όρουσ αίτθςθσ περί 

παραχϊρθςθσ, είχε τθ δυνατότθτα να επιτρζψει τθν εκμετάλλευςθ των εκ των ερευνϊν 

διαπιςτωκζντων κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν ορυκτϊν, αν από τθν υποβλθκείςα 

οικονομοτεχνικι μελζτθ ι από λοιπά πρόςκετα ςτοιχεία ι λόγουσ, δικαιολογείτο κατά τθν 

κρίςθ του θ ζναρξθ τθσ εκμετάλλευςθσ πριν τθν ζκδοςθ του παραχωρθτθρίου Ρροεδρικοφ 

Διατάγματοσ. Καταργείται το άρκρο 159, κακϊσ τα ςχετικά ηθτιματα ρυκμίηονται πλζον 

από νζο άρκρο 73 του ν. 4442/2016. Τζλοσ, καταργείται το άρκρο 169, κακϊσ με τθ 

ρφκμιςθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 17 του παρόντοσ, ςτο οποίο ρθτά παραπζμπει θ 

τροποποιθκείςα με τθν παράγραφο 9 διάταξθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 167, 

προβλζπεται το φψοσ των διοικθτικϊν προςτίμων ςε περίπτωςθ κακ’ υποτροπι 

παράβαςθσ, οπότε, μετά και τθν κατάργθςθ του άρκρου 168 με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 14 του ν. 274/1976 (Α’ 50), θ διάταξθ του άρκρου 169 δεν ζχει πλζον ρυκμιςτικό 

αντικείμενο.  

Άρκρο 65 

Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο καταγράφονται αναλυτικά οι κανονιςτικζσ πράξεισ, που 

προβλζπονται με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ. 

Άρκρο 66  

Με το παρόν άρκρο προςτίκεται Κεφάλαιο ΛΒ ςτο ν. 4442/2016, μετά το άρκρο 56 του εν 

λόγω νόμου, το οποίο κζτει το πλαίςιο άςκθςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ ζρευνασ και τθσ 

εκμετάλλευςθσ λατομείων, κατ’ εφαρμογι των προβλζψεων του Ραραρτιματοσ του ωσ 

άνω νόμου. Λόγω τθσ προςκικθσ αυτισ του νζου κεφαλαίου τα  άρκρα 49 ζωσ 56 του ν. 

4442/2016 τίκενται ωσ κεφάλαιο Κ. Ζτςι με το νζο άρκρο 57 του ν. 4442/2016 κακορίηεται 

το πεδίο εφαρμογισ του νζου Κεφαλαίου Λ, ςτο οποίο εμπίπτουν α) οι δραςτθριότθτεσ με 

Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) 8.11,  8.12, 8.99.22.01, 8.99.29  και 9.90.  που 



περιλαμβάνονται ςτθν 2θ ομάδα του Ραραρτιματοσ και β) εν γζνει οι δραςτθριότθτεσ 

ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ των λατομικϊν ορυκτϊν.  

Ρεραιτζρω με το νζο άρκρο 58 τίκεται ο βαςικόσ κανόνασ τθσ αλλαγισ που επζρχεται για 

τισ εκεί ρυκμιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ, ιτοι θ υπαγωγι τουσ ςτο κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ. 

Οφτωσ, κατά τθν γενικι αντίλθψθ που διαπνζει πλζον το πλαίςιο άςκθςθσ οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων ςχετιηόμενων με τα λατομεία, όταν οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ πρόκειται να 

αςκθκοφν ςε ιδιωτικι ζκταςθ υπόκεινται ςε γνωςτοποίθςθ (για τθν οποία δεν υπάρχει 

χρονικόσ περιοριςμόσ παρά μόνο αυτόσ, που ορίηεται από τθν ΑΕΡΟ, θ οποία πρζπει να 

βρίςκεται ςε ιςχφ), ενϊ όταν πρόκειται να αςκθκοφν ςε δθμόςια ι δθμοτικι, ςε ζγκριςθ. 

Ρράγματι, εφεξισ, θ δραςτθριότθτα τθσ διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν για λατομικά 

ορυκτά ςε ιδιωτικι ζκταςθ δεν αποτελεί αντικείμενο αδειοδότθςθσ αλλά γνωςτοποίθςθσ 

του άρκρου 6 του ν. 4442/2016. Θ παράγραφοσ 2 ορίηει ότι θ γνωςτοποίθςθ 

πραγματοποιείται αποκλειςτικά µζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ. 

Ωςτόςο, μζχρι τθν ενεργοποίθςι του, θ γνωςτοποίθςθ υποβάλλεται από το φορζα τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ πριν τθν ζναρξθ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν προσ τθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία υποχρεοφται να τθν κοινοποιεί 

αμελλθτί ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ προκειμζνου αυτζσ να αςκιςουν τα ελεγκτικά τουσ 

κακικοντα. Στθν παράγραφο 4 αναφζρονται οι ενζργειεσ που κα πρζπει να ζχουν 

ολοκλθρωκεί προ τθσ υποβολισ τθσ γνωςτοποίθςθσ από τον φορζα. Μετά τθν υποβολι τθσ 

γνωςτοποίθςθσ, ο φορζασ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ δφναται να προβεί ςε 

διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τα λατομικά ορυκτά τθσ παραγράφου 1, ςτθν 

οριςμζνθ ιδιωτικι ζκταςθ. 

Αντίςτοιχα με το νζο άρκρο 59, θ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςε δθμόςια ι δθμοτικι 

ζκταςθ για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και φυςικϊν 

λίκων, κακϊσ και αδρανϊν υλικϊν ειδικϊν χριςεων, υπόκειται ςε κακεςτϊσ ζγκριςθσ, κατά 

το άρκρο 7 του ν. 4442/2016, και δίδεται από τον Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ. Στθν παράγραφο 3 αναφζρονται τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ 

τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ. Εφόςον τα δικαιολογθτικά είναι πλιρθ, θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 

χορθγεί, εντόσ 20 θμερϊν, τθν ζγκριςθ διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν, ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται, τόςο οι ΡΡΔ που οφείλει να τθρεί ο ενδιαφερόμενοσ, όςο και τεχνικζσ 

δεςμεφςεισ, οι οποίεσ τίκενται από το Τμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων ςτθ γνωμοδότθςι 

του και πρζπει επίςθσ να τθροφνται από τον ενδιαφερόμενο. Θ ζγκριςθ αυτι χορθγείται για 

χρονικι διάρκεια δφο (2) ετϊν και για ενιαία ζκταςθ. Στισ επόμενεσ παραγράφουσ τίκενται 



οι κανόνεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ χρονικισ προτεραιότθτασ των αιτιςεων χοριγθςθσ ζγκριςθσ 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν. 

Σχετικϊσ δε με τθν εκμετάλλευςθ λατομείου βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και 

φυςικϊν λίκων ςε ιδιωτικι ζκταςθ, αυτι υπόκειται ςε γνωςτοποίθςθ, ςφμφωνα με το νζο 

άρκρο 60. Ομοίωσ και εδϊ, ςτθν παράγραφο 6, αναφζρονται οι ενζργειεσ που κα πρζπει να 

ζχουν ολοκλθρωκεί προ τθσ υποβολισ τθσ γνωςτοποίθςθσ από τον φορζα. Από τθν άλλθ 

πλευρά θ εκμετάλλευςθ λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και φυςικϊν λίκων 

ςε δθμόςια ι δθμοτικι ζκταςθ υπόκειται ςε κακεςτϊσ ζγκριςθσ. Ρροσ αποφυγι άςκοπων 

αλλθλοεπικαλυπτόμενων διαδικαςιϊν και τθν επακόλουκθ διπλι ςυγκζντρωςθ 

δικαιολογθτικϊν, θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ του λατομικοφ χϊρου που καταρτίηεται ςφμφωνα 

με τα άρκρα  45, 53 και 54, επζχει κζςθ εγκρίςεωσ. 

Ρεραιτζρω, κατά το νζο άρκρο 62 θ εκμετάλλευςθ λατομείου αδρανϊν υλικϊν ςε ιδιωτικι 

ζκταςθ υπόκειται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ, ενϊ κατά το άρκρο 63 θ αντίςτοιχθ 

δραςτθριότθτα ςε δθμόςια ι δθμοτικι ζκταςθ υπόκειται ςε κακεςτϊσ ζγκριςθσ. Ομοίωσ 

και εδϊ, θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ του λατομικοφ χϊρου που καταρτίηεται με τα άρκρα 45, 53 

και 54 του παρόντοσ, επζχει κζςθ εγκρίςεωσ. Ειδικά ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ι δθμοτικισ 

ζκταςθσ εκτόσ λατομικισ περιοχισ απαιτείται θ ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν που 

προβλζπονται ανά ειδικότερθ περίπτωςθ ςτο άρκρο 52. 

Με το άρκρο 64 ρυκμίηονται κζματα που αφοροφν τθν εκμετάλλευςθ των λατομείων, για 

τισ οποίεσ το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ δεν ζχει επιλυκεί οριςτικά ςτο πλαίςιο του άρκρου 10 

του Ν. 3208/2003. 

Με το άρκρο 64Α προβλζπεται θ υποχρζωςθ του εκμεταλλευτι για υποβολι τεχνικισ 

μελζτθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν 

Εργαςιϊν (ΦΕΚ Βϋ1227/2011). 

Τροποποιιςεισ επζρχονται και ςτισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ και 

λειτουργία εγκαταςτάςεων θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με το νζο 

άρκρο 65. Συγκεκριμζνα, για τθν εγκατάςταςθ εντόσ λατομείων θλεκτρομθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ των εξορυςςομζνων ορυκτϊν, δεν απαιτείται πλζον  θ 

ςχετικι άδεια του άρκρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε.. Σε περίπτωςθ δθμόςιων και δθμοτικϊν 

εκτάςεων, πριν τθν ζναρξθ των ςχετικϊν εργαςιϊν απαιτείται να ζχει προθγθκεί θ μίςκωςθ 

τθσ ζκταςθσ. Επίςθσ και θ λειτουργία των εγκαταςτάςεων του θλεκτρομθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ υπόκειται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ. 



 Ρεραιτζρω ςτο νζο άρκρο 66 προβλζπεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ προσ κακοριςμό με 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που 

δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, των ειδϊν και των ποςϊν των παραβόλων 

που απαιτοφνται για τθ γνωςτοποίθςθ και για τθν χοριγθςθ ζγκριςθσ των δραςτθριοτιτων 

που ρυκμίηονται με τισ ειςαγόμενεσ διατάξεισ, κακϊσ και για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ 

προςφυγισ ενϊπιον του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, τα οποία δφναται να 

αναπροςαρμόηονται. Ωςτόςο ιδθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου αυτοφ ορίηεται ότι για τθ 

διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μαρμάρων, φυςικϊν 

λίκων ι βιομθχανικϊν ορυκτϊν των περιπτϊςεων α και γ τθσ παρ. 3 του άρκρου 43, κακϊσ 

και αδρανϊν υλικϊν ειδικϊν χριςεων, πλθν τθσ μαρμαρόςκονθσ, μαρμαροψθφίδασ και των 

αςβεςτολικικϊν αντιολιςκθρϊν, ςε δθμόςιεσ και δθμοτικζσ εκτάςεισ καταβάλλεται μαηί με 

τθ ςχετικι αίτθςθ, επί ποινι απαραδζκτου, παράβολο, φψουσ τριϊν χιλιάδων ευρϊ (3000€) 

ευρϊ, το οποίο δφναται να αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ. Σε περίπτωςθ που μετά τθν ολοκλιρωςθ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν 

ακολουκιςει μίςκωςθ του χϊρου, το ποςό αυτό ςυμψθφίηεται  με τα μιςκϊματα του 

πρϊτου ζτουσ.  

Με το άρκρο 67 προβλζπονται οι κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ παράλειψθσ γνωςτοποίθςθσ, 

γνωςτοποίθςθσ με αναλθκι ςτοιχεία και παράλειψθσ γνωςτοποίθςθσ μεταβλθκζντων 

ςτοιχείων με παραπομπι ςτο άρκρο 15 του ν. 4442/2016, ςτο οποίο ρυκμίηεται το εφροσ 

του διοικθτικοφ προςτίμου και τα κριτιρια επιβολισ του. Αν ο φορζασ δεν ζχει εξαςφαλίςει 

ζγκριςθ επιβάλλονται ςε βάροσ του οι κυρϊςεισ του ίδιου άρκρου. Κατά των πράξεων 

επιβολισ κυρϊςεων χωρεί θ προςφυγι ενϊπιον του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ  και 

Ενζργειασ. Τα χρθματικά πρόςτιμά των παραγράφων 1 και 2 επιβάλλονται ςωρευτικά με τα 

πρόςτιμα και τισ κυρϊςεισ του άρκρου 59 του παρόντοσ. Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ 

επιμζρουσ όρων και προχποκζςεων κατά τθ λειτουργία δραςτθριοτιτων που υπόκεινται ςε 

γνωςτοποίθςθ ι ζγκριςθ εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ από τα 

αρμόδια όργανα που ορίηονται ςε αυτι. 

 

Άρκρο 67 

Με το παρόν άρκρο προςτίκεται Κεφάλαιο ΛΓ’ ςτο ν. 4442/2016, μετά το άρκρο 67 αυτοφ, 

το οποίο κζτει το απλουςτευμζνο πλαίςιο τθσ ζρευνασ και τθσ άςκθςθσ δραςτθριοτιτων 

εκμετάλλευςθσ μεταλλείων, κατ’ εφαρμογι των προβλζψεων του Ραραρτιματοσ του ωσ 

άνω νόμου. Ζτςι με το νζο άρκρο 68 του ν. 4442/2016 κακορίηεται το πεδίο εφαρμογισ του 



νζου κεφαλαίου ΛΓ’, ςτο οποίο εμπίπτουν α) θ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ 

διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν ορυκτϊν και β) θ εντόσ του μεταλλευτικοφ χϊρου 

εγκατάςταςθ και λειτουργία μθχανθμάτων πάςθσ φφςεωσ που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ 

εκμετάλλευςθσ των μεταλλείων και επεξεργαςίασ των εκ τοφτων παραγομζνων 

μεταλλευμάτων και ιδίωσ όςεσ αντιςτοιχίηονται ςτουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ 

(ΚΑΔ) 07, 07.1, 07.2, 09.9 τθσ 2θσ ομάδασ του Ραραρτιματοσ.   

Ειδικότερα με το νζο άρκρο 69 ορίηεται ότι θ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ 

διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν ορυκτϊν του άρκρου 2 του ν.δ. 210/1973 «Ρερί 

Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277) υπόκειται ςτο κακεςτϊσ ζγκριςθσ του άρκρου 7 του ν. 

4442/2016. Θ εν λόγω ζγκριςθ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2, χορθγείται όπωσ ειδικότερα 

ορίηεται ςτισ παραγράφουσ 1, 2, 3 και 5 του άρκρου 29 του ν.δ. 210/1973 «Ρερί 

Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277), όπωσ οι παράγραφοι αυτζσ προςτίκενται με τθν 

παράγραφο 2 του νζου άρκρου 74 του ν. 4442/2016. Με τθν παράγραφο 3 ορίηεται ότι θ 

αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ υποβάλλεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά από το φορζα 

τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 

Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ) του άρκρου 14 του ν. 4442/2016, μζχρι 

δε τθν ενεργοποίθςθ αυτοφ για το τμιμα που αφορά ςτθν ζγκριςθ διενζργειασ 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν ορυκτϊν, θ 

παράγραφοσ 4 προβλζπει τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, πριν τθν ζναρξθ των ερευνθτικϊν 

εργαςιϊν,  ςτθν κατά τόπο αρμόδια Ρεριφζρεια, ςτθν περίπτωςθ τθσ ζκδοςθσ άδειασ 

μεταλλευτικϊν ερευνϊν, ι ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, ςτθν περίπτωςθ τθσ διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν μετά τθ ςφςταςθ τθσ 

μεταλλειοκτθςίασ. Τζλοσ, θ παράγραφοσ 5 παρζχει νομοκετικι εξουςιοδότθςθ για τθν 

ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ για τον κακοριςμό τθσ ειδικότερθσ διαδικαςίασ και του περιεχομζνου τθσ 

ζγκριςθσ, των δικαιολογθτικϊν που κατακζτει ο φορζασ, τθσ κλιμάκωςθσ των 

επιβαλλόμενων κυρϊςεων εντόσ των ορίων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 57, τθσ 

διαδικαςίασ επιβολισ τουσ και κάκε άλλου ςχετικοφ με τθν ζγκριςθ κζματοσ, ςφμφωνα με 

τα άρκρα 7 και 8 του ν. 4442/2016. 

Ρεραιτζρω με το νζο άρκρο 70 ορίηεται ότι θ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ 

διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν ορυκτϊν του άρκρου 2 του ν.δ. 210/1973 «Ρερί 

Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277) υπόκειται ςτο κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ του άρκρου 5 

του ν. 4442/2016, ςτισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 4 και 6 του  άρκρου 29 του ν.δ. 

210/1973 «Ρερί Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277), όπωσ οι παράγραφοι αυτζσ 



προςτίκενται με τθν παράγραφο 2 του νζου άρκρου 74 του ν. 4442/2016. Με τθν 

παράγραφο 2 ορίηεται ότι θ εν λόγω γνωςτοποίθςθ γίνεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά από 

το φορζα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ) του άρκρου 14 του ν. 

4442/2016, μζχρι δε τθν ενεργοποίθςθ αυτοφ για το τμιμα που αφορά ςτθ γνωςτοποίθςθ 

τθσ διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν 

ορυκτϊν, θ παράγραφοσ 3 προβλζπει τθν υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ, πριν τθν ζναρξθ 

των ερευνθτικϊν εργαςιϊν, ςτθν κατά τόπο αρμόδια Ρεριφζρεια, ςτθν περίπτωςθ που οι 

ερευνθτικζσ εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ χορθγθκείςασ από τον 

Ρεριφερειάρχθ άδειασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν, ι ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςτθν περίπτωςθ τθσ διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν μετά 

τθ ςφςταςθ τθσ μεταλλειοκτθςίασ. Τζλοσ, θ παράγραφοσ 4 παρζχει νομοκετικι 

εξουςιοδότθςθ για τθν ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ για τον κακοριςμό του περιεχομζνου και τθσ διαδικαςίασ 

τθσ γνωςτοποίθςθσ, των τυχόν εγγράφων που τθροφνται ςτθν ζδρα τθσ δραςτθριότθτασ, 

του τρόπου γνωςτοποίθςθσ των ςτοιχείων ςε περίπτωςθ επικείμενθσ μεταβολισ τουσ, των 

αρχϊν ςτισ οποίεσ κοινοποιείται θ γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου να αςκιςουν τισ ελεγκτικζσ 

τουσ αρμοδιότθτεσ, τθσ κλιμάκωςθσ των επιβαλλόμενων κυρϊςεων εντόσ των ορίων τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 57, τθσ διαδικαςίασ επιβολισ τουσ και κάκε άλλου ςχετικοφ με 

τθ γνωςτοποίθςθ κζματοσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 6 του ν. 4442/2016. 

Με το νζο άρκρο 71  επζρχονται τροποποιιςεισ ςτισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ για τθν 

εγκατάςταςθ και λειτουργία εγκαταςτάςεων θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων. 

Συγκεκριμζνα, για τθν εγκατάςταςθ εντόσ μεταλλευτικϊν χϊρων θλεκτρομθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων υποςτθρικτικϊν τθσ εξόρυξθσ (όπωσ αντλίεσ, δίκτυα πεπιεςμζνου αζρα, 

δεξαμενζσ υδάτων, εγκαταςτάςεισ αυτοματιςμϊν, τθλεπικοινωνίασ-τθλεειδοποιιςεων 

εργαηομζνων, δίκτυα πυρόςβεςθσ, δίκτυα αεριςμοφ), εγκαταςτάςεων βοθκθτικϊν  των 

μεταλλευτικϊν εργαςιϊν (όπωσ εγκαταςτάςεισ χθμείου, εγκαταςτάςεισ ςυνεργείων, 

μθχανουργείων και θλεκτροτεχνείων, αποκθκϊν πάςθσ φφςεωσ πλθν εκρθκτικϊν υλϊν)  

κακϊσ και εγκαταςτάςεων απλισ μθχανικισ επεξεργαςίασ του μεταλλεφματοσ (κραφςθσ-

λειοτρίβθςθσ-ταξινόμθςθσ χωρίσ περαιτζρω επεξεργαςία), δεν απαιτείται θ ςχετικι άδεια 

του άρκρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε. 

Ρροβλζπεται επίςθσ νομοκετικι εξουςιοδότθςθ προσ κακοριςμό, με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, τθσ ειδικότερθσ διαδικαςίασ  και 

του περιεχόμενου τθσ γνωςτοποίθςθσ, τα  ζγγραφα που τθροφνται ςτθν ζδρα τθσ 



δραςτθριότθτασ, ο τρόποσ γνωςτοποίθςθσ των ςτοιχείων ςε περίπτωςθ επικείμενθσ 

μεταβολισ τουσ, οι αρχζσ ςτισ οποίεσ κοινοποιείται θ γνωςτοποίθςθ προκειμζνου να 

αςκιςουν τισ ελεγκτικζσ τουσ αρμοδιότθτεσ, θ κλιμάκωςθ των επιβαλλόμενων κυρϊςεων 

εντόσ των ορίων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 57, θ διαδικαςία επιβολισ τουσ και κάκε 

άλλο ςχετικό με τθ γνωςτοποίθςθ κζμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 6 του ν. 4442/2016. 

 

Με το νζο άρκρο  72 ορίηεται ότι για τθν  εγκατάςταςθ, εντόσ μεταλλευτικϊν χϊρων, 

ςφνκετων  μονάδων που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ εκμετάλλευςθσ των μεταλλείων και 

επεξεργαςίασ μεταλλευτικϊν ορυκτϊν και ςυγκεκριμζνα: και ςυγκεκριμζνα: 

(α) εγκαταςτάςεων εμπλουτιςμοφ και πζραν τθσ απλισ κραφςθσ-λειοτρίβθςθσ-

ταξινόμθςθσ,(β) εγκαταςτάςεισ καμινείασ,(γ) εγκαταςτάςεισ μεταλλουργικισ 

επεξεργαςίασ,(δ) εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται εργαςίεσ  χθμικισ και 

κερμικισ επεξεργαςίασ και αποκικευςθσ που ςχετίηεται με τισ εργαςίεσ αυτζσ και ςτισ 

οποίεσ υπειςζρχονται επικίνδυνεσ ουςίεσ όπωσ ορίηονται ςτο παράρτθμα  Λ τθσ υπ’ αρικμ. 

172058/2016 κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Υγείασ, Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ  

(Βϋ354) για τισ οποίεσ εφαρμόηονται οι ειδικζσ διατάξεισ που ορίηονται ςτθν εν λόγω 

απόφαςθ, (ε)χϊροι απόκεςθσ εξορυκτικϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 

39624/2209/Ε103/2009 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Βϋ2076), (ςτ) 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ υδάτων, (η) εγκαταςτάςεισ ανζλκυςθσ προςωπικοφ,, 

απαιτείται θ ζγκριςθ εγκατάςταςθσ από τον  υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 7 και 8 του ν. 4442/2016, ορίηεται δε ότι θ ζγκριςθ χορθγείται εντόσ 

τεςςάρων  μθνϊν από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ πλιρουσ φακζλου ςτθν αρμόδια 

υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Σε περίπτωςθ, που θ αίτθςθ ι 

ςτοιχεία του φακζλου κρικοφν ανεπαρκι ι ανακριβι, τότε επιςτρζφεται ςτον εκμεταλλευτι 

που μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου, αφοφ προθγουμζνωσ ςυμπλθρωκεί ι διορκωκεί, 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ υπθρεςίασ που ζχουν εγγράφωσ διατυπωκεί. 

Με τισ επόμενεσ παραγράφουσ ορίηεται ότι θ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ 

υποβάλλεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά από τον φορζα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, 

πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ,  μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ), ενϊ, μζχρι τθν 



ενεργοποίθςθ του τμιματοσ του ΟΡΣ-ΑΔΕ που αφορά ςτθν ζγκριςθ των δραςτθριοτιτων 

του παρόντοσ άρκρου, θ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ υποβάλλεται  από τον φορζα 

τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, προσ τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

Για τθν χοριγθςθ τθσ  ζγκριςθσ απαιτείται θ υποβολι ςτθν αρμόδια υπθρεςία των 

προβλεπόμενων ςτο άρκρο 103 του Κ.Μ.Λ.Ε. δικαιολογθτικϊν. 

 Στθ ςυνζχεια ορίηεται ότι όπου ςτθν κείμενθ νομοκεςία αναφζρεται άδεια εγκατάςταςθσ 

θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των δραςτθριοτιτων τθσ παραγράφου 1, νοείται 

εφεξισ θ ζγκριςθ εγκατάςταςθσ του παρόντοσ. 

Ρροβλζπεται επίςθσ νομοκετικι εξουςιοδότθςθ προσ κακοριςμό, με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, τθσ ειδικότερθσ διαδικαςίασ  και 

του περιεχόμενου τθσ ζγκριςθσ, τα δικαιολογθτικά που κατακζτει ο φορζασ, τθσ 

κλιμάκωςθσ των επιβαλλόμενων κυρϊςεων εντόσ των ορίων τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 57, τθσ διαδικαςίασ επιβολισ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με τθν ζγκριςθ κζμα, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 7 και 8 του ν. 4442/2016. 

 

Με το νζο άρκρο 73 ορίηεται ότι θ  λειτουργία των εγκαταςτάςεων   των  άρκρων 71 και 72 

υπόκειται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 47 του παρόντοσ. 

Θ γνωςτοποίθςθ πραγματοποιείται αποκλειςτικά μζςω του Ολοκλθρωμζνου 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ Δραςτθριότθτασ και Ελζγχων (ΟΡΣ – ΑΔΕ) του 

άρκρου 56 του παρόντοσ, ενϊ μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του ΟΡΣ – ΑΔΕ, θ γνωςτοποίθςθ 

υποβάλλεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

Στθν παράγραφο 4 ορίηονται τα δικαιολογθτικά που οφείλει να ζχει ο φορζασ  πριν τθν 

υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ. 

Στθν παράγραφο 5  και ειδικά για τισ εγκαταςτάςεισ του νζου άρκρου 72, ειςάγεται 

ςυγκεκριμζνθ προκεςμία τριϊν μθνϊν από τθν υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ , ϊςτε θ 

αρμόδια ελεγκτικι υπθρεςία να προβεί – κατά προτεραιότθτα - ςτον ζλεγχο τθσ 

εγκατάςταςθσ. Εφ’ όςον ο ζλεγχοσ διαπιςτϊςει τθν ορκι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, θ 

αρμόδια υπθρεςία εκδίδει φφλλο ελζγχου, το οποίο φυλάςςεται ςτο φάκελο τθσ 

επιχείρθςθσ. Στθν περίπτωςθ που από τον ζλεγχο διαπιςτωκεί ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ με 

τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, ικανι να δθμιουργιςει ςοβαρό και άμεςο κίνδυνο 

ςτθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων ι ςτο περιβάλλον, θ αρμόδια υπθρεςία 



αποφαςίηει τθ λιψθ των ανάλογων μζτρων, όπωσ τθν προςωρινι ι οριςτικι διακοπι τθσ 

λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ, τθν επιβολι κυρϊςεων ι τθν παροχι ςυςτάςεων μζχρι τθ 

ςυμμόρφωςι τθσ. 

Ρροβλζπεται επίςθσ νομοκετικι εξουςιοδότθςθ προσ κακοριςμό, με κοινι απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ που 

εκδίδεται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, του περιεχόμενου και 

τθσ διαδικαςίασ τθσ γνωςτοποίθςθσ, των τυχόν εγγράφων που τθροφνται ςτθν ζδρα τθσ 

δραςτθριότθτασ, του τρόπου γνωςτοποίθςθσ των ςτοιχείων ςε περίπτωςθ επικείμενθσ 

μεταβολισ τουσ,  των αρχϊν ςτισ οποίεσ κοινοποιείται θ γνωςτοποίθςθ προκειμζνου να 

αςκιςουν τισ ελεγκτικζσ τουσ αρμοδιότθτεσ, τθσ κλιμάκωςθσ των επιβαλλόμενων 

κυρϊςεων εντόσ των ορίων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 57 τθσ διαδικαςίασ επιβολισ 

τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με τθ γνωςτοποίθςθ κζμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 47 και 48. 

Με το νζο άρκρο 74 τροποποιείται το άρκρο 29 του ν.δ. 210/1973 «Ρερί Μεταλλευτικοφ 

Κϊδικοσ» (Α’ 277), ωσ ακολοφκωσ: Με τθν παράγραφο 1 αντικακίςταται θ παράγραφοσ 1 

του άρκρου 29 και προβλζπεται ότι εφόςον θ αίτθςθ περί χοριγθςθσ άδειασ 

μεταλλευτικϊν ερευνϊν πλθροί τισ προβλεπόμενεσ προχποκζςεισ των άρκρων 20, 21 παρ. 

1, 22 παρ. 1, και 23 του ν.δ. 210/1973 «Ρερί Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277) και ζπειτα 

από ζλεγχο των ορίων και τθσ εκτάςεωσ του χϊρου προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι ο 

αιτοφμενοσ χϊροσ είναι ελεφκεροσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 26 και υπό τθν επιφφλαξθ 

των διατάξεων του άρκρου 31 του ν.δ. 210/1973 «Ρερί Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277), ο 

Ρεριφερειάρχθσ εκδίδει εντόσ προκεςμίασ δφο μθνϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ, 

διαπιςτωτικι πράξθ με τθν οποία διαπιςτϊνεται θ ολοκλιρωςθ του ελζγχου και καλείται ο 

ενδιαφερόμενοσ να προςδιορίςει, εντόσ του αιτοφμενου χϊρου, όπωσ αυτόσ τυχόν ζχει 

περικοπεί μετά τον διενεργθκζντα ζλεγχο, το είδοσ των εργαςιϊν που προτίκεται να 

διενεργιςει κακϊσ και τθ κζςθ αυτϊν. Με τθν παράγραφο 2 προςτίκενται παράγραφοι 2, 

3, 4, 5 και 6 ςτο άρκρο 29 του ν.δ. 210/1973 «Ρερί Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277), με τισ 

οποίεσ ρυκμίηονται ειδικότερα τα εξισ: Με τθ νζα  παράγραφο 2 ορίηονται τα 

δικαιολογθτικά που οφείλει να υποβάλει ο ενδιαφερόμενοσ, πριν τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ 

μεταλλευτικϊν ερευνϊν, ανάλογα με το είδοσ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν που ςκοπεφει να 

εκτελζςει. Θ απλοποίθςθ που επιχειρείται με τθν εν λόγω ρφκμιςθ είναι θ απαλλαγι από 

οποιαδιποτε περαιτζρω διοικθτικι άδεια ι πράξθ ςτθν περίπτωςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν 

χωρίσ επζμβαςθ επί του εδάφουσ, οπότε αρκεί θ υποβολι ςχετικισ διλωςθσ, 

υπογεγραμμζνθσ από αρμόδιο επιςτιμονα. Ενϊ ςε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ απαιτείται, 

ανάλογα με το είδοσ και το βάκοσ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν, θ υποβολι Ρρότυπων 



Ρεριβαλλοντικϊν Δεςμεφςεων ι Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων και 

εγκεκριμζνθσ προτυποποιθμζνθσ τεχνικισ μελζτθσ ςε κάκε περίπτωςθ. Με τθ νζα 

παράγραφο 3 ορίηεται ότι εφόςον τα δικαιολογθτικά είναι πλιρθ, ο Ρεριφερειάρχθσ, εντόσ 

30 θμερϊν, εκδίδει εγκριτικι πράξθ υπό τον τίτλο «άδεια μεταλλευτικϊν ερευνϊν», με τθν 

οποία χορθγείται το δικαίωμα μεταλλευτικϊν ερευνϊν  ςτον αιτθκζντα χϊρο, όπωσ τυχόν 

ζχει περικοπεί, και εγκρίνεται θ διενζργεια των ερευνθτικϊν εργαςιϊν, όπωσ προκφπτουν 

από τα προςκομιςκζντα ςτοιχεία τθσ νζασ παραγράφου 2. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ςε 

ςυνδυαςμό και με τθ νζα παράγραφο 1, αφενόσ οριοκετείται χρονικά θ διοικθτικι 

διαδικαςία χοριγθςθσ τθσ άδειασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν, ϊςτε να μθ δεςμεφονται επί 

μακρόν χϊροι ενδεχόμενου μεταλλευτικοφ ενδιαφζροντοσ, αφετζρου επιτυγχάνεται θ 

χοριγθςθ του δικαιϊματοσ μεταλλευτικισ ζρευνασ και θ ζγκριςθ τθσ διενζργειασ των 

ςκοποφμενων ερευνθτικϊν εργαςιϊν με μία πράξθ, τθν άδεια μεταλλευτικϊν ερευνϊν. 

Ζτςι, αφ’ θσ ςτιγμισ εκδοκεί θ άδεια μεταλλευτικϊν ερευνϊν είναι δυνατι θ άμεςθ ζναρξθ 

τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, χωρίσ απϊλεια κρίςιμου χρόνου από τθν 3ετι διάρκεια 

τθσ άδειασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν για λιψθ τθσ αναγκαίασ αδειοδότθςθσ. Με τθ νζα 

παράγραφο 4 ορίηεται ότι ςε περίπτωςθ που από τα αποτελζςματα των ερευνϊν προκφψει 

θ ανάγκθ εκτζλεςθσ ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςε άλλθ κζςθ εντόσ του χϊρου τθσ άδειασ 

μεταλλευτικϊν ερευνϊν ι άλλου είδουσ από τισ εγκεκριμζνεσ με τθν χορθγθκείςα άδεια 

μεταλλευτικϊν ερευνϊν, ο φορζασ οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτθν κατά τόπο αρμόδια 

Ρεριφζρεια τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 2 δικαιολογθτικά, ανάλογα με τισ νζεσ 

εργαςίεσ που ςκοπεφει να εκτελζςει, πριν τθν ζναρξθ αυτϊν και πάντα εντόσ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ αδείασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν. Με τθ νζα παράγραφο 5 ορίηεται ότι οι 

ερευνθτικζσ εργαςίεσ μετά τθ ςφςταςθ τθσ μεταλλειοκτθςίασ, δθλαδι μετά τθν ζκδοςθ του 

παραχωρθτιριου Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ, διενεργοφνται ςτισ περιπτϊςεισ (β) και (γ) τθσ 

νζασ παραγράφου 2 μετά τθν ζγκριςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ προτυποποιθμζνθσ τεχνικισ μελζτθσ, αφοφ προςκομιςτοφν 

κατά περίπτωςθ Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ ι Απόφαςθ Ζγκριςθσ 

Ρεριβαλλοντικϊν Πρων. Θ ζγκριςθ χορθγείται μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 

Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν 

και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Με τθ νζα παράγραφο 6 

ορίηεται ότι θ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν μετά τθ ςφςταςθ τθσ μεταλλειοκτθςίασ 

υπόκειται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ για τισ περιπτϊςεισ που οι προβλεπόμενεσ 

ερευνθτικζσ εργαςίεσ δεν ζχουν καμία επζμβαςθ επί του εδάφουσ, εφαρμοηομζνθσ 

αναλόγωσ τθσ περίπτωςθσ (α) τθσ νζασ παραγράφου 2 και ορίηεται θ υπθρεςία ςτθν οποία 



υποβάλλεται θ ςχετικι διλωςθ. Τζλοσ, με τθν παράγραφο 3 αναρικμείται θ παράγραφοσ 2 

του άρκρου 29 του ν.δ. 210/1973 «Ρερί Μεταλλευτικοφ Κϊδικοσ» (Α’ 277) ςε 7.  

 Ρεραιτζρω ςτο νζο άρκρο 75 προβλζπεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ προσ κακοριςμό με 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που 

δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, των ειδϊν και των ποςϊν των παραβόλων 

που απαιτοφνται για τθ γνωςτοποίθςθ και για τθν χοριγθςθ ζγκριςθσ των δραςτθριοτιτων 

που ρυκμίηονται με τισ ειςαγόμενεσ διατάξεισ, κακϊσ και για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ 

προςφυγισ ενϊπιον του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, τα οποία δφναται να 

αναπροςαρμόηονται.  

Με το νζο άρκρο 76 προβλζπονται οι κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ παράλειψθσ γνωςτοποίθςθσ, 

γνωςτοποίθςθσ με αναλθκι ςτοιχεία και παράλειψθσ γνωςτοποίθςθσ μεταβλθκζντων 

ςτοιχείων με παραπομπι ςτο άρκρο 15 του ν. 4442/2016, ςτο οποίο ρυκμίηεται το εφροσ 

του διοικθτικοφ προςτίμου και τα κριτιρια επιβολισ του. Αν ο φορζασ δεν ζχει εξαςφαλίςει 

ζγκριςθ επιβάλλονται ςε βάροσ του οι κυρϊςεισ του ίδιου άρκρου. Κατά των πράξεων 

επιβολισ κυρϊςεων χωρεί θ προςφυγι ενϊπιον του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ  και 

Ενζργειασ. Τα χρθματικά πρόςτιμά των παραγράφων 1 και 2 επιβάλλονται ςωρευτικά με τα 

πρόςτιμα και τισ κυρϊςεισ του άρκρου 59 του παρόντοσ. Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ 

επιμζρουσ όρων και προχποκζςεων κατά τθ λειτουργία δραςτθριοτιτων που υπόκεινται ςε 

γνωςτοποίθςθ ι ζγκριςθ εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ από τα 

αρμόδια όργανα που ορίηονται ςε αυτι.         

 

Άρκρο 68 

Οι μεταβατικζσ διατάξεισ, που προβλζπονται ςτο άρκρο αποςκοποφν ςτθν ομαλι μετάβαςθ  

από το προϊςχφον ςτο νζο νομικό κακεςτϊσ. 

Ειδικότερα, ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 ρυκμίηονται τα κζματα που αφοροφν τισ ερευνθτικζσ 

εργαςίεσ επί πάςθσ φφςεωσ εκτάςεων. Οι αποφάςεισ ςυναίνεςθσ διενζργειασ ερευνθτικϊν 

εργαςιϊν επί δθμοςίων εκτάςεων που ζχουν εκδοκεί με βάςθ το προγενζςτερο κακεςτϊσ, 

κακϊσ και οι ερευνθτικζσ εργαςίεσ επί δθμοτικϊν και ιδιωτικϊν εκτάςεων που ζχουν ιδθ 

ξεκινιςει, εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δφο ετϊν από τθν ζκδοςι ι 

ζναρξθ αυτϊν, αντίςτοιχα.   

Εκκρεμείσ αιτιςεισ για τθ χοριγθςθ ςυναίνεςθσ διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν επί 

δθμοςίων και δθμοτικϊν εκτάςεων, εξετάηονται ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ των 



διατάξεων του Κεφαλαίου Λ’ του ν.4442/2016 (Α’230), εφόςον καταβλθκεί το 

προβλεπόμενο ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 66 του ν.4442/2016 (Α’230) παράβολο, 

εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. Οι ερευνθτικζσ εργαςίεσ επί 

ιδιωτικϊν εκτάςεων, διενεργοφνται κατόπιν γνωςτοποίθςθσ. 

Στθν παράγραφο 3 διατυπϊνεται ρθτά θ κατάργθςθ τθσ «άδειασ εκμετάλλευςθσ 

λατομείων» και επιςθμαίνεται ότι θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ςε δθμόςιεσ και δθμοτικζσ 

εκτάςεισ επζχει εφεξισ κζςθ ζγκριςθσ  εκμετάλλευςθσ. 

Στισ παραγράφουσ 4 και 5 ρυκμίηονται οι περιπτϊςεισ των υφιςτάμενων μιςκϊςεων 

λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και φυςικϊν λίκων, και λατομείων αδρανϊν 

υλικϊν, αντίςτοιχα, που ζχουν ςυναφκεί ι παρατακεί  με βάςθ το προγενζςτερο κακεςτϊσ 

και περιγράφεται θ δυνατότθτα παράταςθσ τουσ, αναλόγωσ του χρονικοφ ςθμείου λιξθσ 

τουσ. 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ τθσ παραγράφου 6 ρυκμίηεται θ περίπτωςθ τθσ παράταςθσ 

τθσ διάρκειασ ιςχφοσ των ςυμβάςεων μίςκωςθσ πζραν των 40 ετϊν  για τα ιδιωτικά 

λατομείων όλων των κατθγοριϊν λατομικϊν ορυκτϊν, όπου ο φορζασ εκμετάλλευςθσ είναι 

διαφορετικόσ από τον ιδιοκτιτθ του εδάφουσ, ϊςτε θ πρϊτθ δεκαετισ παράταςθ να μθ 

γίνεται μονομερϊσ από τον μιςκωτι, αλλά να απαιτείται θ ςυμφωνία του ιδιοκτιτθ του 

χϊρου του λατομείου.  

Στθν παράγραφο 7 ορίηεται,  για τα ιδιωτικά λατομείων όλων των κατθγοριϊν λατομικϊν 

ορυκτϊν, όπου ο φορζασ εκμετάλλευςθσ είναι διαφορετικόσ από τον ιδιοκτιτθ του 

εδάφουσ και ζχουν ξεπεράςει τα 40 ζτθ λειτουργίασ, θ πρϊτθ δεκαετισ παράταςθ πζραν 

των 50 ετϊν να μθ γίνεται μονομερϊσ από τον μιςκωτι, αλλά να απαιτείται θ ςυμφωνία 

του ιδιοκτιτθ του χϊρου του λατομείου. 

Στθν παράγραφο 8 κεραπεφεται πρόβλθμα που δθμιουργικθκε ςε λατομεία ειδικισ 

χριςθσ, των οποίων το εξορυςςόμενο ορυκτό δεν δφναται ιδθ εδϊ και χρόνια να 

χρθςιμοποιθκεί πουκενά, ωσ προοριηόμενο μόνο για τθν εκτζλεςθ ζργων που πλζον δεν 

εκτελοφνται. Τα λατομεία τθσ κατθγορίασ αυτισ ουςιαςτικά δεν ζχουν αντικείμενο 

λειτουργίασ, ενϊ βάςει των μιςκωτικϊν ςυμβάςεων καλοφνται να καταβάλλουν ςτουσ 

εκμιςκωτζσ το ελάχιςτο εγγυθμζνο ετιςιο μίςκωμα, ςε ποςότθτεσ και τιμζσ  που δεν 

εξορφςςουν και δεν ειςπράττουν. Οι ποςότθτεσ που δεν εξορφςςονται, παραμζνουν ςτο 

υπζδαφοσ και ςτθν κυριότθτα των εκμιςκωτϊν Ο.Τ.Α., χωρίσ να μειϊνονται τα αποκζματα 

του λατομείου και κα μποροφν να  εξορυχκοφν ςτο μζλλον από άλλον μιςκωτι. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο εκμιςκωτισ κα ειςπράξει για δεφτερθ φορά μίςκωμα για τισ ίδιεσ 



ποςότθτεσ. Θ καλι πίςτθ και οι αρχζσ του δικαίου ενόψει τθσ μεταβολισ των δεδομζνων, 

επιβάλλουν τθν προςταςία των μιςκωτϊν, οι οποίοι καλοφνται να πλθρϊςουν μιςκϊματα 

για ποςότθτεσ που δεν ζχουν εξορφξει και πωλιςει, χωρίσ όμωσ να προκαλείται ηθμία 

ςτουσ εκμιςκωτζσ Ο.Τ.Α. Οι περί μιςκϊςεωσ προςοδοφόρου πράγματοσ διατάξεισ του ΑΚ, 

όπωσ και θ ειδικι νομοκεςία των λατομείων και ειδικότερα οι διατάξεισ περί μιςκϊςεωσ 

λατομείου αδρανϊν υλικϊν ειδικϊν χριςεων ςε δθμοτικι ζκταςθ δεν προβλζπουν 

δικαίωμα καταγγελίασ τθσ μιςκϊςεωσ από τον μιςκωτι, ζςτω και αν ο ςκοπόσ τθσ 

μιςκϊςεωσ ζχει καταςτεί ανζφικτοσ. Με τθ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ προβλζπεται πλζον ρθτά 

θ δυνατότθτα αυτι, μθ κιγόμενων των διατάξεων περί περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ, 

ενϊ τζλοσ γίνεται ρθτι μνεία ότι αξιϊςεισ επί τθ βάςει καταχρθςτικισ ςυμπεριφοράσ 

εκμιςκωτϊν δεν δφνανται να είναι ανεκτζσ από το δικαιϊκό μασ ςφςτθμα και ωσ εκ τοφτου 

δεν δφνανται να αναηθτθκοφν.  

Στισ παραγράφουσ  9 και 10 ρυκμίηονται οι περιπτϊςεισ των εκκρεμϊν αιτιςεων για τθν 

ζκδοςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομικϊν ορυκτϊν επί δθμοςίων και δθμοτικϊν εκτάςεων, 

και ιδιωτικϊν εκτάςεων, αντίςτοιχα, οι οποίεσ εξετάηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Κεφαλαίου Λ’ του ν.4442/2016 (Α’230) και με τισ ειδικότερεσ προχποκζςεισ των διατάξεων 

αυτϊν, αναλόγωσ εάν ζχει ιδθ ςυναφκεί ςφμβαςθ μίςκωςθσ και εάν ζχει εγκρικεί τεχνικι 

μελζτθ εκμετάλλευςθσ.  

Στθν παράγραφο 11 ρυκμίηονται οι ειδικότερεσ περιπτϊςεισ εκκρεμϊν αιτιςεων για τθν 

ζκδοςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομικϊν ορυκτϊν ςτισ περιοχζσ του δευτζρου εδαφίου 

τθσ πρϊτθσ παραγράφου του άρκρου 62 του ν.998/1979 (Α’289), όπωσ ιςχφει, για τισ 

οποίεσ το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ δεν ζχει επιλυκεί οριςτικά ςτο πλαίςιο του άρκρου 10 

του ν. 3208/2003 (Α’ 303), ενϊ ςτθν παράγραφο 12 ρυκμίηονται οι περιπτϊςεισ εκκρεμϊν 

αιτιςεων για παράταςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν και 

μαρμάρων, επί δθμόςιων και δθμοτικϊν εκτάςεων, τα οποία ςυνεχίηουν να λειτουργοφν 

ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 7 του ν.2702/1999 (Α’70) 

κακϊσ και εκκρεμϊν αιτιςεων για παράταςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομείων ςε 

ιδιωτικζσ εκτάςεισ και ςτισ περιοχζσ του δευτζρου εδαφίου τθσ πρϊτθσ παραγράφου του 

άρκρου 62 του ν.998/1979 (Α’289) οι οποίεσ πλζον δεν κα εξετάηονται περαιτζρω. Για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των λατομείων αυτϊν, ο φορζασ εκμετάλλευςθσ οφείλει να 

προβεί ςε γνωςτοποίθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 60 του ν.4442/2016, μζςα ςε ζνα (1) ζτοσ 

από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νζου νόμου. 

Στθν παράγραφο 13 διατυπϊνεται ρθτά θ κατάργθςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ για τισ Θ/Μ 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ των εξορυςςομζνων ορυκτϊν, οι οποίεσ βρίςκονται εντόσ 



λατομικϊν χϊρων. Αντίςτοιχα, ςτθν παράγραφο 14 ορίηεται θ κατάργθςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ των ςχετικϊν Θ/Μ εγκαταςτάςεων,  και θ υπαγωγι τθσ λειτουργίασ τουσ ςε 

κακεςτϊσ  γνωςτοποίθςθσ. Στθν παράγραφο 15 ορίηεται ότι οι υφιςτάμενεσ άδειεσ 

εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ Θ/Μ εγκαταςτάςεων, εντόσ λατομικϊν χϊρων, 

εξακολουκοφν να ιςχφουν ζωσ τθ λιξθ τουσ.  

Στθν παράγραφο 16 ρυκμίηεται θ περίπτωςθ των λατομείων, που κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

του παρόντοσ νόμου, λειτουργοφν με άδεια εκμετάλλευςθσ αποκλειςτικϊσ μαρμαρόςκονθσ 

ι μαρμαροψθφίδασ, θ οποία εκδόκθκε πριν το 2000 με τισ διατάξεισ του ν.669/77 και 

τίκεται μεταβατικι περίοδοσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα διάκεςθσ των ςυμπαραγομζνων 

αδρανϊν υλικϊν. 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ τθσ παραγράφου 17, ρυκμίηεται το ηιτθμα τθσ λειτουργίασ 

των λατομείων αδρανϊν υλικϊν που είχαν ςτο παρελκόν ενταχκεί ςτο κακεςτϊσ 

αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1  

του άρκρου 7 του ν.2837/2000 (Α’178) ωσ εμπίπτοντα ςτισ διατάξεισ των παραγράφων 2, 3 

και 4 του άρκρου 20 του ν.2115/1993 (Α’15), των παρ. 5 και 8 του άρκρου 20 του ν. 

2115/1993  και τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 183 του ν.4001/2011, όπωσ  

αντικαταςτάκθκε και ιςχφει. 

Θ παράγραφοσ 18 αναφζρεται ςτισ περιπτϊςεισ λατομείων που εντάχκθκαν ςε λατομικζσ 

περιοχζσ πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ και αδειοδoτικθκαν μόνο για τμιμα του 

ενιαίου χωροκετθκζντοσ λατομικοφ χϊρου και ορίηει τον τρόπο εκμίςκωςθσ του υπολοίπου 

τμιματοσ του ίδιου χωροκετθκζντοσ χϊρου ςτουσ εκμεταλλευτζσ των λατομείων αυτϊν, 

αναλόγωσ του χαρακτιρα τθσ ζκταςθσ ωσ δθμόςιου ι δθμοτικοφ. 

Στθν παράγραφο 19 ρυκμίηεται θ περίπτωςθ τθσ μεταβολισ τθσ χριςθσ γθσ, με 

πολεοδομικζσ, χωροταξικζσ ι άλλεσ διατάξεισ, ςε περιοχζσ που λειτουργοφν νομίμωσ 

λατομεία, και επιςθμαίνεται ότι δεν κωλφεται θ λειτουργία τουσ εντόσ των ορίων τθσ 

αδείασ εκμετάλλευςθσ. 

Στθν παράγραφο 20 ρυκμίηεται ότι θ καταβολι των πάγιων ι αναλογικϊν μιςκωμάτων  που 

ζχουν κακοριςκεί κατά τρόπο διαφορετικό από τα οριηόμενα ςτισ προτεινόμενεσ διατάξεισ, 

με απευκείασ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ που ζχουν ςυναφκεί πριν τθν ζναρξθ εφαρμογισ του 

παρόντοσ, κα ςυνεχίςει το αργότερο μζχρι τισ 31.12.2025. Μετά τθν θμερομθνία αυτι 

εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το άρκρο 45, με τθν εξαίρεςθ δθμοτικϊν λατομείων 

βιομθχανικϊν ορυκτϊν για τα οποία ζχουν κακοριςκεί υψθλότερα μιςκϊματα από τα 



ανϊτατα όρια τθσ παρ. 4 του άρκρου 45, τα οποία ςυνεχίηουν να καταβάλλουν τα 

κακοριςκζντα ςτισ ςυμβάςεισ μιςκϊματα μζχρι τθ λιξθ τουσ. 

Με τθν παράγραφο 21 ορίηεται ότι εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 

ο οικείοσ Ρεριφερειάρχθσ υποχρεοφται να εκδϊςει τθ διαπιςτωτικι απόφαςθ 

ελευκζρωςθσ του χϊρου, για όλεσ τισ άδειεσ μεταλλευτικϊν ερευνϊν που κα ζχουν λιξει 

κατά το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του παρόντοσ. 

Με τθν παράγραφο 22 προβλζπεται μεταβατικι περίοδοσ ςυμμόρφωςθσ, ςχετικά με τθν 

υποχρζωςθ κατάκεςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 55, για  τισ 

υφιςτάμενεσ λατομικζσ επιχειριςεισ αδρανϊν εντόσ λατομικϊν περιοχϊν, κακϊσ και για τισ 

υφιςτάμενεσ μεταλλευτικζσ επιχειριςεισ, για τισ οποίεσ ςφμφωνα με το ιςχφον πλαίςιο δεν 

υφίςτατο αντίςτοιχθ υποχρζωςθ. Θ περίοδοσ αυτι ορίηεται πζντε (5) ζτθ. 

Με τθν παράγραφο 23 διευκρινίηεται ότι τα λατομεία ςχιςτολικικϊν πλακϊν που 

λειτουργοφν ςφμφωνα τισ διατάξεισ άρκρου 16 του ν.3851/2010 (Α’85), όπωσ ζχουν 

αντικαταςτακεί με το άρκρο 27 του ν.4258/2014 (Α’94), και ςυμπλθρωκεί με το άρκρο 62 

του ν.4305/2014 (Α’237), οφείλουν εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ 

του παρόντοσ, να υποβάλλουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςε εφαρμογι των 

διατάξεων του άρκρου 64 του Ν. 4442/2016, προκειμζνου να ςυνεχίςουν τθν 

εκμετάλλευςθ. 

Για διευκόλυνςθ των εκμεταλλευτϊν οι οποίοι κα πρζπει να κατακζςουν εγγυθτικι 

επιςτολι ζναντι τυχόν οφειλομζνων μιςκωμάτων για τα επόμενα τρία χρόνια,  θ εγγυθτικι 

αυτι επιςτολι κα υπολογίηεται ςτο 50 % των προβλεπομζνων παγίων ςφμφωνα με τον 

τφπο τθσ παρ. 4 του άρκρου 45.  

Για τον ίδιο λόγο θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ παρ. 2 του άρκρου 55 για τθ αποκατάςταςθ του 

περιβάλλοντοσ ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ ΑΕΡΟ  κα γίνεται ςφμφωνα με τισ  διατάξεισ 

τθσ παρ. 22 του άρκρου 67,  ιτοι κα κατατίκεται ςε 5 ετιςιεσ δόςεισ.  

Με τθν παράγραφο 24 εξαςφαλίηεται θ ςυνζχεια των ενεργειϊν τθσ διοίκθςθσ, χωρίσ να 

υπάρξει κενό, μζχρισ ότου εκδοκοφν οι κανονιςτικζσ πράξεισ που προβλζπουν οι 

προτεινόμενεσ με το νομοςχζδιο διατάξεισ. 

Άρκρο 69  

Στο άρκρο αυτό καταγράφονται οι καταργοφμενεσ διατάξεισ, είτε επειδι ζχουν περιλθφκεί 

ςτο παρόν ςχζδιο νόμου, είτε ζχουν τροποποιθκεί κατά τα αναφερόμενα ανωτζρω ςτα επί 

μζρουσ άρκρα, είτε κα καταργθκοφν με τθν πλιρθ εφαρμογι του νόμου.  



Άρκρο 70  

Στο άρκρο αυτό περιλαμβάνονται λοιπζσ τροποποιιςεισ διατάξεων τθσ υφιςτάμενθσ 

περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, προκειμζνου να εναρμονιςτοφν με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ. 

ΜΕΟΣ Γϋ 

Άρκρα 73-99 

ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

 Α. ΓΕΝΛΚΟ ΜΕΟΣ 

Σκοπόσ των διατάξεων του παρόντοσ ςχεδίου νόμου είναι θ ολοκλιρωςθ τθσ 

αναδιοργάνωςθσ τθσ ελλθνικισ αγοράσ ενζργειασ με τθν ίδρυςθ Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ 

ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με τουσ ενωςιακοφσ κανόνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενιαίασ 

ευρωπαϊκισ αγοράσ ενζργειασ και ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά και ευρφτερα διεκνι 

πρότυπα. 

Ρροσ επιδίωξθ του ςκοποφ αυτοφ με το ςχζδιο νόμου προβλζπεται ειδικι διαδικαςία 

απόςχιςθσ κλάδου με τθν οποία θ εταιρεία με τθν επωνυμία «Λειτουργόσ Αγοράσ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ Α.Ε.» (ΛΑΓΘΕ) του ν. 4001/2011 μεταβιβάηει τισ αρμοδιότθτζσ τθσ 

λειτουργίασ τθσ υφιςτάμενθσ ενεργειακισ αγοράσ ςτο Χρθματιςτιριο Ενζργειασ, που 

ςυςτινεται και κα λειτουργεί υπό τθν επωνυμία «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» 

ςφμφωνα με το ν. 4425/2016, όπωσ αναμορφϊνεται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ  .  

Θ διαδικαςία αυτι κρίκθκε απαραίτθτθ προκειμζνου να δθμιουργθκεί το κατάλλθλο 

περιβάλλον για τθ µετάβαςθ ςε κακεςτϊσ αγοράσ ενζργειασ με όλα τα ςφγχρονα 

χαρακτθριςτικά χρθματιςτθριακισ αγοράσ που κα διζπεται από τουσ ςχετικοφσ ενωςιακοφσ 

και εκνικοφσ κανόνεσ και κα επιτρζψει τθν πλιρθ εναρμόνιςθ με τθν πολιτικι τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενιαίασ ευρωπαϊκισ αγοράσ ενζργειασ και τθσ 

κζςπιςθ ενιαίων υποχρεωτικϊν κανόνων οργάνωςθσ και λειτουργίασ ςε ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

Ειδικότερα, με το Κεφάλαιο Α’ ειςάγεται ςειρά νζων ρυκμίςεων που τροποποιοφν τισ 

διατάξεισ του ν. 4425/2016 (Αϋ 185). Ρρόκειται για νζεσ οργανωτικζσ και ςυναλλακτικζσ 

ρυκμίςεισ προσ τισ οποίεσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ και οι 

αγορζσ αυτοφ (αγορά επόμενθσ θμζρασ και ενδοθμεριςια αγορά) τελϊντασ υπό τθν 

εποπτεία τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ (ΑΕ). Το νζο πλαίςιο περιλαμβάνει επίςθσ 



προβλζψεισ αναφορικά και με τθν εκκακάριςθ των ενεργειακϊν ςυναλλαγϊν, τισ 

οργανωτικζσ και λειτουργικζσ ρυκμίςεισ που κα πρζπει να διακζτει ο Φορζασ Εκκακάριςθσ, 

θ εποπτεία του οποίου ομοίωσ κα αςκείται από τθ ΑΕ, ωσ και άλλεσ ρυκμίςεισ με τισ 

οποίεσ επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του 

ενεργειακοφ ςυςτιματοσ και θ προςταςία του από πιςτωτικοφσ κινδφνουσ.  

Επιπλζον και ςε ςχζςθ με το υφιςτάμενο πλαίςιο, θ λειτουργία τθσ ενεργειακισ αγοράσ 

ςυμπλθρϊνεται με νζεσ διατάξεισ που κα επιτρζψουν, υπό τθν εποπτικι αρμοδιότθτα τθσ 

ΑΕ, τθ ςφςταςθ και αγορϊν φυςικοφ αερίου, αλλά και περιβαλλοντολογικϊν αγορϊν, ςτο 

πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ωσ άνω χρθματιςτθριακισ αγοράσ.  

Ταυτοχρόνωσ δε, υιοκετοφνται με το ςχζδιο νόμου οι αναγκαίεσ ρυκμίςεισ ϊςτε το 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ να μπορεί να κάνει χριςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ νομοκεςίασ 

(Οδθγία 2014/65/ΕΕ, Κανονιςμόσ (ΕΕ) 600/2014, Κανονιςμόσ (ΕΕ) 648/2012 κ.ά.) για τισ 

ανάγκεσ διαμόρφωςθσ υπό τθ λειτουργία του και χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν 

ςχετιηόμενων με τθν ενζργεια (θλεκτρικι ενζργεια, φυςικό αζριο) ωσ και με άλλα ςυναφι 

προϊόντα («Ενεργειακζσ Χρθματοπιςτωτικζσ Αγορζσ»). Θ ςφςταςθ και λειτουργία τζτοιων 

Ενεργειακϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Αγορϊν ωσ υπαγόμενων ςτο πλαίςιο των αγορϊν 

χρθματοπιςτωτικϊν μζςων κατά τθν ωσ άνω νομοκεςία κα υπόκειται ςτθν εποπτεία τθσ 

Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ωσ αρμόδιασ προσ τοφτο αρχισ κατά το θμεδαπό ςφςτθμα 

δικαίου. Με δεδομζνθ τθ ςυνάφεια και αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ τθσ αγοράσ ενζργειασ και 

τθσ χρθματοπιςτωτικισ αγοράσ, όταν ςυνεπάγεται και φυςικζσ παραδόςεισ των 

υποκείμενων ενεργειακϊν προϊόντων (physically-settled derivatives products), το ςχζδιο 

νόμου λαμβάνει μζριμνεσ για τθν αποτελεςματικότθτα και τθσ εποπτείασ των ςχετικϊν 

αγορϊν. Ρροσ τοφτο υιοκετοφνται οι αναγκαίεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτθ ςυνεργαςία 

μεταξφ τθσ ΑΕ και τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ κατά τισ προβλζψεισ και του ενωςιακοφ 

δικαίου.  

Θ υιοκζτθςθ του νζου χρθματιςτθριακοφ πλαιςίου αποβλζπει εξάλλου και ςτθ διαφφλαξθ 

του εκνικοφ ενεργειακοφ μονοπωλίου (βλ. άρκρ. 5 Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1222 ςε 

ςυνδυαςμό με άρκρ. 9 ν. 4425/2016). Ειδικότερα, το ςχζδιο νόμου περιλαμβάνει τισ 

αναγκαίεσ προχποκζςεισ που κα πρζπει να πλθροί θ ελλθνικι χρθματιςτθριακι αγορά για 

να μπορζςει να αποκτιςει τα εχζγγυα εκείνα, με βάςθ και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που κα 

ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ του ρόλου τθσ ςτον εντεινόμενο ενεργειακό ανταγωνιςμό 

(target model).  



Σθμαντικι παράμετροσ των αλλαγϊν αποτελεί επίςθσ θ ζκδοςθ, μετά τθν ψιφιςθ του ν. 

4425/2016, νζων ευρωπαϊκϊν κανόνων που επθρζαςαν τθ κεςμικι αφετθρία του, ιδίωσ ςε 

ςχζςθ με τθ λειτουργία τθσ προβλεπόμενθσ από αυτόν αγοράσ προκεςμιακϊν προϊόντων 

ςτθν ενζργεια. Ειδικότερα, μετά τθν ψιφιςθ του ν. 4425/2016 ολοκλθρϊκθκε μια ςειρά 

νζων μζτρων, εφαρμοςτικϊν του περιβάλλοντοσ των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν (Οδθγία 

2014/65/ΕΕ, Κανονιςμόσ (ΕΕ) 600/2014), που αναφζρονται και ςε χρθματοπιςτωτικά μζςα 

τα οποία λειτουργοφν ωσ ενεργειακά προϊόντα χονδρικισ (βλ. ιδίωσ Κανονιςμό (ΕΕ) 

2017/565). Ταυτόχρονα θ ΕΑΚΑΑ (Ευρωπαϊκι Αρχι Κινθτϊν Αξιϊν και Αγορϊν) και, ςτθν 

αγγλικι, θ ESMA (European Securities Market Authority) που ςυνεπικουρεί τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι ςτο κεςμικό ζργο τθσ, εξζδωςε ςειρά ερμθνευτικϊν οδθγιϊν του νζου πλαιςίου 

προσ διευκόλυνςθ τθσ εφαρμογισ του (Questions and Answers On MiFID II and MiFIR 

market structures topics, ESMA,70-872942901-38, 03/10/2017) που περιλαμβάνουν 

ςχετικζσ διευκρινίςεισ και ωσ προσ τον οριςμό των εν λόγω ενεργειακϊν προϊόντων 

χονδρικισ (βλ. ιδίωσ Q17, 18).  

Με βάςθ το νζο πλαίςιο όταν πρόκειται για προκεςμιακά προϊόντα που λειτουργοφν υπό 

ςυνκικεσ διαπραγμάτευςθσ (παράγωγα) ςε τόπο διαπραγμάτευςθσ, αυτά υπόκεινται 

υποχρεωτικϊσ ςτθν ειδικι χρθματοπιςτωτικι νομοκεςία (Οδθγία 2014/65/ΕΕ-MiFID II, 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 600/MiFIR κλπ.), όπωσ ςτθ χϊρα μασ λειτουργεί με το ν. 3606/2007 και ιδθ 

με το νόμο με τον οποίο ενςωματϊνεται θ Οδθγία MiFID II. Κατά ςυνζπεια θ μθ υπαγωγι 

ςτθ νομοκεςία αυτι, τθν οποία αφινει να εννοθκεί ο ν. 4425/2016, δεν μπορεί πλζον να 

υποςτθριχκεί. Αντίςτοιχα, όταν πρόκειται για προϊόντα τθσ αγοράσ τοισ μετρθτοίσ 

(επόμενθσ θμζρασ ι ενδοθμεριςια), αυτά δεν εμπίπτουν ςτθ χρθματοπιςτωτικι νομοκεςία 

και οφτε μποροφν οι ςχετικζσ αγορζσ να ορίηονται ωσ τόποι διαπραγμάτευςθσ κατά τθν 

ζννοια των αγορϊν χρθματοπιςτωτικϊν μζςων (ρυκμιηόμενεσ αγορζσ, πολυμερείσ 

μθχανιςμοί διαπραγμάτευςθσ (ΡΜΔ), μθχανιςμοί οργανωμζνθσ διαπραγμάτευςθσ (ΜΟΔ)) 

που αποδίδεται ςε αυτοφσ (Οδθγία 2014/65/ΕΕ). Ενόψει τοφτων οι αναφορζσ του ν. 

4425/2016 ςε ΜΟΔ, που ςχετίηονται με τθ λειτουργία τθσ αγοράσ επόμενθσ θμζρασ, τθσ 

ενδοθμεριςιασ αγοράσ και τθσ αγοράσ εξιςορρόπθςθσ, ομοίωσ δεν μποροφν να καταςτοφν 

εφαρμόςιμεσ.      

Ακολοφκωσ και προσ υλοποίθςθ του ςκοποφ τθσ χρθματιςτθριακισ ολοκλιρωςθσ τθσ 

ενεργειακισ αγοράσ, ειςάγονται με το Κεφάλαιο Β’ ςειρά ρυκμίςεων για τθ ςφςταςθ του 

«Ελλθνικοφ Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ Α.Ε.».  

Θ ςφςταςθ και λειτουργία του νομικοφ προςϊπου αποτυπϊνεται ςτο παρόν ςχζδιο νόμου 

με λεπτομερι τρόπο και ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, ϊςτε οι απαιτοφμενοι μθχανιςμοί 



να είναι κακόλα ζτοιμοι κατά τθν ζναρξθ του μοντζλου-ςτόχου και το νζο τρόπο 

λειτουργίασ τθσ ενιαίασ πλζον αγοράσ.  

Συγκεκριμζνα, ςυςτινεται ο νζοσ φορζασ,  ωσ επίγονοσ τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., θ οποία  

μεταβιβάηει  ςτθ νεοϊδρυόμενθ εταιρεία όλεσ εκείνεσ τισ αρμοδιότθτεσ που τθσ είχαν 

ανατεκεί με τον ν. 4001/2011(Αϋ 179) για τθ λειτουργία τθσ αγοράσ ενζργειασ, προκειμζνου 

αυτι να μετεξελιχκεί ςε ζνα ςφγχρονο και ανταγωνιςτικό περιβάλλον που διεκδικεί το  

ρόλο τθσ ςτθν ενοποίθςθ των αγορϊν προσ μία φτθνότερθ πθγι ενζργειασ για τουσ Ζλλθνεσ 

καταναλωτζσ, με όρουσ και κανόνεσ που ιςχφουν ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, με τθν 

ειςαγωγι και εξαγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ προσ και από τθ χϊρα μασ να κακίςταται 

πλζον εφκολθ για όλουσ. 

Οι διατάξεισ του Κεφαλαίου Β’ περιλαμβάνουν μάλιςτα όλεσ εκείνεσ τισ αναγκαίεσ 

ρυκμίςεισ και φάςεισ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ μετάβαςθσ τθσ ενεργειακισ αγοράσ από το 

περιβάλλον λειτουργίασ τθσ υπό τον υφιςτάμενο ΛΑΓΘΕ ςτο νζο περιβάλλον του 

Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ. Συναφϊσ, κακορίηονται και τα κζματα εταιρικοφ δικαίου, 

εργατικοφ δικαίου αλλά και ειδικοφ ενεργειακοφ δικαίου, που αφοροφν τθν ωσ άνω 

μετάβαςθ ϊςτε να διαςφαλιςτεί υπό τα εχζγγυα του νόμου θ επιτυχισ ολοκλιρωςι τθσ.   

Τζλοσ, το παρόν ςχζδιο νόμου μεριμνά για τον ςκοπό και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ απόςχιςθσ του κλάδου θλεκτρικισ ενζργειασ και μεταφοράσ των 

ςχετικϊν με τον κλάδο θλεκτρικισ ενζργειασ αρμοδιοτιτων ςτο Χρθματιςτιριο Ενζργειασ, 

οι οποίεσ πλζον επικεντρϊνονται ςτθ Διαχείριςθ των ΑΡΕ και των Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ. 

Για το λόγο αυτό δε, επιλζχκθκε και θ μετονομαςία τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ςε «Διαχειριςτι ΑΡΕ & 

Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ». 

 

Κατόπιν τοφτων, με τα άρκρα του   Κεφαλαίου Α  του παρόντοσ ειςάγονται οι 

τροποποιιςεισ του ν. 4425/2016 και με τα άρκρα του Κεφαλαίου Β  τροποποιείται  ο ν. 

4001/2011, ωσ εξισ:  

Β. ΕΡΛ ΤΩΝ ΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΛΟΥ Αϋ 

Με το άρκρο 73 τροποποιείται το άρκρο 4 του ν. 4425/2016 που αναφζρεται ςτο ςκοπό 

του νόμου. Ο νομοκετικόσ ςκοπόσ διευρφνεται για να καλφψει το πλιρεσ εφροσ τθσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ ελλθνικισ ενεργειακισ αγοράσ, ωσ αγοράσ ενεργειακϊν προϊόντων 

χονδρικισ αλλά και ςυναφϊν χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 

ενωςιακοφσ κανόνεσ. Με το άρκρο 74 αντικακίςταται το άρκρο 5 του ν. 4425/2016 που 



αναφζρεται ςτουσ οριςμοφσ του νόμου. Στο πλαίςιο αυτό τίκενται νζοι οριςμοί που 

αφοροφν ςτθ χρθματιςτθριακι ολοκλιρωςθ τθσ αγοράσ, όπωσ ιδίωσ οι οριςμοί αναφορικά 

με το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ, τα Ενεργειακά Χρθματοπιςτωτικά Μζςα, τθν Ενεργειακι 

Χρθματοπιςτωτικι Αγορά, το Φορζα Εκκακάριςθσ, τισ Αγορζσ Φυςικοφ Αερίου, αλλά και τισ 

Ρεριβαλλοντολογικζσ Αγορζσ.  

Ακολοφκωσ με το άρκρο 75 ενιςχφονται οι αρμοδιότθτεσ τθσ ΑΕ για τθν άςκθςθ τθσ 

εποπτείασ τθσ ωσ προσ το πλιρεσ φάςμα των λειτουργιϊν τθσ νζασ ενεργειακισ αγοράσ. 

Ειδικότερα με το εν λόγω άρκρο τροποποιείται θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 6 του ν. 

4425/2016 και ειςάγονται νζεσ παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 για τθν πρόβλεψθ των πρόςκετων 

εποπτικϊν εξουςιϊν τθσ ΑΕ ςε ςχζςθ με τθν αγορά αυτι.  

Επιπλζον, ειςάγεται ςτο ίδιο άρκρο νζα παράγραφοσ 6 για τθν εποπτεία που κα αςκεί θ 

Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ωσ αρμόδια αρχι κατά τθ χρθματοπιςτωτικι νομοκεςία ςτισ 

Ενεργειακζσ Χρθματοπιςτωτικζσ Αγορζσ που κα διαχειρίηεται το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ. 

Οι νζεσ διατάξεισ δεν παραλείπουν να περιλάβουν ςτον κφκλο των ςυμμετεχόντων ςτθν 

Αγορά Επόμενθσ Θμζρασ και ςτθν Ενδοθμεριςια Αγορά και επιχειριςεισ επενδφςεων, κατά 

το πρότυπο των ξζνων αγορϊν (βλ. Epex Spot, ECC), προσ διαςφάλιςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ ςε ςχζςθ με αυτζσ. Ρροσ τοφτο δε, γίνονται και οι αναγκαίεσ 

προβλζψεισ για τθ ρφκμιςθ των κεμάτων επάρκειασ των θμεδαπϊν επιχειριςεων 

επενδφςεων (Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ Ραροχισ Επενδυτικϊν Υπθρεςιϊν (ΑΕΡΕΥ) ωσ προσ τισ 

οποίεσ ζχει αρμοδιότθτα ρφκμιςθσ θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. Επίςθσ, ςτο ίδιο ςθμείο 

μεταφζρεται θ ρφκμιςθ τθσ υφιςτάμενθσ παραγράφου 3 του άρκρου 6 του ν. 4425/2016 

ςτθ νζα παράγραφο 7 αυτοφ, κακορίηοντασ τα κζματα ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ ΑΕ και τθσ 

Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ με βάςθ τισ προβλζψεισ και του ενωςιακοφ δικαίου.  

Οι ρυκμίςεισ τθσ παραγράφου 8, ςτθ ςυνζχεια, αναφζρονται ςτθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ 

ςτθν εκκακάριςθ των ενεργειακϊν ςυναλλαγϊν και πιςτωτικϊν ιδρυμάτων με βάςθ το 

πρότυπο των ξζνων αγορϊν (βλ.  γερμανικό φορζα ECC). Ρροσ τοφτο ειςάγονται ειδικζσ 

προβλζψεισ για τθ ρφκμιςθ τθσ επάρκειασ αυτϊν από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Τζλοσ, 

ειςάγεται ςτο άρκρο 6 του ν. 4425/2016, με το ίδιο άρκρο 74 του παρόντοσ, νζα 

παράγραφοσ 9 που ρυκμίηει περαιτζρω τα κζματα ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ 

πλθροφοριϊν μεταξφ των ωσ άνω αρμοδίων αρχϊν.  

Ακολουκοφν αναρικμιςεισ διατάξεων του ν. 4425/2016 με τα άρκρα 76 και 77. Με το ωσ 

άνω άρκρο 76 καταργείται το άρκρο 7 του ν. 4425, μετά τθ μεταφορά των περί εποπτείασ 

ρυκμίςεϊν του, ςφμφωνα με το άρκρο 75 ςτο άρκρο 6 του ν. 4425/2016. Αντίςτοιχα με το 



άρκρο 77 αναρικμείται το άρκρο 8 ςε άρκρο 7, το οποίο, πζραν οριςμζνων λεκτικϊν 

προςαρμογϊν που γίνονται ςτο πλαίςιο τθσ νζασ χρθματιςτθριακισ κεϊρθςθσ, διατθρεί 

ςτθν ουςία αυτοφςιο το περιεχόμενό του.  

Ραρόμοιεσ αναρικμιςεισ και λεκτικζσ προςαρμογζσ γίνονται και με τα άρκρα 78 και 79 του, 

όπου με το μεν άρκρο 78 καταργείται το άρκρο 9 του ν. 4425/2016 που αναφζρεται ςτον 

ΛΑΓΘΕ, ο οποίοσ πλζον και δθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ απόςχιςθσ (κατά το Κεφάλαιο Βϋ) 

δε κα αςκεί αρμοδιότθτεσ λειτουργίασ τθσ ενεργειακισ αγοράσ, με το δε άρκρο 79 

αναρικμείται ςε άρκρο 8 το άρκρο 10 του ν. 4425/2016, το οποίο και προςαρμόηεται και 

αυτό λεκτικά ςτο νζο χρθματιςτθριακό πλαίςιο.    

Στθ ςυνζχεια, οι κυριότερεσ εκ των νζων ρυκμίςεων ειςάγονται με τα άρκρα 80, 81 και 82 

με τα οποία κακορίηονται τα κζματα λειτουργίασ και εποπτείασ του Χρθματιςτθρίου 

Ενζργειασ και των αγορϊν του, όπωσ τυποποιοφνται ωσ Αγορά Επόμενθσ Θμζρασ και 

Ενδομεριςια Αγορά. Ειδικότερα, με το άρκρο 80 ειςάγεται νζο άρκρο 9 ςτο ν. 4425/2016 

που αναφζρεται ςτα κζματα ζγκριςθσ και λειτουργίασ του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ και 

των αγορϊν του. Απθχϊντασ ρυκμίςεισ ιδθ γνωςτζσ ςτο χρθματιςτθριακό δίκαιο, το νζο 

άρκρο 81 ρυκμίηει, με τισ παραγράφουσ 1, 2 , 3, 4, 5 και 10 αυτοφ, κζματα εταιρικοφ 

δικαίου του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ ωσ ειδικοφ τφπου ανωνφμου εταιρείασ, με ειδικό 

εταιρικό ςκοπό, με κακοριςμζνο ελάχιςτο φψοσ μετοχικοφ κεφαλαίου (1εκ€), με 

ονομαςτικζσ μετοχζσ και με ειδικζσ ρυκμίςεισ ωσ προσ τον τακτικό και ζκτακτο ζλεγχο 

λειτουργίασ τθσ.  

Ακολοφκωσ, με τισ παραγράφουσ 6 ζωσ 10 του νζου άρκρου 9 του ν. 4425/2016 

προβλζπονται διάφορα κζματα ωσ προσ τθ λειτουργία τθσ εταιρείασ που περιλαμβάνουν 

δυνατότθτεσ ειςαγωγισ και διαπραγμάτευςθσ ςε αγορζσ των μετοχϊν τθσ, διαδικαςίεσ 

εγκρίςεων από τθ ΑΕ των μεταβιβάςεων ςθμαντικϊν ποςοςτϊν ςυμμετοχισ (20%, 1/3, 

50%, 2/3) ςτο κεφάλαιό τθσ, ςυναφείσ ελζγχουσ τθσ καταλλθλότθτασ τόςο των μετόχων όςο 

και των διοικοφντων ι διευκυνόντων τθν εταιρεία (ειδικϊν ςυμμετοχϊν, μελϊν διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου κλπ.), ωσ και εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ προσ τθ ΑΕ που παρζχουν δυνατότθτεσ 

ειδικότερου κανονιςτικοφ κακοριςμοφ των ςχετικϊν κεμάτων ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 11 του ιδίου άρκρου.  

Επιπλζον με το άρκρο 81 ειςάγεται νζο άρκρο 10 ςτο ν. 4425/2016 και ςυναφϊσ 

ρυκμίηονται κζματα οργάνωςθσ του Χρθματιςτθρίου. Θ ρφκμιςθ, θ οποία απθχεί και αυτι 

ιδθ γνωςτζσ ςτο δίκαιο χρθματιςτθριακζσ λειτουργίεσ, περιλαμβάνει τισ αναγκαίεσ 

ρυκμίςεισ για τθν οργάνωςθ του Χρθματιςτθρίου και των αγορϊν του (παρ. 1) αναφορικά 



με τουσ μθχανιςμοφσ που κα πρζπει να διακζτει για τθν αποτροπι ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων (παρ. 2), για τθ διαχείριςθ κινδφνου (παρ. 3), τθ διαχείριςθ εκτάκτων 

καταςτάςεων (παρ. 4), τθ δίκαιθ και διαφανι διαπραγμάτευςθ (παρ. 5), τθν 

αποτελεςματικι και ζγκαιρθ οριςτικοποίθςθ των ςυναλλαγϊν (παρ. 6), τθν φπαρξθ 

επαρκϊν χρθματοοικονομικϊν πόρων για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ, αλλά και τθ 

ρφκμιςθ των κανόνων των αγορϊν ενζργειασ του Χρθματιςτθρίου με Κανονιςμό που κα 

εκδίδεται από το Χρθματιςτιριο και κα τίκεται ςε ιςχφ βάςει ειδικισ διοικθτικισ 

διαδικαςίασ ζγκριςθσ και δθμοςίευςθσ (ΦΕΚ Β) τθσ ΑΕ.    

Λδιαίτερα ςθμαντικζσ είναι εξάλλου και οι ςυναλλακτικζσ ρυκμίςεισ που κα πρζπει να 

διακζτει το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ οι οποίεσ και αυτζσ απθχοφν ρυκμίςεισ 

λειτουργοφςεσ υπό το χρθματιςτθριακό πρότυπο. Ειδικότερα με το άρκρο 82  με το οποίο 

ειςάγεται νζο άρκρο 11 ςτο ν. 4425/2016 ρυκμίηονται κζματα αναφορικά με τθ 

ςυμμόρφωςθ των ςυμμετεχόντων τθσ αγοράσ προσ τουσ κανόνεσ του Κανονιςμοφ του 

Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ, τθν προςταςία από πράξεισ κατάχρθςθσ αγοράσ, τθν 

προςυναλλακτικι και τθ μεταςυναλλακτικι διαφάνεια τθσ αγοράσ. Οι ρυκμίςεισ 

αποςκοποφν ςτθ διαςφάλιςθ των αναγκαίων ςυνκθκϊν ϊςτε θ ενεργειακι αγορά να 

μπορεί να λειτουργιςει υπό τα εχζγγυα τθσ διαφανοφσ και ακζραιθσ αγοράσ.  

Με το άρκρο 83 , που καταργεί το άρκρο 11 του ν. 4425/2016 και ειςάγει νζο άρκρο 12 ςε 

αυτόν, ρυκμίηονται κζματα εκκακάριςθσ των ςυναλλαγϊν ςτθν Αγορζσ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ, θ οποία μπορεί να αςκείται τόςο από το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ όςο και από 

άλλο Φορζα Εκκακάριςθσ κατ’ ανάκεςθ αυτοφ. Το ςχζδιο νόμου αναγνωρίηει επίςθσ τθ 

δυνατότθτα θ εκκακάριςθ να αςκείται από  κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο του Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) αρικ.  648/2012 ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4209/2013 (Αϋ253) λαμβάνοντασ και 

ςτο ςθμείο αυτό υπόψθ τα ιςχφοντα ςτο εξωτερικό (ECC). Συναφϊσ κακορίηονται ςτθ 

γενικι τουσ κεϊρθςθ οι αρμοδιότθτεσ τθσ εκκακάριςθσ, αλλά και του διακανονιςμοφ των 

ενεργειακϊν ςυναλλαγϊν, ωσ και οι εταιρικοφ δικαίου ειδικζσ προβλζψεισ για τον Φορζα 

Εκκακάριςθσ οι οποίεσ ορίηονται κατά παρόμοιο τρόπο με αυτζσ που υιοκετοφνται ωσ άνω 

για το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ (όπωσ ειδικόσ τφποσ ανωνφμου εταιρείασ, με ονομαςτικζσ 

μετοχζσ κλπ.). Μνεία ειδικι γίνεται ςτο ςθμείο αυτό και ωσ προσ τθν περίπτωςθ 

λειτουργίασ τθσ εκκακάριςθσ υπό κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 

648/2012 που ζχει λάβει άδεια ςτθν Ελλάδα και εποπτεφεται από τθν Επιτροπι 

Κεφαλαιαγοράσ ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4209/2013 με κακοριςμό των 

ειδικότερων όρων που κα διζπουν τθ λειτουργία του υπό το πλαίςιο τθσ ςχετικισ 

χρθματοπιςτωτικισ νομοκεςίασ. Συναφϊσ κακορίηονται και τα κζματα ρφκμιςθσ των 



κανόνων εκκακάριςθσ του κεντρικοφ αντιςυμβαλλομζνου που κακορίηονται με τον 

Κανονιςμό που κα εκδίδει ο κεντρικόσ αντιςυμβαλλόμενοσ και κα τίκεται ςε ιςχφ υπό τθν 

ειδικι διοικθτικι διαδικαςία ζγκριςθσ και δθμοςίευςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ.  

Τισ διατάξεισ τθσ εκκακάριςθσ ςυμπλθρϊνουν οι ρυκμίςεισ του νζου άρκρου 13 του ν. 

4425/2016, όπωσ προςτίκεται με το άρκρο 84 του παρόντοσ, οι οποίεσ αφοροφν τισ 

ειδικότερεσ ρυκμίςεισ οργανωτικισ και λειτουργικισ επάρκειασ που κα πρζπει να πλθροί ο 

Φορζασ Εκκακάριςθσ για τθν αποτροπι ςυςτθμικϊν κινδφνων προερχόμενων από 

καταςτάςεισ αφερεγγυότθτασ των ςυμμετεχόντων εκκακαριςτικϊν μελϊν του (παρ. 1 περ. 

(α)), για τθν προςταςία του Φορζα Εκκακάριςθσ από ςυναφείσ κινδφνουσ (παρ. 1 περ. (β)), 

για τθ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν εφρυκμου διακανονιςμοφ και φυςικϊν παραδόςεων 

ενζργειασ και εξιςορρόπθςθσ με τθ ςφναψθ των απαραίτθτων ςυμφωνιϊν με τον ΑΔΜΘΕ 

ωσ και ςυνκθκϊν δζςμευςθσ και ςυμμόρφωςθσ των ςυμμετεχόντων και εκκακαριςτικϊν 

μελϊν, κακϊσ και τθν υιοκζτθςθ και εν προκειμζνω διαδικαςίασ ζκδοςθσ, ζγκριςθσ και 

δθμοςίευςθσ (ΦΕΚ) του Κανονιςμοφ του Φορζα υπό τθν εποπτεία τθσ ΑΕ. Ακολοφκωσ, το 

άρκρο 85 ειςάγει νζο άρκρο 14 ςτο ν. 4425/2016 που αποςκοπεί ςτθν υιοκζτθςθ μζτρων 

που μπορεί να λαμβάνει ο Φορζασ Εκκακάριςθσ ι ο κεντρικόσ αντιςυμβαλλόμενοσ κατά 

περίπτωςθ για τθν προςταςία του από πιςτωτικοφσ κινδφνουσ. Τα μζτρα αναφζρονται κατά 

το νζο άρκρο 14 του ν. 44252016:  

- ςτθ δυνατότθτα λιψθσ αςφαλειϊν κατά το πρότυπο τθσ χρθματοοικονομικισ αςφάλειασ 

του ν. 3301/2004 ςφμφωνα με τθν παρ. 1 περ. (α) αυτοφ,  

- ςτθν εφαρμογι των μζτρων του αμετάκλθτου του διακανονιςμοφ κατ’ εφαρμογι των 

διατάξεων του ν. 2789/2000 (Αϋ 21, κατά τθν παρ. 1 περ. (β) αυτοφ,  

- ςτθ δυνατότθτα ςφςταςθσ κεφαλαίου εκκακάριςθσ βάςει των διατάξεων των άρκρων 76 

παρ. 1 ζωσ 5 και 82 του ν. 3606/2007 (Αϋ195) ι και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 648/2012, εάν 

πρόκειται για κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο, βάςει τθσ παραγράφου 2 αυτοφ,  

- ςτθ δυνατότθτα άςκθςθσ ςειράσ δικαιωμάτων με τα οποία εξοπλίηεται ο Φορζασ 

Εκκακάριςθσ ι ο κεντρικόσ αντιςυμβαλλόμενοσ ςε περίπτωςθ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ 

ςυμμετζχοντοσ εκκακαριςτικοφ μζλουσ αναφορικά με τθ διενζργεια ςυναλλαγϊν κάλυψθσ 

ι αναγκαςτικοφ εκκακαριςτικοφ ςυμψθφιςμοφ (ν. 3301/2004), τθ χριςθ ι κτιςθ των 

αςφαλειϊν (ν. 3301/2004), τθ χριςθ του κεφαλαίου εκκακάριςθσ υπό όρουσ 

αμοιβαιοποίθςθσ κινδφνου μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςε αυτό ςε περίπτωςθ μθ 

επάρκειασ των διακεςίμων του υπεριμερου (pro rata), τθν ειδικι αναφορά για τα ςχετικά 

δικαιϊματα ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 648/2012 όταν πρόκειται για κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο, 



τθ χριςθ των ιδίων προχρθματοδοτθμζνων χρθματοικονομικϊν πόρων του Φορζα 

Εκκακάριςθσ όπωσ κα ορίηονται με τον Κανονιςμό του, προσ κάλυψθ τθσ ηθμίασ, βάςει τθσ 

παρ. 3 αυτοφ  

- ςτθ διενζργεια πράξεων κάλυψθσ ι εξιςορρόπθςθσ από το Διαχειριςτι  του ΕΣΜΘΕ υπό 

τθν ίδια παρ. 3 αυτοφ  

- ςτισ ειδικότερεσ προβλζψεισ για τθν εφαρμογι των ωσ άνω μζτρων ςφμφωνα με τον 

Κανονιςμό (ΕΕ) 648/2012 εάν πρόκειται για κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο βάςει τθσ παρ. 4 

αυτοφ  

- ςτισ ειδικζσ προβλζψεισ κφρουσ των πράξεων εκκακάριςθσ, διακανονιςμοφ, διενζργειασ 

ςυναλλαγϊν κάλυψθσ και εκκακαριςτικοφ ςυμψθφιςμοφ και λοιπϊν, μθ κιγομζνων από 

τθν αφερεγγυότθτα του εκκακαριςτικοφ μζλουσ (μθ αναδρομικότθτα πτϊχευςθσ) βάςει τθσ 

παρ. 5 αυτοφ ωσ και  

- ςτθν ειδικι υποχρζωςθ ςφμπραξθσ που κεςπίηεται μεταξφ του Φορζα Εκκακάριςθσ ι του 

κεντρικοφ αντιςυμβαλλομζνου, κατά περίπτωςθ, και του Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ, για τθν 

αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων υπερθμερίασ ι αφερεγγυότθτασ των ςυμμετεχόντων αλλά 

ςτθν υποχρζωςθ άμεςθσ ειδοποίθςθσ τθσ ΑΕ, ι, εφόςον πρόκειται για κεντρικό 

αντιςυμβαλλόμενο, τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ωσ προσ τισ καταςτάςεισ αυτζσ και τα 

μζτρα αντιμετϊπιςι τουσ.  

Εν ςυνεχεία με βάςθ τα άρκρα 86 και 87 του παρόντοσ  ρυκμίηονται κζματα λειτουργίασ 

από το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ και χρθματοπιςτωτικισ αγοράσ. Θ ρφκμιςθ βζβαια είναι 

ειδικι κακϊσ το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ δφναται να διαμορφϊςει τζτοια αγορά μόνο 

εφόςον πρόκειται για αγορά ςτθν οποία κα τυγχάνουν διαπραγμάτευςθσ τα κατά τον 

οριςμό του νόμου Ενεργειακά Χρθματοπιςτωτικά Μζςα και αντίςτοιχα μόνο εφόςον 

πρόκειται για τθ ςχετικά οριηόμενθ με το ςχζδιο νόμου ωσ Ενεργειακι Χρθματοπιςτωτικι 

Αγορά.  

Υπό το πλαίςιο αυτό το νζο άρκρο 15 του ν. 4425/2016, όπωσ προςτίκεται με το άρκρο 86 

του παρόντοσ, αναγνωρίηει με τθν παράγραφο 1 αυτοφ ςτο Χρθματιςτιριο Ενζργειασ τθ 

δυνατότθτα διαχείριςθσ τζτοιων αγορϊν μετά από άδεια τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 

που χορθγείται με βάςθ τα προβλεπόμενα ςτθ χρθματοπιςτωτικι νομοκεςία. Ειδικι 

ρφκμιςθ ειςάγεται με το δεφτερο εδάφιο τθσ ιδίασ παραγράφου που προβλζπει ότι εφόςον 

θ άδεια αφορά Ενεργειακά Χρθματοπιςτωτικά Μζςα διακανονιηόμενα με φυςικι 

παράδοςθ τθσ ενζργειασ, θ άδεια τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ χορθγείται μετά από 

ειςιγθςθ  τθσ ΑΕ. Θ ρφκμιςθ λαμβάνει υπόψθ ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι θ 



χρθματοπιςτωτικι αγορά ςχετίηεται άμεςα και με τθν υποκείμενθ αγορά τθσ ενζργειασ 

δεδομζνου του διακανονιςμοφ των ςχετικϊν χρθματοπιςτωτικϊν μζςων με φυςικι 

παράδοςθ τθσ ενζργειασ.  

Με τθν παράγραφο 2 του ιδίου άρκρου προβλζπεται μία περίπτωςθ εξαίρεςθσ από τον 

παραπάνω κανόνα κατά τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα και ςτθν ιδθ υφιςτάμενθ 

χρθματοπιςτωτικι νομοκεςία (Οδθγία 2014/65/ΕΕ, Ραράρτθμα Λ Τμιμα Γ παρ. (6)). Στο 

πλαίςιο τθσ εξαίρεςθσ, θ διάταξθ ορίηει ότι δεν κα απαιτείται θ χοριγθςθ άδειασ που 

προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του ωσ άνω άρκρου, εφόςον το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ 

αναλαμβάνει να ενεργεί αποκλειςτικϊσ και μόνο ωσ μθχανιςμόσ οργανωμζνθσ 

διαπραγμάτευςθσ (ΜΟΔ) και μόνον επί παραγϊγων που διακανονίηονται με υποχρεωτικι 

φυςικι παράδοςθ τθσ ενζργειασ. Στθν περίπτωςθ δε αυτι, το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ 

κακορίηει τθ λειτουργία του ΜΟΔ επί των ωσ άνω παραγϊγων ςτον Κανονιςμό του που 

εκδίδει και εγκρίνεται από τθν ΑΕ ςφμφωνα με τισ ωσ άνω διατάξεισ. Θ εξαίρεςθ, που είναι 

γνωςτι ςτθ νομικι κεωρία ωσ «REMIT-carve out», ζχει ωσ βάςθ ότι τα ενεργειακά 

παράγωγα προϊόντα χονδρικισ με υποχρεωτικό τζτοιο φυςικό διακανονιςμό ωσ προϊόντα 

ιδθ ρυκμιςμζνα ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1227/2011 (Regulation on Wholesale 

Energy Markets Integrity and Transparency – REMIT) δεν απαιτείται να υπαχκοφν και ςτθ 

χρθματοπιςτωτικι νομοκεςία προσ αποφυγι δυςανάλογου κεςμικοφ κόςτουσ (European 

Commission MEMO Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II): Frequently Asked 

Questions (Brussels, 15/04/2014), ς. 10 αρ. 15).  

Θ διάταξθ του νζου άρκρου 15 του ν. 4425/2016 ςυμπλθρϊνεται με τισ ςχετικζσ περί 

εκκακάριςθσ ρυκμίςεισ του άρκρου 16 του ν. 4425/2016, όπωσ προςτίκεται με το άρκρο 87 

του παρόντοσ. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του νζου άρκρου 16 του ν. 4425/2016 θ 

εκκακάριςθ των ςυναλλαγϊν Ενεργειακισ Χρθματοπιςτωτικισ Αγοράσ του Χρθματιςτθρίου 

Ενζργειασ διενεργείται από διαχειριςτι Συςτιματοσ που ζχει λάβει άδεια από τθν Επιτροπι 

Κεφαλαιαγοράσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 72 επ. του ν. 3606/2007, 

εφαρμοηομζνων όπου ςυντρζχει περίπτωςθ των διατάξεων του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 

648/2012. Στο ίδιο μικοσ κφματοσ με τθν παράγραφο 2 του νζου ωσ άνω άρκρου 15 του ν. 

4425/2016, που κζτει τον κανόνα τθσ «ςφμφωνθσ γνϊμθσ» τθσ ΑΕ για τθν αδειοδότθςθ 

ςχετικισ αγοράσ με προϊόντα διακανονιηόμενα υποχρεωτικϊσ με φυςικι παράδοςθ, 

κινείται και θ παράγραφοσ 2 θ οποία κζτει τθν ίδια προχπόκεςθ από πλευράσ 

εκκακάριςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ΑΕ για τθ χοριγθςθ τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ εξετάηει 

εάν υπάρχουν επαρκι εχζγγυα, ωσ προσ τθν εκκακάριςθ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ 

λειτουργίασ των Αγορϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ και τθν προςταςία τθσ από πιςτωτικοφσ 



κινδφνουσ κακϊσ και εάν ζχουν ςυναφκεί οι απαραίτθτεσ ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ του 

διαχειριςτι Συςτιματοσ, που κα διεξάγει τθ ςχετικι εκκακάριςθ (ν. 3606/2007), με τουσ 

διαχειριςτζσ του ΕΣΜΘΕ και του ΕΔΔΘΕ για τθ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν ομαλοφ 

διακανονιςμοφ των φυςικϊν παραδόςεων ενζργειασ, εφαρμοηομζνων όπου ςυντρζχει 

περίπτωςθ και των διατυπϊςεων του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 648/2012.  Θ παράγραφοσ 3 

του ιδίου άρκρου αναφζρεται ςτθν εφαρμογι του κανόνα τθσ ωσ άνω ςφμφωνθσ γνϊμθσ 

τθσ ΑΕ και ςε κάκε περίπτωςθ μεταβολισ ι επζκταςθσ τθσ ςχετικισ άδειασ εκκακάριςθσ. 

Τζλοσ, θ παράγραφοσ 4 του ιδίου άρκρου αντανακλά τθν ωσ άνω περίπτωςθ εξαίρεςθσ 

(ΜΟΔ) από πλευράσ εκκακάριςθσ.  Εφόςον ςυνεπϊσ πρόκειται για εκκακάριςθ 

ςυναλλαγϊν ςε ΜΟΔ και μόνον επί παραγϊγων με υποχρεωτικι φυςικι παράδοςθ τθσ 

ενζργειασ τθν οποία διενεργεί το ίδιο το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 15 δεν απαιτείται θ χοριγθςθ ςχετικισ αδείασ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ κακορίηει τθ λειτουργία τθσ εκκακάριςθσ των 

ςυναλλαγϊν ςε  ΜΟΔ επί των ωσ άνω παραγϊγων ςτον Κανονιςμό του που εκδίδεται και 

εγκρίνεται από τθ ΑΕ. 

Με τα άρκρα 88 και 90 του παρόντοσ γίνονται περαιτζρω αναρικμιςεισ και λεκτικζσ 

προςαρμογζσ ςε ςχζςθ με τα άρκρα 12 και 14 του ν. 4425/2016, που αναρικμοφνται ςε 

άρκρα 17 και 18 αντίςτοιχα, ενϊ ταυτόχρονα αποτυπϊνεται ςτισ ρυκμίςεισ τουσ θ νζα 

κεςμικι προςζγγιςθ τθσ ζκδοςθσ Κανονιςμϊν του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ, του Φορζα 

Εκκακάριςθσ, αλλά και του Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ ωσ προσ τθν Αγορά Εξιςορρόπθςθσ, με 

βάςθ τθν εγκριτικι διαδικαςία τθσ ΑΕ που αντικακιςτά τθν υφιςτάμενθ, με τθν οποία οι 

αντίςτοιχοι Κϊδικεσ εκδίδονται από τθν ίδια τθν ΑΕ και δθμοςιεφονται ωσ κανονιςτικζσ 

αποφάςεισ αυτισ.  

Θ προςζγγιςθ απθχεί και εδϊ το χρθματιςτθριακό πρότυπο λειτουργίασ αγοράσ όπου οι 

κανόνεσ τθσ απορρζουν από τθν ίδια τθν αγορά ενϊ ο ζλεγχοσ τθσ αρμόδιασ αρχισ γίνεται 

για λόγουσ νομιμότθτασ και πλθρότθτασ ςε ςχζςθ με το κατ’ ελάχιςτο περιεχόμενο που κα 

πρζπει κατά νόμο να ζχουν. Στο ίδιο πλαίςιο τροποποιοφνται και οι κατ’ ιδίαν διατάξεισ του 

νζου άρκρου 17 του ν. 4425/2016, ιτοι θ περίπτωςθ ιη) τθσ παραγράφου 2 του εν λόγω 

άρκρου για τα κζματα του Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ ΕΣΜΘΕ, θ περίπτωςθ ικ) τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 17 για τα κζματα του Κανονιςμοφ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ, οι 

παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρκρου 17 για τθν εξωτερικι ανάκεςθ που μπορεί να 

διενεργεί ο Διαχειριςτισ του ΕΣΜΘΕ ςε ςχζςθ με τα ανατικζμενα κακικοντά του, και άλλα 

ςυναφι κζματα αυτοφ.  Τζλοσ, με το άρκρο 88 του παρόντοσ καταργείται το άρκρο 13 του 

ν. 4425/2016 με δεδομζνο ότι οι ρυκμίςεισ περί λειτουργίασ του ΛΑΓΘΕ ωσ λειτουργοφ τθσ 



ενεργειακισ αγοράσ κα παφςουν να ιςχφςουν με τθν ολοκλιρωςθ τθσ απόςχιςθσ κλάδου 

με μεταβίβαςι του ςτθν εταιρεία Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε. ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτο Κεφάλαιο Β του παρόντοσ Μζρουσ.  

Το Κεφάλαιο Α’ ολοκλθρϊνεται με το άρκρο 91  με το οποίο ειςάγεται νζο  ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΛΟ 

Γ’ ςτο ν. 4425/2016 με τον τίτλο "ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΑΓΟΑΣ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ και των 

Ρεριβαλλοντικϊν Αγορϊν" για τθ ρφκμιςθ των κεμάτων που κα διζπουν τθ λειτουργία των 

ςχετικϊν Αγορϊν και κα μποροφν να εξειδικεφονται με ςχετικζσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ 

τθσ ΑΕ, αλλά και τα άρκρα 92, 93, 94 και 95 με τα οποία ρυκμίηονται οι λοιπζσ 

αναρικμιςεισ των διατάξεων του ν. 4425/2016 και ςχετικζσ προςαρμογζσ.  

 

Β. ΕΡΛ ΤΩΝ ΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΛΟΥ Βϋ 

Με το άρκρο 96 προςτίκενται ςε ςυνζχεια του άρκρου 117 του ν. 4001/2011 πζντε νζα 

άρκρα, τα υπ’ αρ. 117Α ζωσ 117Ε. Με τα άρκρα αυτά ρυκμίηονται  θ ςφςταςθ και 

λειτουργία ανϊνυμθσ εταιρίασ με τθν επωνυμία "Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.", δια τθσ 

απόςχιςθσ του κλάδου θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. με ςκοπό να λειτουργιςει ωσ 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4425/2016, όπωσ 

τροποποιοφνται με το παρόν ςχζδιο νόμου,  το εργαςιακό κακεςτϊσ του προςωπικοφ που 

κα μεταφερκεί ςτθν νζα ωσ άνω εταιρεία,  οι ςυνζπειεσ τθσ ωσ άνω απόςχιςθσ  και το 

μεταβατικό ςτάδιο ζωσ τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ νζασ εταιρείασ.  

Ειδικότερα, με το νζο άρκρο 117Α ειςάγεται για πρϊτθ φορά τόςο ςτθν ελλθνικι 

νομοκεςία αλλά και ειδικότερα ςτο ν. 4001/2011 που αφορά ςτθ Λειτουργία των 

Ενεργειακϊν Αγορϊν Θλεκτριςμοφ και Φυςικοφ Αερίου, θ νζα ζννοια-κεςμόσ, το «Ελλθνικό 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ».  

Με το νζο άρκρο 117Β ρυκμίηεται  θ διαδικαςία ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ νζασ 

εταιρείασ. Συγκεκριμζνα, ςτθν παράγραφο 1 προβλζπεται ότι εντόσ τριϊν μθνϊν από τθ 

κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ, θ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. κα ςυμμετάςχει  με ποςοςτό τουλάχιςτον 35% 

ςτθν νζα εταιρεία, διαςφαλίηοντασ ζτςι τθ ςυμμετοχι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, 

ειςφζροντασ ςτθ νζα εταιρεία   τθ λειτουργία και διαχείριςθ του κλάδου τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ, με τθ διαδικαςία τθσ απόςχιςθσ και ειςφοράσ κλάδου, ενϊ παράλλθλα κα 

μεταβιβάςει με τθν ίδια διαδικαςία και τθν κυριότθτα των παγίων του ςυςτιματοσ κακϊσ 

και τα ειδικά αποκεματικά, τα οποία υπάγονται λειτουργικά ςτισ αποςχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ. Οι μεταφερόμενεσ δραςτθριότθτεσ που ειςφζρονται αναλφονται ακριβϊσ 



ςε εκείνεσ τισ λειτουργίεσ που κα μετεξελιχκοφν ςτισ νζεσ Αγορζσ και κα αποτελοφν τθν 

ουςία και τον πυρινα τουσ. Ειδικότερα, πρόκειται για τθ διενζργεια του Θμεριςιου 

Ενεργειακοφ Ρρογραμματιςμοφ, τθ ςυνεργαςία με όλουσ τουσ Διαχειριςτζσ τθσ αγοράσ, τθν 

τιρθςθ ειδικοφ Μθτρϊου Συμμετεχόντων ςτον Θμεριςιο Ενεργειακό Ρρογραμματιςμό και 

τθν εγγραφι των Συμμετεχόντων ςε αυτό, τθν οργάνωςθ και διεξαγωγι δθμοπραςιϊν 

πϊλθςθσ προκεςμιακϊν προϊόντων θλεκτρικισ ενζργειασ με φυςικι παράδοςθ, τθν 

είςπραξθ από τουσ Συμμετζχοντεσ των τελϊν κακϊσ και κάκε άλλθ ειδικότερθ υποχρεωτικι 

ι δυνθτικι αρμοδιότθτα είχε ο Λειτουργόσ, ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ εκ μζρουσ του, του 

κλάδου τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Με τθ μεταβίβαςθ του κλάδου, το Χρθματιςτιριο 

Ενζργειασ αποκτά πλιρεσ και αποκλειςτικό δικαίωμα ςτθ λειτουργία, διαχείριςθ, 

εκμετάλλευςθ και ανάπτυξθ του κλάδου, ο οποίοσ κα ςυνεχίςει να λειτουργεί  κατά το 

διάςτθμα που κα απαιτθκεί μζχρι τθν πλιρθ λειτουργία των Αγορϊν Ενζργειασ,  από τθν 

νζα εταιρεία. 

Για λόγουσ επιτάχυνςθσ και διευκόλυνςθσ τθσ διαδικαςίασ, κρίκθκε απαραίτθτο θ απόςχιςθ 

του ωσ άνω  κλάδου να λάβει χϊρα με ςυγκεκριμζνεσ παρρεκλίςεισ από τθ διαδικαςία και 

τουσ όρουσ που περιγράφονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ειδικότερα ςτα άρκρα 1 ζωσ 5 

του νόμου 2166/1993.  

Συγκεκριμζνα, ωσ ςθμαντικότερθ παρζκκλιςθ επιςθμαίνεται θ ςφςταςθ τθσ νζασ εταιρίασ με 

τθν ειςφορά του αποςχιηόμενου κλάδου, ενϊ οι ωσ άνω διατάξεισ του ν. 2166/1993 

προβλζπουν μόνον τθν περίπτωςθ τθσ απόςχιςθσ κλάδου με απορρόφθςι του από 

υφιςτάμενθ εταιρία, θ οποία ζχει ςυντάξει τουλάχιςτον ζναν ιςολογιςμό. Ρροβλζπεται 

επίςθσ ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κα καλυφκεί τόςο με τθν ειςφορά του 

αποςχιηόμενου κλάδου όςο και με μετρθτά ςυνολικοφ ποςοφ 1.000.000 ευρϊ, τα οποία κα 

διατεκοφν και από άλλα νομικά πρόςωπα, πλθν τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. Άλλθ ςθμαντικι παρζκκλιςθ 

είναι θ πρόβλεψθ ότι όλεσ οι πράξεισ που κα διενεργθκοφν από τθν ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ςτο χρονικό 

διάςτθμα από τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του ιςολογιςμοφ ζωσ τθν καταχϊρθςθ τθσ 

απόςχιςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. δεν κα κεωροφνται διενεργθκείςεσ για λογαριαςμό τθσ νζασ 

εταιρείασ, αλλά κα καταλογίηονται ςτθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. Ρροσ τθν ίδια κατεφκυνςθ, και με ςκοπό 

θ νζα εταιρεία να επιτελζςει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τον ρόλο τθσ, απαλλαγμζνθ από 

υποχρεϊςεισ και βάρθ τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., ορίηεται ρθτά ςτο ςχζδιο νόμου ότι πρϊτον θ ΛΑΓΘΕ 

Α.Ε. δεν κα απαλλάςςεται από οποιαδιποτε υποχρζωςθ, θ οποία αφορά ςτισ 

δραςτθριότθτεσ του ειςφερόμενου κλάδου και ζχει δθμιουργθκεί μζχρι τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ απόςχιςθσ, δεφτερον λογιςτικοί ι φορολογικοί χειριςμοί που κα διενεργθκοφν από τθν 

ΛΑΓΘΕ Α.Ε. και κα αφοροφν ςτον κλάδο, οι οποίοι κα δθμιουργοφν μελλοντικά οφζλθ ι 



βάρθ, δεν κα μεταφερκοφν ςυνεπεία τθσ απόςχιςθσ ςτο Χρθματιςτιριο Ενζργειασ, τρίτον 

εκκρεμείσ δίκεσ και όςεσ ανακφψουν που κα αφοροφν ςτισ δραςτθριότθτεσ του 

ειςφερόμενου κλάδου κακϊσ και ςυνεπεία του Ελλείμματοσ Συναλλαγϊν που κα ζχει 

δθμιουργθκεί μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ απόςχιςθσ, κα διεξάγονται ι κα ςυνεχίηονται από 

τθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. Οι λοιπζσ παρεκκλίςεισ  περιορίηονται ςε διοικθτικισ φφςεωσ κζματα κακϊσ 

και ςε ηθτιματα που διευκολφνουν τθν ομαλι μετάβαςθ του κλάδου από τθ μία εταιρεία 

ςτθν άλλθ.   

Ζνα ειδικότερο κζμα που ζπρεπε να αντιμετωπιςτεί με το παρόν ςχζδιο νόμου ιταν θ 

διαχείριςθ των Ελλειμάτων του ΘΕΡ που δθμιουργικθκαν μζχρι τθν θμερομθνία τθσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ. Κρίκθκε ςκόπιμο να ςυνεχίςει θ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. να αςκεί τθν 

αρμοδιότθτα που ζχει δυνάμει  του άρκρου 61 του Κϊδικα Συναλλαγϊν Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ για αυτά τα Ελλείματα και να διεκπεραιϊνει τθν αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ και τουσ 

αντίςτοιχουσ διακανονιςμοφσ με τουσ Εκπροςϊπουσ Φορτίου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, κατά τθν περίοδο δθμιουργίασ των Ελλειμμάτων αυτϊν. Για το ςκοπό αυτό,  το 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ κα υποχρεοφται ςτθν παροχι κάκε απαραίτθτθσ υπθρεςίασ για τθ 

διεκπεραίωςθ των ανωτζρω, ςτο πλαίςιο ειδικότερων ςυμφωνιϊν που προβλζπεται ότι κα 

ςυναφκοφν  μεταξφ των δφο εταιρειϊν κακϊσ και ςτο πλαίςιο του Κϊδικα Συναλλαγϊν 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

Τζλοσ, ςε ό,τι αφορά ςτισ αποφάςεισ των οργάνων των δφο εταιρειϊν,  που κα κλθκοφν να 

λάβουν προσ τον ςκοπό τθσ ςυμμόρφωςθσ τουσ με τισ υποχρεϊςεισ τθσ απόςχιςθσ,  ρθτά 

ορίηεται ότι κα είναι άκυρεσ ςε περίπτωςθ που ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ ρυκμίςεισ του 

παρόντοσ άρκρου, προκειμζνου ζτςι να διαςφαλιςτεί θ βοφλθςθ του νομοκζτθ για  τθν 

επίτευξθ του ευρωπαϊκοφ ςτόχου τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ενιαίασ ενεργειακισ αγοράσ. 

 

Στο νζο άρκρο 117Γ αναλφεται το πλζγμα όλων των εγκρίςεων και αδειϊν που πρζπει να 

λάβει θ νζα εταιρεία από τισ Εποπτικζσ Αρχζσ  προκειμζνου να λειτουργιςει τισ νζεσ Αγορζσ. 

Ρρόκειται ουςιαςτικά για τρεισ ξεχωριςτζσ εγκρίςεισ, θ διαδικαςία λιψθσ των οποίων 

καταςτρϊνεται  αναλυτικά ςτο ωσ άνω άρκρο.  Συγκεκριμζνα,  από τθν θμερομθνία 

ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ και εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία αυτι, το 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ κα πρζπει να λάβει ζγκριςθ από τθ  ΑΕ για τθ λειτουργία του ωσ 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ για τθ διαχείριςθ και λειτουργία τθσ Αγοράσ Επόμενθσ Θμζρασ και 

τθσ Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ. Συγχρόνωσ με τθ διαδικαςία λιψθσ τθσ ωσ άνω εγκρίςεωσ,  κα 

ςυςτιςει μια νζα εταιρεία, θ οποία κα αποτελζςει τον Φορζα Εκκακάριςθσ τθσ Αγοράσ 



Επόμενθσ Θμζρασ και τθσ Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα 

άρκρα 12 και 13 του ν. 4425/2016. Για το ςκοπό αυτό κα κατακζςει ςτθ ΑΕ Επιχειρθςιακό 

Σχζδιο  τθσ νζασ ωσ άνω εταιρείασ με το οποίο κα υλοποιείται θ αναλθφκείςα αρμοδιότθτα 

κακϊσ και αίτθςθ για τθ χοριγθςθ ςτθ νζα εταιρεία ζγκριςθσ λειτουργίασ τθσ ωσ Φορζα 

Εκκακάριςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα  ςτα ωσ άνω άρκρα του  ν. 4425/2016.   Ωσ 

θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ζγκριςθσ   λειτουργίασ του Φορζα Εκκακάριςθσ ορίηεται θ 

θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ ΑΕ για τθ λειτουργία τθσ  

Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ, δεδομζνου ότι  θ λειτουργία τθσ Αγοράσ Επόμενθσ 

Θμζρασ και τθσ Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ προχποκζτει ςε κάκε περίπτωςθ τθν  ταυτόχρονθ  

δυνατότθτα εκκακάριςθσ των ςυναλλαγϊν που διενεργοφνται ςε αυτζσ.  

Τζλοσ, το αργότερο εντόσ τριμινου από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Ελλθνικό Χρθματιςτιριο 

Ενζργειασ Α.Ε., θ τελευταία υποβάλλει αίτθςθ ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ για τθ 

χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ωσ διαχειριςτι αγοράσ για τθ διαχείριςθ Ενεργειακϊν 

Χρθματοπιςτωτικϊν Αγορϊν. Στο ςθμείο αυτό γίνεται εκ νζου μνεία ότι  οι ωσ άνω  

Ενεργειακζσ Χρθματοπιςτωτικζσ Αγορζσ αφοροφν κατ' ελάχιςτον, Ενεργειακά 

Χρθματοπιςτωτικά Μζςα με φυςικι παράδοςθ, δυνάμενθσ τθσ εταιρείασ είτε να περιοριςτεί 

ςε αυτά είτε να διευρφνει το φάςμα τθσ άδειασ και ςε  Ενεργειακά Χρθματοπιςτωτικά Μζςα 

μθ φυςικισ παράδοςθσ.  

 

Με το νζο άρκρο 117Δ ρυκμίηεται  το κζμα του απαςχολοφμενου ςτον αποςχιηόμενο κλάδο 

προςωπικοφ τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., το οποίο  δφναται να  μεταφερκεί ςτθ νζα εταιρεία, είτε 

πρόκειται για εργαηόμενουσ τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., είτε πρόκειται για εργαηόμενουσ τθσ ΑΔΜΘΕ 

Α.Ε. που εντάχκθκαν ςτθν ΛΑΓΘΕ Α.Ε., ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ του   ν. 4001/2011. Σκοπόσ 

του άρκρου αυτοφ  είναι θ διαςφάλιςθ, εντόσ του ςχετικοφ πλαιςίου που κζτει θ ενωςιακι 

νομοκεςία  τόςο των δικαιωμάτων των εργαηομζνων που μεταφζρονται ςτθν Ελλθνικό 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ ι παραμζνουν ςτθν ΛΑΓΘΕ Α.Ε. όςο και  των ςυμφερόντων των 

εταιρειϊν αυτϊν. Για το ςκοπό αυτό  προβλζπεται καταρχιν ότι ςφμφωνα και με τισ 

διατάξεισ του Ρ.Δ. 178/2002 «Μζτρα ςχετικά με τθν προςταςία των δικαιωμάτων των 

εργαηομζνων ςε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ επιχειριςεων, εγκαταςτάςεων ι τμθμάτων 

εγκαταςτάςεων ι επιχειριςεων, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 98/50/ΕΚ του 

Συμβουλίου», όλα τα υφιςτάμενα εργαςιακά δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ 

που απαςχολείται, με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι ζμμιςκθσ εντολισ, ςτον 

μεταφερόμενο κλάδο, μεταβιβάηονται ςτθν Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ ΑΕ.  Ρζραν, 

των εργαςιακϊν ρυκμίςεων, όμωσ, ο νόμοσ προνοεί περαιτζρω και για το αςφαλιςτικό 



κακεςτϊσ των εν λόγω υπαλλιλων, το οποίο παραμζνει αμετάβλθτο ςε ςχζςθ με τον κλάδο 

αςφάλιςθσ εκάςτου εργαηομζνου.  

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ παραμονι προςωπικοφ που δεν επικυμεί τθ μεταφορά του 

ςτθ νζα εταιρεία, προβλζπεται  ρθτά θ δυνατότθτά του να εναντιωκεί ςτθ μεταβίβαςθ τθσ 

εργαςιακισ του ςχζςθσ από τθν ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ςτθν  Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ ΑΕ. Για 

λόγουσ διαςφάλιςθσ των δικαιωμάτων των εργαηομζνων αλλά και των ωσ άνω εταιρειϊν, 

προβλζπεται ςαφζσ  πλαίςιο για τθν υποβολι τθσ διλωςθσ εναντίωςθσ, ιτοι εγγράφωσ 

εντόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία πλθροφόρθςισ του εκάςτοτε εργαηομζνου, δίχωσ αυτι να 

αποτελεί λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ του. 

Επιπλζον τθσ αυτοδίκαιθσ μεταφοράσ του απαςχολοφμενου ςτον κλάδο προςωπικοφ τθσ 

ΛΑΓΘΕ Α.Ε., για λόγουσ πλιρουσ ανάπτυξθσ των δυνατοτιτων τθσ νζασ εταιρείασ και 

μεταφοράσ προςωπικοφ με αυξθμζνθ τεχνογνωςία, δίνεται θ δυνατότθτα για δφο χρόνια 

από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ να απαςχολθκεί προςωπικό τθσ 

ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ςτο Χρθματιςτιριο Ενζργειασ με ςφμβαςθ που ςυνάπτεται μεταξφ των δυο 

εταιρειϊν.  

Στο άρκρο 117Ε ρυκμίηονται  ειδικότερα ηθτιματα ςε ςχζςθ με τισ ςυνζπειεσ τθσ 

απόςχιςθσ,  τα οποία ανακφπτουν λόγω τθσ απόςχιςθσ και του χρόνου που κα μεςολαβιςει 

από τθν ολοκλιρωςι τθσ ζωσ τθν λειτουργία του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ. Ρρόκειται για 

κζματα, όπωσ θ διαδοχι των εταιρειϊν ςτισ δθμιουργθκείςεσ και υφιςτάμενεσ ζννομεσ 

ςχζςεισ, θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ και υποβολισ από τθν ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ςτθ ΑΕ του Κϊδικα 

Συναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ, προκειμζνου να δφναται να τον εφαρμόςει το 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ το διάςτθμα που κα απαιτθκεί από τθν θμερομθνία 

ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ των Αγορϊν, κακϊσ και του 

Κϊδικα του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ  και τζλοσ θ, ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ 

ρθτι νομοκετικι πρόβλεψθ ότι κάκε κανονιςτικι απόφαςθ με τθν οποία ρυκμιηόταν θ 

λειτουργία τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ωσ Λειτουργοφ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, ςτισ οποίεσ 

περιλαμβάνεται και θ απόφαςθ με τθν οποία ορίςτθκε θ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ωσ ΟΔΑΘΕ, ιςχφουν 

αυτομάτωσ από τθν θμζρα ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ για τθν Ελλθνικό  Χρθματιςτιριο 

Ενζργειασ.  

Με τα άρκρα 97 και 98 του παρόντοσ ρυκμίηεται διεξοδικά το ηιτθμα του ςκοποφ τθσ  

ΛΑΓΘΕ Α.Ε. και των αρμοδιοτιτων αυτισ  μετά τθν απόςχιςθ του κλάδου τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Το παρόν ςχζδιο νόμου ςκοπό ζχει όχι μόνο  τθ λειτουργία των νζων αγορϊν 

αλλά και τθν αναδιοργάνωςθ τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. με ςκοπό να καταςτεί  αποτελεςματικότεροσ 



φορζασ ζναντι των εκπροςϊπων ΑΡΕ. Καταρχάσ, κρίκθκε δόκιμο για τθν αποφυγι 

παρανοιςεων, θ μετονομαςία τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ςε «Διαχειριςτισ ΑΡΕ & Εγγυιςεων 

Ρροζλευςθσ ΑΕ», κακϊσ  αντικείμενο αυτισ κακίςταται πλζον αυτό που περιγράφει θ νζα 

επωνυμία.  Ειδικότερα, με το άρκρο 97 ειςάγεται νζο άρκρο 118Α ςτο ν. 4001/2011 ςτο 

οποίο αποτυπϊνονται οι κανόνεσ και οι γενικζσ αρχζσ του νζου Κϊδικα  του Διαχειριςτι 

ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ", με βάςθ το ςκοπό, τισ αρμοδιότθτεσ και τθ λειτουργία του 

Διαχειριςτι, ςφμφωνα με το επόμενο άρκρο.  

Το άρκρο 98 ςκοπό ζχει τθ ρφκμιςθ των αρμοδιοτιτων του Διαχειριςτι, με ςτόχο τθν 

προϊκθςθ και αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ και εκπροςϊπθςθ των ΑΡΕ κακϊσ και τον 

ζλεγχο τθσ χριςθσ των Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ για τον προςδιοριςμό από τουσ 

Ρρομθκευτζσ ςτουσ καταναλωτζσ. Ρεραιτζρω, με τισ παραγράφουσ 2 ζωσ 5 του άρκρου 97  

τροποποιοφνται και καταργοφνται οριςμζνεσ διατάξεισ του ν. 4001/2011 για το ςκοπό 

εναρμόνιςισ του με το νζο κεςμικό πλαίςιο που ειςάγεται  με τα άρκρα 117Α-117Ε. 

Τζλοσ, με το άρκρο 99 ορίηεται ωσ χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ 

μζρουσ ο χρόνοσ δθμοςίευςισ του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, με τθν εξαίρεςθ των 

άρκρων του Κεφαλαίου Αϋ που αφοροφν ςτθν τροποποίθςθ του ν. 4425/2016.  Θ ζναρξθ 

ιςχφοσ των άρκρων αυτϊν προχποκζτει τθν ςφςταςθ τθσ Ελλθνικό Χρθματιςτιριο 

Ενζργειασ Α.Ε., θ οποία κα λάβει αποκλειςτικά τθν άδεια λειτουργίασ των Αγορϊν 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  του ν. 4425/2016, όπωσ τροποποιοφνται 

με το παρόν ςχζδιο νόμου.  

ΤΜΘΜΑ Β’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

ΜΕΟΣ Αϋ 

Άρκρα 100 - 178 

ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ν. 2251/1994 (Αϋ 191) «ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» 

 

Ι. Γενικό μζροσ: Επί τθσ αρχισ 

Στο Κεφάλαιο Αϋ του παρόντοσ μζρουσ διαλαμβάνονται ρυκμίςεισ που ςυμπλθρϊνουν και 

επικαιροποιοφν τισ ρυκμίςεισ του ν. 2251/1994. Ο ν.2251/1994, αποτελεί το κεςμικό πλαίςιο 

για τθ διαςφάλιςθ, προεχόντωσ των δικαιωμάτων και των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

καταναλωτϊν. Με δεδομζνο ότι, θ προςταςία των καταναλωτϊν, απαςχολεί όλο και 



περιςςότερο τα τελευταία χρόνια τουσ πολίτεσ, τθ διοίκθςθ και τα δικαςτιρια, προκρίνεται θ 

αναγκαιότθτα βελτίωςθσ του νομοκετικοφ πλαιςίου τθσ, ϊςτε να είναι πιο προςιτό και διαυγζσ 

ςε κάκε καταναλωτι αλλά και προμθκευτι -ωσ προσ τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που 

κζτει- και  να επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ προβλεπόμενθ ςτον νόμο προςταςία. Ρεραιτζρω, θ  

ραγδαία εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και θ διάκεςθ νζων καταναλωτικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν 

ςτθν αγορά, αυξάνουν τουσ κίνδυνουσ που ανακφπτουν ςτισ ςυναλλαγζσ για τουσ καταναλωτζσ 

και κακιςτοφν αναγκαία τθ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου προςταςίασ τουσ απζναντι ςε υπθρεςίεσ 

που παρζχονται από απόςταςθ και διεξάγονται μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι.  

Θ αναγκαιότθτα τθσ εδραίωςθσ ενόσ υψθλοφ επιπζδου προςταςίασ των καταναλωτϊν 

εδράηεται πρωτίςτωσ ςε κοινοτικό επίπεδο. Ζχουν ιδθ εκδοκεί και ςυνεχίςουν να εκδίδονται 

με εντυπωςιακό ρυκμό ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ του 

καταναλωτι. Οι οδθγίεσ αυτζσ ζχουν ενςωματωκεί ςτο εκνικό μασ δίκαιο τροποποιϊντασ κάκε 

φορά τον πυρινα τθσ καταναλωτικισ νομοκεςίασ, δθλαδι ςτισ διατάξεισ του ν.2251/1994 – ο 

οποίοσ αποτελεί ςχεδόν ςτο ςφνολό του ενωςιακό δίκαιο. Άλλωςτε, θ προοπτικι τθσ 

ςυμμετοχισ του καταναλωτι ςε μία επαναςτατικι θλεκτρονικι αγορά, αποτελεί ςιμερα και το 

ςχζδιο ςτρατθγικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ δθμιουργία 

μιασ ελεφκερθσ και αςφαλοφσ ψθφιακισ ενιαίασ αγοράσ, όπου οι άνκρωποι κα μποροφν να 

πραγματοποιοφν διαςυνοριακζσ αγορζσ μζςω του διαδικτφου και οι επιχειριςεισ κα μποροφν 

να πωλοφν ςε ολόκλθρθ τθν Ζνωςθ, οπουδιποτε και αν βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ. Ζτςι, 

μετά από τθν ενςωμάτωςθ των αντιςτοιχϊν ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν (93/13/ΕΟΚ, 2005/29/ΕΚ, 

99/44/ΕΚ, 2011/83/ΕΚ), θ κατάρτιςθ θλεκτρονικϊν ςυμβάςεων πϊλθςθσ αγακϊν, ρυκμίηεται 

με βάςθ το ειδικότερο προςτατευτικό κακεςτϊσ του ν.2251/1994, ο οποίοσ αποτελεί το 

πλζγμα προςταςίασ του καταναλωτι, όταν αυτόσ ςυνάπτει μία ςφμβαςθ από απόςταςθ.  

Στθν Ελλάδα, με βάςθ τα ςτοιχεία του ευρωπαϊκοφ φορζα Ε-commerce Europe, ο κφκλοσ 

εργαςιϊν του θλεκτρονικοφ εμπορίου εμφανίηει ςτακερά ανοδικι τάςθ, δθλαδι αυξικθκε 

από τα 3,85 διςεκατομμφρια ευρϊ το 2015 ςτα 4,5 διςεκατομμφρια ευρϊ για το 2016, άνοδοσ 

θ οποία επιβεβαιϊνει τόςο τθν αυξανόμενθ εμπιςτοςφνθ των ελλινων καταναλωτϊν ςτισ 

θλεκτρονικζσ αγορζσ, όςο και τον αυξανόμενο ρυκμό κατάρτιςθσ ςυμβάςεων θλεκτρονικοφ 

εμπορίου ςε όλο και περιςςότερεσ επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου. Ρλθν όμωσ, ςτθ χϊρα μασ, 

ο βακμόσ ςυμμόρφωςθσ των θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων (e-shops) ςτθ νομοκεςία για τθν 

προςταςία του καταναλωτι, είναι εξαιρετικά χαμθλόσ. Σφμφωνα με ζρευνα που 

πραγματοποίθςε θ Ζνωςθ Εργαηομζνων Καταναλωτϊν Ελλάδασ (ΕΕΚΕ) τρία ςτα τζςςερα 

θλεκτρονικά καταςτιματα δεν πλθροφςαν τισ βαςικζσ προχποκζςεισ που κζτει ο νόμοσ για τθν 

προςταςία του καταναλωτι, γεγονόσ που μπορεί να επιβραδφνει τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του 



θλεκτρονικοφ εμπορίου. Τονίηεται εν προκειμζνω, ότι θ ωσ άνω μθ ςυμμόρφωςθ δεν ζχει ωσ 

κίνθτρο και ςτόχο τθν παραπλάνθςθ και εξαπάτθςθ του καταναλωτι, αλλά  ενδεχομζνωσ 

οφείλεται ςε νομικι αβεβαιότθτα. Αυτι θ νομικι αβεβαιότθτα πικανόν να ενιςχφεται από το 

γεγονόσ ότι ο ν. 2251/94, από τθν ψιφιςι του μζχρι ςιμερα αποτελεί -κατά ζνα μεγάλο μζροσ 

του, μεταφορά ςτο εκνικό μασ δίκαιο ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν (άλλεσ ελάχιςτθσ και άλλεσ 

πλιρουσ ι μερικϊσ πλιρουσ εναρμόνιςθσ, οι οποίεσ δεν ζδιναν τθ δυνατότθτα -διακριτικι 

ευχζρεια- ςτον εκνικό νομοκζτθ να κεςπίςει αποκλίνοντεσ κανόνεσ) με αποτζλεςμα να 

υποςτεί πλικοσ αποςπαςματικϊν τροποποιιςεων, με τθν μορφι τθσ πιςτισ αντιγραφισ των 

οδθγιϊν και τθν παράλλθλθ ειςαγωγι τουσ ςτον κορμό του ν. 2251/1994. Ζτι περαιτζρω, θ 

πρακτικι τθσ μεταφοράσ των ωσ άνω ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν ςτθν εκνικι ζννομθ τάξθ με τθ 

μορφι υπουργικισ απόφαςθσ δυνάμει τθσ νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ τθσ παραγράφου 4 

του άρκρου 14 του Ν.2251/1994  με παράλλθλθ τροποποίθςθ των διατάξεων του ν. 2251/1994 

είχε ωσ αποτζλεςμα, να μθν ακολουκείται θ ςυνικθσ νομοπαραςκευαςτικι και 

κοινοβουλευτικι διαδικαςία. 

Πλα τα παραπάνω, ζχουν ωσ αποτζλεςμα  θ νομοκεςία για τθν προςταςία του καταναλωτι να 

εμπεριζχει αλλθλοεπικαλφψεισ, με διατάξεισ οι οποίεσ ειςάγονται χωρίσ τθν επιμζρουσ 

κατάργθςθ άλλων, και αντικρουόμενουσ οριςμοφσ, οι οποίοι οδθγοφν τελικά ςε αναςφάλεια 

δικαίου και αποδυναμϊνουν τθν επικυμθτι προςταςία για τον καταναλωτι. Ζτςι, 

οδθγοφμαςτε ςτο εξισ –παράδοξο - ςχιμα: για παράδειγμα ζνασ δικθγόροσ μπορεί ςιμερα να 

είναι καταναλωτισ με τον γενικό οριςμό και μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα του άρκρου 5 

δεν είναι όμωσ καταναλωτισ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 4κ, δθλ. τισ από 

απόςταςθ ςυμβάςεισ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν. Αντίςτοιχα δικθγόροσ που ςυνάπτει 

μια ςφμβαςθ ςτο πλαίςιο τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ κα είναι καταναλωτισ κατά 

τθν ζννοια του αρ. 1 παρ. 4, ενϊ ο ίδιοσ δεν κα είναι εάν ςυνάψει τθν ίδια ςφμβαςθ από 

απόςταςθ, Επίςθσ, το άρκρο 9α ζχει πάλι ειδικότερο οριςμό και κατά ςυνζπεια εάν κάποιοσ 

είναι καταναλωτισ και κφμα ςυγκριτικισ διαφιμιςθσ, ςτο μζτρο που αποτελεί αυτι ακζμιτθ 

πρακτικι κατά το άρκρο 9α το εν λόγω πρόςωπο μπορεί να μθν είναι καταναλωτισ.  

Αντίςτοιχα, οι προμθκευτζσ πολλζσ φορζσ δεν είναι ςε κζςθ να διαπιςτϊςουν, ποιοι κανόνεσ 

βρίςκονται ςε ιςχφ και ποιοι ζχουν καταργθκεί, με αποτζλεςμα να δυςκολεφονται να 

ςυμμορφωκοφν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ. Τα ανωτζρω δυςχεραίνουν και τθν ανάπτυξθ του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου, το οποίο βαςίηεται ςε αυτοματοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ κατά τθ 

ςφναψθ θλεκτρονικϊν ςυμβάςεων πϊλθςθσ ι το ςχεδιαςμό των όρων και προχποκζςεων ςε 

μια θλεκτρονικι ςελίδα, με αποτζλεςμα να μθν ενιςχφεται θ εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν 

ςτισ θλεκτρονικζσ αγορζσ. Ρεραιτζρω, τίκενται ςτον ν.2251/1994, αυςτθρότερεσ υποχρεϊςεισ 



για τουσ Ζλλθνεσ προμθκευτζσ (όπωσ θ υποχρζωςθ του πωλθτι να παρζχει εμπορικι εγγφθςθ 

θ οποία ςυνοδεφει ζνα προϊόν, χωρίσ να ζχει παραςχεκεί τζτοια από τον παραγωγό του 

προϊόντοσ), οι οποίεσ είναι περιςςότερο επιβαρυντικζσ ςε ςχζςθ με άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, 

με αποτζλεςμα να παρεμποδίηεται θ δυνατότθτα των εγχϊριων επιχειριςεων να 

ανταγωνίηονται αποτελεςματικά. Επιπλζον, οι Ζλλθνεσ προμθκευτζσ δεδομζνου ότι δεν 

μποροφν να ςυμμορφωκοφν με υποχρεϊςεισ οι οποίεσ είναι υπζρμετρα επιβαρυντικζσ, δεν 

είναι ςε κζςθ τελικά να ικανοποιιςουν τον καταναλωτι και δθμιουργοφνται ζτςι περιςςότερεσ 

ςυγκροφςεισ μεταξφ τουσ.  

Αυτό που επιχειρείται με το Κεφάλαιο Α’ του νομοςχζδιου, είναι πρωτίςτωσ θ απλοφςτευςθ, ο 

εξορκολογιςμόσ και θ ενιαιοποίθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ που διζπει ςιμερα τθν 

προςταςία των καταναλωτϊν, με ςτόχο να εκλείψει θ υπάρχουςα αβεβαιότθτα δικαίου, να 

εξαςφαλιςτοφν ιςότιμοι όροι ανταγωνιςμοφ ςτουσ εγχϊριουσ με τουσ ξζνουσ παρόχουσ και να 

ενιςχυκεί θ εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν ςτισ online αγορζσ. 

Επιπλζον, με το προτεινόμενο ςχζδιο νόμου, το οποίο πρόκειται να αποτελζςει το νζο κεςμικό 

πλαίςιο για τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων και των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

καταναλωτϊν, επιδιϊκεται -ςφμφωνα με το άρκρο 11 του Ν.4048/2012 (Αϋ34) για τθ καλι 

νομοκζτθςθ- μεταξφ άλλων και θ επικαιροποίθςθ- αποκάκαρςθ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ, 

κατά τρόπο ϊςτε οι εναπομζνοντεσ κανόνεσ να είναι ορκοί, λειτουργικοί περιςςότερο 

εφλθπτοι και προςιτοί.  

Στο ςχζδιο νόμο τζλοσ, περιλαμβάνεται θ παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτον Υπουργό Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ, να εκδίδει με απόφαςι του, ενιαίο κωδικοποιθμζνο κείμενο με τθ μορφι 

ςυγκζντρωςθσ όλων των διατάξεων, νομοκετικοφ ι κανονιςτικοφ χαρακτιρα, όπωσ κάκε φορά 

ιςχφουν.  

Οι διατάξεισ του ν.2251/1994 χωρίηονται ςε εννζα μζρθ, ενϊ  διατθρείται θ αρίκμθςθ των 

άρκρων ωσ είχε, προσ αποφυγι ςυγχφςεων ςτουσ πολίτεσ, ςτθ Διοίκθςθ και ςτα Δικαςτιρια, 

αφοφ ωσ επί το πλείςτον δεν ειςάγονται νζεσ διατάξεισ και ρυκμίςεισ αλλά αναμορφϊνεται το 

ιδθ υπάρχον νομοκετικό πλαίςιο.  

 

ΙΙ. Ειδικό μζροσ: Επί των άρκρων 

Άρκρο 100 



Στο άρκρο αυτό, διαλαμβάνονται ρυκμίςεισ που εντάςςονται ςε ζνα ενιαίο Μζροσ Ρρϊτο με 

τίτλο ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ-ΟΛΣΜΟΛ και οι οποίεσ ςυμπλθρϊνουν και εκςυγχρονίηουν τισ γενικζσ 

ρυκμίςεισ του άρκρου 1 του ν.2251/1994, όπωσ ιςχφει μζχρι ςιμερα, ενϊ προςτίκεται ςτον 

ν.2251/1994 άρκρο 1α. Ειδικότερα, πζραν τθσ γενικισ υποχρζωςθσ του κράτουσ για τθ 

διαμόρφωςθ τθσ κοινωνικισ του πολιτικισ ςχετικά με τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ, 

τίκεται ο ςκοπόσ και το πεδίο εφαρμογισ του ν. 2251/1994 και ειδικά οι τομείσ και οι 

ςυναλλαγζσ τισ οποίεσ αυτόσ καλφπτει. Με το άρκρο 1α  υιοκετοφνται ενιαίοι οριςμοί. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, τίκενται ενιαίοι οριςμοί του καταναλωτι και του προμθκευτι, αλλά και του 

πωλθτι και του παραγωγοφ, οι οποίοι προζρχονται από τθν μεταφορά τθσ οδθγίασ 

1999/44/ΕΚ και αποτελοφν ουςιαςτικά εξειδίκευςθ του οριςμοφ του προμθκευτι ανάλογα με 

τισ υποχρεϊςεισ που πθγάηουν από τθν εκάςτοτε αςκοφμενθ από αυτόν εμπορικι 

δραςτθριότθτα. Με τον τρόπο αυτό αίρονται οι τυχόν κανονιςτικζσ αντινομίεσ και 

αποςαφθνίηονται τα δικαιϊματα και οι αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ για τουσ καταναλωτζσ και 

τουσ προμθκευτζσ. Ουςιαςτικό κριτιριο για τον χαρακτθριςμό ενόσ ςυμβαλλόμενου ωσ 

«καταναλωτι»  αποτελεί θ κάλυψθ ιδίων καταναλωτικϊν αναγκϊν και θ εραςιτεχνικι ιδιότθτά 

του με τθν οποία ςυμβάλλεται. Αναφορικά με τθν ζννοια του καταναλωτι, ο κοινοτικόσ 

νομοκζτθσ επιλζγει ωσ αφετθρία τθσ οριοκζτθςθσ τθσ ζννοιασ του καταναλωτι τθν οδθγία 

93/13/ΕΟΚ (θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο ελλθνικό δίκαιο με τον ν.2251/94) ςφμφωνα με τθν 

οποία «καταναλωτισ είναι κάκε φυςικό πρόςωπο το οποίο, κατά τισ ςυμβάςεισ που καλφπτει 

θ παροφςα οδθγία, ενεργεί για ςκοποφσ οι οποίοι είναι άςχετοι με τισ επαγγελματικζσ του 

δραςτθριότθτεσ». Ωςτόςο, ο Ζλλθνασ νομοκζτθσ με τον ν.2251/1994 εγκατζλειψε το οριςμό 

του προϊςχφοντοσ Ν.1961/1991 και επζλεξε μία ευρφτατθ ζννοια του καταναλωτι θ οποία 

περιλαμβάνει κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο  το οποίο  αποτελεί τελικό αποδζκτθ των 

προϊόντων και των υπθρεςιϊν που προςφζρονται ςτθν αγορά  χωρίσ να περιορίηεται ςτα 

πρόςωπα που διενεργοφν ςυναλλαγζσ για τθν ικανοποίθςθ μθ επαγγελματικϊν αναγκϊν. Θ 

παραπάνω ζννοια είναι τόςο ευρεία και είχε επικρικεί κακϊσ με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει 

πρόςωπο που να μθν είναι καταναλωτισ . Επιπλζον, θ παραπάνω ζννοια ζχει επικρικεί διότι 

είναι αςφμβατθ α) με τθν ευρωπαϊκι πρακτικι τθν οποία ζχουν ακολουκιςει οι υπόλοιπεσ 

χϊρεσ τθσ Ε.Ε., β) τθ ςτενι ζννοια των οδθγιϊν 2002/65/ΕΚ και 2005/29/ΕΚ μζγιςτθσ 

εναρμόνιςθσ, γ) τθν ερμθνεία του ΔΕΚ και με τθν ζννοια του εγγυθτι  και δ) τθν οδθγία 

48/2008/ΕΚ  για τθν καταναλωτικι πίςτθ. Ζπειτα, θ  ςυνεχισ ενςωμάτωςθ κοινοτικϊν οδθγιϊν 

χωρίσ τθν ταυτόχρονθ κατάργθςθ των επιμζρουσ οριςμϊν, είχε ωσ αποτζλεςμα να υιοκετείται 

ςυςτθματικά ζνα παράδοξο ςχιμα όπου οριςμοί του «καταναλωτι», πολλζσ φορζσ 

αλλθλοςυγκρουόμενοι,  απαντϊνται ςε διάφορα ςθμεία του νόμου (αρ. 1 παρ. 4 παρ. αϋ, αρ. 



3περ. 1, αρ. 4κ παρ. 1 ςτ. δϋ, αρ. 9α ςτ αϋ), γεγονόσ που ζχει οδθγιςει ςε δικαςτικζσ διενζξεισ. 

Με το προτεινόμενο άρκρο οι παραπάνω οριςμοί «καταναλωτι» και «προμθκευτι» 

αποςαφθνίηονται, βοθκϊντασ ςτθν αποςυμφόρθςθ τθσ Δικαιοςφνθσ και τον περιοριςμό των 

εντάςεων ςτθν αγορά.  

 

Άρκρο 101 

Επανακακορίηεται το περιεχόμενο του άρκρου 2 του ν.2251/1994 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ςυμπλθρωκεί από τουσ ν.2741/1999 και ν.3587/2007, ενϊ οι διατάξεισ του εντάςςονται ςε 

ενιαίο Μζροσ Δεφτερο με τίτλο «ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ». Το άρκρο 2 του ν.2251/1994 

όπωσ ιςχφει ςιμερα, αποτελεί το κεςμικό πλαίςιο-, για τθν προςταςία του αδφναμου μζρουσ 

ςε μία ςυναλλαγι που  εμπεριζχει όρουσ μαηικισ χριςθσ οι οποίοι ζχουν προδιατυπωκεί για 

απροςδιόριςτο αρικμό μελλοντικϊν ςυμβάςεων από τον προμθκευτι χωρίσ να ζχουν 

αποτελζςει αντικείμενο ατομικισ διαπραγμάτευςθσ μεταξφ των μερϊν. 

Το άρκρο 2 του ν.2251/1994 όπωσ ιςχφει ςιμερα, αποτελεί τθν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

93/13/ΕΟΚ, ςτο εκνικό δίκαιο θ οποία αποτελεί ελάχιςτθ εναρμόνιςθ ςφμφωνα με τθν οποία 

τα κράτθ-μζλθ «μποροφν να εξαςφαλίςουν μεγαλφτερθ προςταςία του καταναλωτι (αρ. 8 τθσ 

Οδθγίασ)». Το ελλθνικό δίκαιο διατρζχεται ςτο ςφνολό του από τθν αρχι τθσ ελευκερίασ των 

ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τθν οποία τα μζρθ είναι κατ’ αρχιν απολφτωσ αυτόνομα κι ελεφκερα 

να διαπλάκουν τισ μεταξφ τουσ ζννομεσ ςχζςεισ, καταρτίηοντασ δικαιοπραξίεσ με οποιαδιποτε 

μορφι και περιεχόμενο (αυτονομία τθσ ιδιωτικισ βοφλθςθσ). Για τθν πραγμάτωςθ του ςκοποφ 

τθσ ελευκερίασ των ςυμβάςεων τίκεται ωσ αυτονόθτθ προχπόκεςθ θ ιςότθτα των 

ςυμβαλλομζνων. Εντοφτοισ, ςτθν περίπτωςθ των γενικϊν όρων ςυναλλαγϊν (Γ.Ο.Σ.), θ ιςότθτα 

των ςυμβαλλομζνων πλιττεται καίρια, κακϊσ πρόκειται περί μονομερϊσ προδιατυπωμζνων 

όρων, οι οποίοι δεν ζχουν αποτελζςει αντικείμενο ατομικισ διαπραγμάτευςθσ. Κατ’ 

αποτζλεςμα, κακίςταται ςαφζσ πωσ –ελλείψει ιςότθτασ μεταξφ ςυμβαλλομζνων,– ςτισ 

περιπτϊςεισ των Γ.Ο.Σ., διαταράςςεται θ ςυμβατικι δικαιοςφνθ. Ο αντιςυμβαλλόμενοσ, 

ευριςκόμενοσ κατά κανόνα ςε μειονεκτικι κζςθ, αποδζχεται χωρίσ αντίρρθςθ τουσ Γ.Ο.Σ. που 

του τίκενται ωσ προχπόκεςθ για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, άλλοτε διότι είναι ι αιςκάνεται 

αδφναμοσ να προκαλζςει αλλαγζσ ςτουσ όρουσ λόγω οικονομικισ υπεροχισ του προμθκευτι 

(οικονομικι κατωτερότθτα) και άλλοτε διότι δεν διακζτει τισ αναγκαίεσ ςυναλλακτικζσ και 

νομικζσ γνϊςεισ για τθν κατανόθςθ των όρων (διανοθτικι κατωτερότθτα). Το ηιτθμα τθσ 

νομικισ φφςθσ των Γ.Ο.Σ. ελζγχεται κατϋ αρχιν από τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα (βλπτ. ΑΚ 

178, 179, 281, 288, 371-372) οι οποίοι ςυγκροτοφν το νομοκετικό ζρειςμα για τον ζλεγχο του 



περιεχομζνου του ςυμβατικοφ όρου, με προζχουςα τθ γενικι ριτρα τθσ ΑΚ 281. Πμωσ ςτθν 

μαηικι ςυναλλαγι, εμφανίηονται με ιδιαίτερθ ςυχνότθτα φαινόμενα αςφμμετρθσ 

πλθροφόρθςθσ, θ οποία οδθγεί ςτθν διάψευςθ τθσ δικαιολογθμζνθσ εμπιςτοςφνθσ του 

αντιςυμβαλλόμενου αδφναμου μζρουσ. Ραρά τθν επίκλθςθ των γενικϊν διατάξεων και αρχϊν 

του ΑΚ και – ιδίωσ των ΑΚ 281 και 288- ωσ επαρκοφσ δικαιοκετικοφ κεμελίου για τθ δικαςτικι 

παρζμβαςθ ςτο περιεχόμενο των Γ.Ο.Σ., τα δικαςτιρια δεν κατόρκωναν με τον τρόπο αυτό να 

φτάνουν πάντα ςε αποδεκτά επίπεδα προςταςίασ.  

Θ ερμθνεία τθσ ζννοιασ του καταναλωτι από τθ κεωρία αλλά και τθν νομολογία του ΔΕΕ και 

των εκνικϊν δικαςτθρίων, μασ οδθγεί ςτα εξισ ςυμπεράςματα: Το ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ 

C-110/14, ςτο πλαίςιο τθσ δίκθσ Horatiu Ovidiu Costea κατά SC Volksbank România SA, δζχεται 

ότι  «είναι ςαφζσ ότι οι ζννοιεσ τθσ ευάλωτθσ και μειονεκτικισ κζςεωσ, από πλευράσ τόςο 

διαπραγματευτικισ ικανότθτασ όςο και επιπζδου (αςφμμετρθσ) πλθροφοριςεωσ, ςυνιςτοφν 

τον λόγο υπάρξεωσ τθσ Οδθγίασ 93/13/ΕΟΚ, κακϊσ αυτι εκκινεί από μια πραγματικότθτα κατά 

τθν οποία ο καταναλωτισ ςυμμορφϊνεται προσ όρουσ ιδθ διατυπωμζνουσ από τον 

επαγγελματία, χωρίσ να ζχει τθ δυνατότθτα να επθρεάςει το περιεχόμενό τουσ *…+» Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, με τθν απόφαςθ Benincasa (C-269/95), το Δικαςτιριο ζκρινε ότι, για να 

εξακριβωκεί εάν ζνα πρόςωπο ενεργεί υπό τθν ιδιότθτα του καταναλωτι, «κα πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ θ κζςθ του προςϊπου ςε ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, ςε ςχζςθ με τθ φφςθ και 

τον ςκοπό αυτισ, και όχι θ υποκειμενικι κατάςταςθ του ίδιου αυτοφ προςϊπου. *…+ Ζνα και το 

αυτό πρόςωπο μπορεί να κεωρθκεί ωσ καταναλωτισ ςτο πλαίςιο οριςμζνων πράξεων και ωσ 

επιχειρθματίασ ςτο πλαίςιο άλλων πράξεων. Ρρόκειται, ςε τελικι ανάλυςθ, για αντικειμενικι 

και λειτουργικι ζννοια, θ ςτοιχειοκζτθςθ τθσ οποίασ εξαρτάται από ζνα και μοναδικό 

κριτιριο: τθν ζνταξθ τθσ οικείασ δικαιοπραξίασ ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων οι οποίεσ είναι 

άςχετεσ με το αςκοφμενο επάγγελμα.» Δθλαδι, και όπωσ ζχει ιδθ κρικεί, (βλπτ. Εφ. Ακθνϊν 

1159/2012), ουςιαςτικό κριτιριο για τον χαρακτθριςμό του ςυμβαλλόμενου ωσ καταναλωτι 

είναι θ εραςιτεχνικι ιδιότθτα με τθν οποία ςυμμετζχει ςτθν  ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι. 

Συνεπϊσ, το κακοριςτικό κριτιριο για τον προςδιοριςμό τθσ ζννοιασ του καταναλωτι αποτελεί 

θ μθ ικανοποίθςθ επαγγελματικϊν του αναγκϊν με τθ ςφναψθ ςυμβάςεωσ και όχι θ ιδιότθτα 

του αντιςυμβαλλόμενου λιπτθ των υπθρεςιϊν ωσ εμπόρου ι ελευκζρου επαγγελματία, ο 

οποίοσ αποτελεί και το οικονομικά αςκενζςτερο μζροσ. Σφμφωνα με το προοίμιο τθσ 

Οδθγίασ, ελαχίςτου εναρμονίςεωσ 93/13/ΕΟΚ που ενδιαφζρει ειδικά εν προκειμζνω, πρόκεςθ 

του κοινοτικοφ νομοκζτθ είναι να διατυπϊςει κατϊτατουσ (ελάχιςτουσ) όρουσ προςταςίασ. 

Ππωσ χαρακτθριςτικά αναγράφεται (αρ. 12)«ζχει ςθμαςία εν προκειμζνω να δοκεί ςτα κράτθ 

θ δυνατότθτα, τθρουμζνθσ τθσ ςυνκικθσ, να παρζχουν υψθλότερο επίπεδο προςταςίασ ςτον 



καταναλωτι μζςω εκνικϊν διατάξεων αυςτθρότερων από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 

Οδθγίασ». Θ πρόκεςθ αυτι του κοινοτικοφ νομοκζτθ αποτυπϊνεται ρθτϊσ ςτο άρκρο 8 τθσ 

Κοινοτικισ Οδθγίασ 93/13/ΕΟΚ, όπου αναφζρεται ότι «τα κράτθ μζλθ μποροφν να κεςπίηουν ι 

διατθροφν, ςτον τομζα που διζπεται από τθν παροφςα Οδθγία, αυςτθρότερεσ διατάξεισ, 

ςφμφωνεσ προσ τθ Συνκικθ, για να εξαςφαλίςουν μεγαλφτερθ προςταςία του καταναλωτι». 

Με βάςθ, λοιπόν, τθν αρχι τθσ «ελάχιςτθσ εναρμόνιςθσ» τα κράτθ μζλθ διατθροφν το 

δικαίωμα να κεςπίηουν αυςτθρότερεσ διατάξεισ για τθν προςταςία του καταναλωτι, ϊςτε θ 

Οδθγία να αποκρυςταλλϊνει μόνον τουσ κατϊτατουσ όρουσ προςταςίασ. Ραράλλθλα, θ 

Οδθγία 2011/83/ΕΕ «ςχετικά με τα δικαιϊματα των καταναλωτϊν» θ οποία τροποποίθςε τθν 

Οδθγία 93/13/ΕΟΚ και θ οποία είναι οδθγία πλιρουσ εναρμόνιςθσ, προςκζτει ςτο άρκρο 4 

«εκτόσ εάν προβλζπεται άλλωσ ςτθν παροφςα Οδθγία», διατθρϊντασ τθν παραπάνω 

πρόβλεψθ του αρ. 8. Ραρά το χαρακτιρα τθσ εν λόγω οδθγίασ ωσ μερικισ πλιρουσ/μζγιςτθσ 

εναρμόνιςθσ, θ αιτιολογικι ςκζψθ 13 αυτισ αφινει να εννοθκεί ότι τα κράτθ μζλθ μποροφν να 

επεκτείνουν το προςτατευτικό πεδίο των εναρμονιςμζνων διατάξεων, αναφζροντασ ρθτά ότι, 

«τα κράτθ μζλθ δφνανται να αποφαςίςουν να επεκτείνουν τθν εφαρμογι των κανόνων τθσ 

παροφςασ οδθγίασ ςε νομικά ι φυςικά πρόςωπα που δεν είναι καταναλωτζσ κατά τθν ζννοια 

τθσ παροφςασ οδθγίασ, όπωσ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, οι νεοςφςτατεσ ι οι μικρομεςαίεσ 

επιχειριςεισ»  

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ παρζχεται αντίςτοιχθ προςταςία με το φυςικό πρόςωπο 

καταναλωτι και ςτισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ- οντότθτεσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα, όπωσ  

ορίηονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 2 του ν. 4308/2014, θ οποία αποτελεί ενςωμάτωςθ 

τθσ οδθγίασ 2013/34/ΕΕ, και ορίηει ότι: «πολφ μικρζσ οντότθτεσ είναι οι οντότθτεσ οι οποίεσ 

κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ τουσ δεν υπερβαίνουν τα όρια δφο τουλάχιςτον από τα 

ακόλουκα τρία κριτιρια: α) Σφνολο ενεργθτικοφ (περιουςιακϊν ςτοιχείων): 350.000 ευρϊ, β) 

Κακαρό φψοσ κφκλου εργαςιϊν: 700.000 ευρϊ, γ) Μζςοσ όροσ απαςχολουμζνων κατά τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου: 10 άτομα…. με μόνθ προχπόκεςθ ότι ο κφκλοσ εργαςιϊν τουσ δεν 

υπερβαίνει το ποςό του 1.500.000 ευρϊ». Ευνόθτο είναι ότι οι ωσ άνω προχποκζςεισ κα 

πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά. Ρεραιτζρω, το ςτοιχείο τθσ ζννοιασ του τελικοφ αποδζκτθ 

αποτελεί περιοριςτικι προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι τθσ δυνατότθτασ που παρζχει θ διάταξθ 

αυτι και ςχετίηεται με τθ κζςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν αλυςίδα κυκλοφορίασ του ςυγκεκριμζνου 

αγακοφ ι τθσ υπθρεςίασ. Ρροκειμζνου για προϊόντα, κα πρζπει να απομζνει ςτθν μικρι 

επιχείρθςθ θ ανάλωςθ, θ χριςθ ι ζςτω θ απλι ζνταξι του προϊόντοσ  ςτθν περιουςία τθσ και 

να μθν αναμζνεται θ παραπζρα διοχζτευςι τουσ ςε τρίτουσ, ενϊ  για τισ υπθρεςίεσ για να 

κεωρθκεί ο χριςτθσ καταναλωτισ κα πρζπει να χρθςιμοποιεί ο ίδιοσ τθν υπθρεςία και όχι να 



τθν διοχετεφει ςε παραπζρα χριςτεσ. Τθ ςυλλογιςτικι αυτι ακολουκοφν οι πρόςφατεσ 

ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ, όπωσ για παράδειγμα θ οδθγία θ 2011/83/ΕΕ (αιτιολ. Σκζψθ 13) και θ 

2015/2366/ΕΕ (άρκρο 38) ςτισ οποίεσ παρζχεται θ δυνατότθτα ςτα κράτθ-μζλθ να εφαρμόηουν 

τισ διατάξεισ ςτισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ με τον ίδιο τρόπο, όπωσ και ςτουσ καταναλωτζσ. Θ 

Ολλανδία ζχει κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ ιδθ από τθν εναρμόνιςθ τθσ εν λόγω 

οδθγίασ και κεωρεί καταναλωτζσ, οι οποίοι μποροφν να κάνουν επίκλθςθ των διατάξεων περί 

Γ.Ο.Σ. επιχειριςεισ που απαςχολοφν προςωπικό ζωσ και 49 εργαηόμενουσ.  

Θ προτεινόμενθ διάταξθ αποςκοπεί ςτο τφχει προςταςίασ των ευεργετικϊν διατάξεων τθσ 

καταναλωτικισ νομοκεςίασ μια «ευάλωτθ ομάδα». Αυτό δικαιολογείται γενικότερα άλλα και 

ειδικά ςτο πεδίο των Γ.Ο.Σ., όπου  μία μικρι επιχείρθςθ βρίςκεται ςτθν ίδια δυςχερι κζςθ με 

τον μθ ζμπορο, όταν αντιμετωπίηει μία μαηικά προςφερόμενθ παροχι. Γίνεται δεκτό ότι ςτισ 

ςυμβάςεισ που δεν διαμορφϊνονται από τα μζρθ, παρατθρείται ζλλειψθ τθσ ιςότθτασ ςτθ 

διαπραγματευτικι ιςχφ των ςυμβαλλομζνων (ειδικά ςτο χϊρο των τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν). Θ 

κζςθ αυτι βρίςκει πλιρθ επιβεβαίωςθ ςτθν απόφαςθ που εξζδωςε το ΔΕΚ ςτθν υπόκεςθ C-

361/89 (Di Pinto). Σκζψθ 22. Θ διάταξθ αυτι κακορίηει τθν ελευκερία που διακζτουν τα κράτθ 

μζλθ ςτον τομζα που καλφπτει θ Οδθγία, δθλαδι ςτθν προςταςία των καταναλωτϊν. Δεν 

μπορεί επομζνωσ να ερμθνευκεί ωσ απαγορεφουςα τα κράτθ μζλθ να λάβουν μζτρα ςε τομζα 

τον οποίο θ Οδθγία δεν φορά, όπωσ είναι ο τομζασ τθσ προςταςίασ των εμπόρων. Σκζψθ 23. 

Κατά ςυνζπεια το δεφτερο προδικαςτικό ερϊτθμα πρζπει να δοκεί θ απάντθςθ ότι δεν 

αντιβαίνει ςτθν Οδθγία εκνικι νομοκεςία θ οποία επεκτείνει τθν παρεχόμενθ από τθν Οδθγία 

προςταςία και ςτουσ εμπόρουσ». 

Άρκρο 102 

Με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ ομαδοποιοφνται ςε ζνα ενιαίο Τρίτο Μζροσ και 

επικαιροποιοφνται οι κανόνεσ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων από απόςταςθ ι εκτόσ εμπορικοφ 

καταςτιματοσ και για τθν ενθμζρωςθ που πρζπει να παρζχει ο προμθκευτισ ςτον καταναλωτι 

πριν από τθ ςφναψι τουσ. Οριςμοί οι οποίοι ζωσ τϊρα επαναλαμβάνονταν και ςε άλλα ςθμεία 

του νόμου μεταφζρονται ςτο άρκρο 1α, ενϊ όςοι οριςμοί εφαρμόηονται ειδικά ςτο μζροσ 

αυτό παραμζνουν ωσ ζχουν. Τα άρκρα 3 ζωσ 4θ αποτελοφν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/83/ΕΕ «για τα δικαιϊματα των καταναλωτϊν», θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

ζννομθ τάξθ με τθν υπ’ αρικ. Η1-891/2013  κοινι υπουργικι απόφαςθ (Β’ 2144). Αντίςτοιχα, το 

άρκρο 4κ, αποτελεί τθν ενςωμάτωςθ τθσ 2002/65/ΕΚ ςχετικά με τθν από απόςταςθ εμπορία 

χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ καταναλωτζσ, θ οποία ζχει μεταφερκεί ςτθν 

εκνικι ζννομθ τάξθ με τθν υπϋ αρικ. Η1-629/2005 κοινι υπουργικι απόφαςθ (Β’ 720). Οι 



παραπάνω αποφάςεισ ζχουν εκδοκεί δυνάμει τθσ νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 14 και τροποποίθςαν τον ν. 2251/1994. Με τισ παραγράφουσ 4, 6, 

7 και 8 του προτεινόμενου άρκρου επιτυγχάνονται, οι απαραίτθτεσ νομοτεχνικζσ βελτιϊςεισ.  

Ζπειτα με τθν παράγραφο 3  διορκϊνεται ςτο ορκότερο και ςαφζςτερο θ περίπτ. κϋ τθσ παρ. 3 

του άρκρου 3α του 2251/1994. Θ εν λόγω περίπτωςθ αφορά ςυμβάςεισ «οι οποίεσ 

καταρτίηονται από εντεταλμζνο από τθ δθμόςια αρχι πρόςωπο με καταςτατικι υποχρζωςθ 

ανεξαρτθςίασ και αμερολθψίασ», όπωσ αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ κϋ τθσ παραγράφου 3 του 

άρκρου 3  τθσ Οδθγίασ 2011/83/ΕΕ. Τοφτο είχε μεταφερκεί ςτο ν.  2251/1994 ωσ «οι οποίεσ 

ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία καταρτίηονται με δθμόςιο τφπο» -όπου ςτο ελλθνικό δίκαιο 

αφορά τθν περίπτωςθ των ςυμβάςεων που υπόκεινται ςε ςυμβολαιογραφικό τφπο, 

καταρτίηονται δθλαδι από εντεταλμζνο από δθμόςια αρχι πρόςωπο, όπωσ προβλζπεται ςτον 

Κϊδικα Συμβολαιογράφων (ν.2830/2000). Ρροσ ορκότερθ και ακριβζςτερθ απόδοςθ των 

ανωτζρω θ επίμαχθ φράςθ διατυπϊνεται ωσ εξισ   «οι οποίεσ καταρτίηονται με 

ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία…».  

Τζλοσ, αναδιατυπϊνεται και επικαιροποιείται το άρκρο 4κ, το οποίο αποτελεί τθν 

ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2002/65/ΕΚ ςτο ελλθνικό δίκαιο,  και καταργοφνται οι οριςμοί του 

καταναλωτι και του προμθκευτι, οι οποίοι καλφπτονται πλζον από το άρκρο 1α.  

 

Άρκρο 103 

Τροποποιείται το άρκρο 5 του ν. 2251/1994 ϊςτε να αποςαφθνίηεται και επανακακορίηεται 

επί το ςαφζςτερον, ότι όλα τα αγακά καλφπτονται από δωρεάν διετι νόμιμθ εγγφθςθ που εκ 

του νόμου παρζχεται ςε κάκε  καταναλωτι που αγοράηει κάποιο αγακό. Θ νόμιμθ εγγφθςθ 

είναι ουςιαςτικά τα δικαιϊματα που ζχει ο αγοραςτισ κατά του πωλθτι ςφμφωνα με το 

άρκρο 540 του Αςτικοφ Κϊδικα, τα οποία, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 554 του Αςτικοφ 

Κϊδικα παραγράφονται μετά τθν πάροδο δφο (2) ετϊν. 

Ταυτόχρονα, προςτίκεται ςτον ν.2251/1994 άρκρο 5α, με το οποίο κακίςταται ςαφζσ ότι, οι 

πωλθτζσ δεν είναι πλζον υποχρεωμζνοι να προςφζρουν επιπλζον (εμπορικι) εγγφθςθ, θ 

οποία είναι κάκε ανάλθψθ υποχρζωςθσ πζραν τθσ νόμιμθσ εγγφθςθσ για επιςτροφι του 

καταβλθκζντοσ τιμιματοσ, αντικατάςταςθ, επιςκευι ι φροντίδα με οποιονδιποτε τρόπο του 

καταναλωτικοφ αγακοφ αν αυτό δεν ανταποκρίνεται ςτα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται 

ςτθ διλωςθ τθσ εγγφθςθσ ι ςτθ ςχετικι διαφιμιςθ. Θ φράςθ «χωρίσ επιπλζον επιβάρυνςθ» θ 

οποία προζρχεται από τθν Οδθγία 1999/44/ΕΚ, καταδεικνφει ότι θ εμπορικι εγγφθςθ, αν και 



είναι κεμιτό εμπορικό μζςο και ςυνικωσ ενςωματϊνεται ςτθν τελικι τιμι ενόσ προϊόντοσ, δεν 

κα πρζπει να προκαλεί επιπλζον χρεϊςεισ και κόςτθ πζραν αυτϊν που ςυμφωνικθκαν κατά 

τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Δφναται όμωσ να παρζχεται εμπορικι εγγφθςθ με τθν πλθρωμι 

ενόσ αντιτίμου ι και με τθ μορφι επζκταςθσ τθσ ιδθ παρεχόμενθσ εγγφθςθσ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι κα ζχει αποτελζςει αντικείμενο ςυμφωνίασ από τα μζρθ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, μζχρι ςιμερα ςε κάκε αγορά τουσ οι καταναλωτζσ είχαν τθ διετι εκ του 

νόμου εγγφθςθ (νόμιμθ εγγφθςθ), θ οποία αποτελεί τθν ειδικότερθ ζκφανςθ των δικαιωμάτων 

από τθν πϊλθςθ κατά τον Αςτικό Κϊδικα (αρ.534επ.) τα οποία αποτελοφν μεταφορά τθσ 

Οδθγίασ 1999/44/ΕΚ. Ταυτόχρονα, όταν θ ςφμβαςθ πϊλθςθσ αφοροφςε διαρκι καταναλωτικά 

αγακά οι προμθκευτζσ υποχρεοφνταν να παρζχουν υποχρεωτικά και επιπλζον πρόςκετθ 

εγγφθςθ (εμπορικι εγγφθςθ), χωρίσ ωςτόςο να ορίηεται το κριτιριο διάκριςθσ των διαρκϊν 

από τα μθ διαρκι καταναλωτικά αγακά. Αντίςτοιχθ υποχρζωςθ δεν προκφπτει από το άρκρο 6 

τθσ Οδθγίασ 1999/44/ΕΚ. Ζτςι και ςτθ ςκζψθ 21 τθσ Οδθγίασ 1999/44/ΕΚ αναφζρεται ότι: 

«αποτελεί τρζχουςα πρακτικι να προςφζρουν οι πωλθτζσ ι οι παραγωγοί εγγυιςεισ επί των 

αγακϊν ζναντι παντόσ ελαττϊματοσ που εκδθλϊνεται εντόσ οριςμζνθσ προκεςμίασ ότι θ 

πρακτικι αυτι μπορεί να ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία μεγαλφτερου ανταγωνιςμοφ ότι μολονότι 

οι εγγυιςεισ αυτζσ είναι κεμιτά εμπορικά μζςα, δεν κα πρζπει να παραπλανοφν τον 

καταναλωτι∙ ότι κα πρζπει να περιλαμβάνουν οριςμζνεσ πλθροφορίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

μιασ διλωςθσ ότι θ εγγφθςθ δεν κίγει τα νόμιμα δικαιϊματα του καταναλωτι.»  

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ επιλφεται θ ςφγχυςθ που επικρατοφςε αναφορικά με τθν 

διάκριςθ νόμιμθσ και εμπορικισ εγγφθςθσ. Οι προμθκευτζσ μποροφν είναι πλζον ςίγουροι για 

τισ υποχρεϊςεισ τουσ ενϊ ο καταναλωτισ ο οποίοσ ςτθν πράξθ γνϊριηε μόνο τθν εμπορικι 

εγγφθςθ, που ςυνικωσ ςυνοδεφει το καταναλωτικό αγακό κα είναι εφεξισ ςε κζςθ να 

διακρίνει και να διεκδικιςει τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθ νόμιμθ εγγφθςθ.  

Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, όταν θ ςυναλλαγι αφορά  διαρκι καταναλωτικά αγακά με 

εκτιμϊμενθ πικανι διάρκεια ηωισ,  όπωσ αυτι ορίηεται από τον πωλθτι ι τον παραγωγό 

(καταςκευαςτι του προϊόντοσ), άνω των δφο ετϊν, δθλαδι πζραν του χρονικοφ ορίου που 

ιςχφει θ νόμιμθ εγγφθςθ, κάκε πωλθτισ υποχρεοφται κατά τθν παράδοςθ του αγακοφ να 

ενθμερϊνει εγγράφωσ τον καταναλωτι για το γεγονόσ ότι δεν παρζχεται καμία εμπορικι 

εγγφθςθ. Ευνόθτο είναι ότι θ ενθμζρωςθ κα πρζπει να παρζχεται εγγράφωσ κατά τθ ςφναψθ 

τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ ενϊ τίκεται ςτθν διακριτικι ευχζρεια του πωλθτι, ο οποίοσ φζρει και 

το βάροσ  απόδειξθσ ότι θ ενθμζρωςθ ζλαβε χϊρα, να επιλζξει τον τρόπο με τον οποίο κα 

πραγματοποιθκεί αυτό όπωσ ενδεικτικά ςε ζντυπο, πινακίδα ςε εμφανζσ ςθμείο ςτο 



κατάςτθμα.  Ζτςι, ςε κάκε πϊλθςθ που αφορά προϊόντα, για τα οποία εφλογα ο καταναλωτισ 

αναμζνει τθν παροχι εμπορικισ εγγφθςθσ, λόγω τθσ φφςθσ τουσ, τθσ  αναμενόμενθσ πικανισ 

διάρκεια ηωισ τουσ, τθσ τεχνολογικισ τουσ περιπλοκότθτα και τα επικρατοφντα ςυναλλακτικά 

ικθ (όπωσ ενδεικτικά τα τεχνολογικά αγακά, τα αυτοκίνθτα, οι οικοςκευζσ κλπ) και οφτε ο 

καταςκευαςτισ οφτε ο πωλθτισ παρζχουν για αυτά εμπορικι εγγφθςθ, ο πωλθτισ κα πρζπει 

να ενθμερϊςει εκ των προτζρων τον καταναλωτι, ϊςτε ο τελευταίοσ να  ςυνεκτιμιςει το 

γεγονόσ, και να προχωριςει ι όχι ςτθν αγορά του προϊόντοσ. Ταυτόχρονα, ο πωλθτισ οφείλει 

να γνωςτοποιιςει με τον ίδιο τρόπο  ςτον καταναλωτι ότι ανεξάρτθτα από τθν παροχι ι μθ 

εμπορικισ εγγφθςθσ ο καταναλωτισ ζχει τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθ διετι νόμιμθ 

εγγφθςθ. 

Τζλοσ, προςτίκεται ςτον ν. 2251/1994 άρκρο 5β ςτθν παράγραφο 2 του οποίου  ρυκμίηονται 

τα ηθτιματα τθσ παροχισ οδθγιϊν χριςθσ και τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ μετά τθν πϊλθςθ ενόσ 

προϊόντοσ. Συγκεκριμζνα, με τθν προτεινόμενθ παράγραφο 2 ορίηεται ότι θ υποςτιριξθ μετά 

τθν πϊλθςθ, ςυνίςταται ςτθ ςυνεχι παροχι τεχνικϊν υπθρεςιϊν για τθ ςυντιρθςθ και 

επιςκευι του προϊόντοσ, κακϊσ και τθν ευχερι προμικεια ανταλλακτικϊν και άλλων τυχόν 

αγακϊν, που απαιτοφνται για τθ χριςθ του ςφμφωνα με τον προοριςμό του. Ειδικότερα, ζνα 

από τα ςτοιχεία που βαρφνουν ςτθν επιλογι του καταναλωτι, ιδιαίτερα για τα αγακά με 

μακρά διάρκειασ ηωισ, είναι θ παροχι ι μθ από τον πωλθτι ι τον παραγωγό υπθρεςιϊν 

υποςτιριξθσ μετά τθν πϊλθςθ. Το χρονικό διάςτθμα για τον οποίο ο πωλθτισ και ο 

παραγωγόσ αναλαμβάνουν τθ ςχετικι υποχρζωςθ υποςτιριξθσ, κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ 

να είναι τουλάχιςτον δφο ζτθ από τθν παράδοςθ των αγακϊν.  

Εξυπακοφεται ότι, όπωσ και παραπάνω, θ ςχετικι υπθρεςία δεν απαιτείται να παρζχεται 

δωρεάν. Αντίκετα,  αν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ νόμιμθσ εγγφθςθσ το αγακό παρουςιάςει 

ελάττωμα, ο πωλθτισ υποχρεοφται ςε επιςκευι (δωρεάν) ι αντικατάςταςθ (δωρεάν). Θ 

υποχρζωςθ αυτι τον βαρφνει για δφο ζτθ. Συνεπϊσ, ιδθ από το νόμο και τθν Οδθγία, οι 

πωλθτζσ ζχουν διαςφαλίςει τα μζςα και το δίκτυο που απαιτοφνται για τθν εκπλιρωςθ των 

ςχετικϊν υποχρεϊςεων (είτε τισ αναγνωρίςουν οι ίδιοι ςυμβατικά είτε τουσ επιβλθκοφν από 

το δικαςτιριο). Επομζνωσ, θ υποχρζωςθ να παρζχουν προσ τουσ καταναλωτζσ τουσ υπθρεςίεσ 

επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ (επ’ αμοιβι εάν από δικι τουσ κακι χριςθ αυτά χαλάςουν) για  

το ίδιο χρονικό διάςτθμα δεν τουσ επιβαρφνει, ενϊ από τθν άλλθ πλευρά διαςφαλίηει ςτουσ 

καταναλωτζσ τθν διακεςιμότθτα των ανταλλακτικϊν και τθν επιςκευι των αγακϊν. 

 

Άρκρο 104 



Επικαιροποιοφνται και εκςυγχρονίηονται οι διατάξεισ που αφοροφν τθν ευκφνθ του 

παραγωγοφ ελαττωματικϊν προϊόντων- θ οποία ζχει τθ βάςθ τθσ ςτθν Οδθγία 85/374/ΕΟΚ- με 

τισ διατάξεισ που αφοροφν προϊόντα επικίνδυνα για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 

καταναλωτϊν, τα οποία ρυκμίηονται από τθν Οδθγία 2001/95/ΕΚ για τθ γενικι αςφάλεια 

προϊόντων. Επίςθσ, τίκενται με πιο ςαφι τρόπο και με βάςθ τθν Οδθγία 2001/95/ΕΚ οι ειδικοί 

οριςμοί με βάςθ τθν οδθγία 2001/95/ΕΚ για τθν Γενικι Αςφάλεια Ρροϊόντων και οι αντίςτοιχεσ 

υποχρεϊςεισ για τον παραγωγό και τον διανομζα. Επιπλζον, τίκενται ςαφζςτερα οι 

υποχρεϊςεισ που αφοροφν τισ γενικζσ αρχζσ επίκεςθσ τθσ ςιμανςθσ CE όπωσ αυτζσ 

προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 30, του Κανονιςμοφ 765/2008/ΕΚ ςχετικά με τον 

«κακοριςμό απαιτιςεων διαπίςτευςθσ και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον αφορά ςτθν εμπορία 

προϊόντων και ςτθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 339/93 του Συμβουλίου». Τζλοσ, 

προβλζπεται ότι οι παραγωγοί, οι διανομείσ και οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και οι αρχζσ οι οποίεσ 

διαπιςτϊνουν τθν φπαρξθ μθ αςφαλϊν ι επικινδφνων αγακϊν, υποχρεοφνται να διαβιβάηουν 

αμζςωσ τα ςχετικά ςτοιχεία ςτθν Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ.  

Άρκρο 105 

Αναμορφϊνονται οι διατάξεισ του άρκρου 7α του ν. 2251/1994, για τθν ψυχικι υγεία των 

ανιλικων και επικαιροποιοφνται τα ηθτιματα τθσ προςταςίασ τουσ. Ειςάγονται ειδικζσ 

ρυκμίςεισ για τθν απαγόρευςθ διάκεςθσ προϊόντων τα οποία ενζχουν κινδφνουσ για τθν 

ψυχικι, πνευματικι ι θκικι ανάπτυξθ των ανθλίκων ι καλλιεργοφν διακρίςεισ λόγω φυλισ, 

φφλου, κρθςκείασ, ικαγζνειασ, αναπθρίασ ι ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ. Ρεραιτζρω,  

γίνεται ειδικι μνεία ςτα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν επιςιμανςθ και τθ διαφιμιςθ των 

θλεκτρονικϊν προϊόντων ψυχαγωγίασ όπωσ θλεκτρονικά παιχνίδια και βιντεοπαιχνίδια, όταν 

αυτά προορίηονται για  ανιλικουσ καταναλωτζσ. Αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ προβλζπονται και 

για τισ  επιχειριςεισ που διακζτουν δωρεάν ι ζναντι πλθρωμισ τθ χριςθ θλεκτρονικϊν 

παιχνιδιϊν και λοιπϊν ψθφιακϊν εφαρμογϊν ςτουσ καταναλωτζσ. Τζλοσ, δίνεται 

εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, να εκδίδει Κϊδικα Δεοντολογίασ για 

τισ παραπάνω επιχειριςεισ. 

Άρκρο 106 

Με το προτεινόμενο άρκρο προςτίκεται μετά το άρκρο 7α του ν .2251/1994  τίτλοσ «ΜΕΟΣ 

ΕΚΤΟ- ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΛΩΝ» 

Άρκρο 107 



Εκςυγχρονίηονται και ενοποιοφνται οι διατάξεισ του ν. 2251/1994  που αφοροφν τθ διαφιμιςθ 

και τισ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ αποτελοφν εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 

2005/29/ΕΚ και προβλζπονται ενιαίεσ κυρϊςεισ. Επίςθσ, καταργοφνται από το άρκρο  9α του ν. 

2251/1994 οι οριςμοί του καταναλωτι και του προμθκευτι, οι οποίοι καλφπτονται πλζον από 

το άρκρο 1α.   

Άρκρο 108 

Ειςάγονται τροποποιιςεισ ςτον ν.2251/1994 με τισ οποίεσ επικαιροποιοφνται οι ρυκμίςεισ που 

αφοροφν τουσ πόρουσ των ενϊςεων καταναλωτϊν. Διευρφνεται θ δυνατότθτα επιχοριγθςισ 

τουσ από επιςτθμονικοφσ φορείσ, δωρεζσ, χορθγίεσ και ενιςχφςεισ από ιδρφματα ι νομικά 

πρόςωπα με κοινωνικό ι κοινωφελι ςκοπό.   Εξακολουκεί να υφίςταται θ απαγόρευςθ  να 

δζχονται οι ενϊςεισ καταναλωτϊν ενιςχφςεισ από μεμονωμζνουσ προμθκευτζσ ι οργανϊςεισ 

τουσ, ωςτόςο πλζον επιτρζπεται να επιχορθγοφνται από ενϊςεισ των αντίςτοιχων 

προμθκευτϊν που αποτελοφν αναγνωριςμζνεσ πανελλινιεσ και περιφερειακζσ ενϊςεισ 

προμθκευτϊν, όπωσ επιμελθτιρια και δευτεροβάκμιεσ ι τριτοβάκμιεσ ενϊςεισ αυτϊν και 

ομοςπονδίεσ ι ςυνομοςπονδίεσ, πανελλινιουσ ι περιφερειακοφσ ςυνδζςμουσ.  

Επιπλζον, ςτθν παράγραφο 16 του άρκρου  10 του ν.2251/1994  όπου αναφζρονται οι 

περιπτϊςεισ άςκθςθσ ςυλλογισ αγωγισ από τισ ενϊςεισ καταναλωτϊν, προςτίκεται θ 

περίπτωςθ που αφορά τθν οδθγία 2014/17/ΕΕ ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ πίςτωςθσ για 

καταναλωτζσ για ακίνθτα που προορίηονται για κατοικία, θ οποία μεταφζρκθκε ςτο ελλθνικό 

δίκαιο  με τον  ν. 4438/2016.  

Ρεραιτζρω, καταργείται από τθν παράγραφο 22 του άρκρου 10 του ν.2251/1994,  θ 

υποχρζωςθ διάκεςθσ μζρουσ του ποςοφ που επιδικάηεται ςε ςυλλογικζσ αγωγζσ ςτθ Γενικι 

Γραμματεία Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι για ςκοποφσ προϊκθςθσ πολιτικϊν 

προςταςίασ του καταναλωτι και εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ – θ οποία ιταν πρακτικά 

ανεφάρμοςτθ- αποτελϊντασ εμπόδιο ςτθν άςκθςθ ςυλλογικισ αγωγισ, θ οποία προβλζπεται 

ςτθν οδθγία 2009/22/ΕΚ για τισ αγωγζσ παραλείψεωσ.  

Τζλοσ, με τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 12 κακίςταται ςαφζσ 

ότι πρόωρθ λιξθ τθσ κθτείασ μζλουσ ςτο Εκνικό Συμβοφλιο Καταναλωτι, πζραν των 

περιπτϊςεων κανάτου, παραίτθςθσ ι διακοπισ τθσ ςυμμετοχισ του ςτον φορζα που 

εκπροςωπεί μζλοσ του Ε.Σ.Κ.Α, είναι δυνατι και με διλωςθ του φορζα ότι αντικακιςτά το 

μζλοσ που όριςε.  

Άρκρο 109 



Επικαιροποιείται  και επανακακορίηεται το περιεχόμενο των διατάξεων που αφοροφν 

κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ του ν.2251/1994, ενϊ περάν τθσ ευκφνθσ του 

προμθκευτι προςτίκεται θ ευκφνθ του παραγωγοφ ι πωλθτι. 

Άρκρο 110 

Με τθν παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρκρου, θ οποία αποτελεί πρόταςθ νομοκετικισ 

εξουςιοδότθςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, να εκδίδει με 

κανονιςτικι απόφαςθ του και ςε ενιαίο κείμενο το ςφνολο των διατάξεων του νόμου 

2251/1994, όπωσ αυτζσ ζχουν τροποποιθκεί με τθ μορφι ςυγκζντρωςθσ τουσ ςε ζνα 

κωδικοποιθμζνο κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο και δεδομζνου ο ν. 2251/1994 ο οποίοσ ζχει 

πολλάκισ τροποποιθκεί, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ χειριςτζσ και εφαρμοςτζσ του νόμου 

(προμθκευτζσ, καταναλωτζσ, δικαςτιρια, διοίκθςθ) να λαμβάνουν γνϊςθ του ςυνόλου του 

περιεχομζνου του νόμου, κάκε φορά που αυτόσ τροποποιείται χωρίσ να υπάρχει νομικι 

αβεβαιότθτα για το τι ιςχφει κάκε φορά όςον αφορά τα δικαιϊματα ι τισ αντίςτοιχεσ 

υποχρεϊςεισ αυτϊν. Θ δυνατότθτα αυτι παρζχεται από το άρκρο 11 του Ν.4048/2012 για τθν 

καλι νομοκζτθςθ και ζχει το χαρακτιρα διοικθτικισ κωδικοποίθςθσ. Ραράλλθλα, παραμζνει 

και επικαιροποιείται θ δυνατότθτα νομοκετικισ κωδικοποίθςθσ με προεδρικό διάταγμα.  

 

Άρκρο 111 

Με το προτεινόμενο άρκρο ειςάγεται μεταβατικι διάταξθ για τθν ιςχφ του Kεφαλαίου Α’ επί 

των ςυμβάςεων που είχαν υπογραφεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ αυτοφ. Συγκεκριμζνα, 

προβλζπεται ρθτά ότι οι ρυκμίςεισ του μζρουσ αυτοφ δεν τισ καταλαμβάνουν, παρά μόνο αν 

ανανεωκοφν μετά τθν ουςιαςτικι ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. 

ΜΕΟΣ Βϋ «Οργάνωςθ και λειτουργία εμπορικϊν εκκζςεων» 

Ι. Γενικό μζροσ: Επί τθσ αρχισ 

Οι εμπορικζσ εκκζςεισ αποτελοφν διαχρονικά ζναν κεςμό ιδιαίτερθσ οικονομικισ και 

κοινωνικισ ςθμαςίασ.  Επίςθσ, διαδραματίηουν κρίςιμο ρόλο ςτθν προβολι και προϊκθςθ τθσ  

επιχειρθματικότθτασ, τθσ καινοτομίασ και των προϊόντων και υπθρεςιϊν κακϊσ και ςτθ 

ςφναψθ εμπορικϊν ςυνεργαςιϊν. Θ εφρυκμθ λειτουργία τουσ και θ αναβάκμιςθ του 

ποιοτικοφ τουσ περιεχομζνου αποτελεί αναγκαία ςυνκικθ για να μπορζςουν να επιτελζςουν 

τον κρίςιμο αναπτυξιακό τουσ ρόλο και να αποκτιςουν τθν επικυμθτι απιχθςθ τόςο εγχϊρια 

όςο και ςτο εξωτερικό. 



Σκοπόσ του Μζρουσ Β’ του παρόντοσ μζρουσ είναι θ αναβάκμιςθ και απλοποίθςθ του 

κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθ λειτουργία τουσ και θ άρςθ τθσ νομικισ αςάφειασ που 

ενδεχομζνωσ μζχρι ςιμερα υπιρχε  εξ’ αιτίασ του κατακερματιςμοφ των εν ιςχφ διατάξεων. 

Ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν προςταςία του κεςμοφ, ειςάγεται για πρϊτθ φορά οριςμόσ τθσ 

εμπορικισ ζκκεςθσ. Επίςθσ, εκςυγχρονίηονται οι προδιαγραφζσ που πρζπει να πλθροφν τα 

εκκεςιακά κζντρα και προβλζπεται θ δθμιουργία μθτρϊου εμπορικϊν εκκζςεων με ςτόχο τθν 

καταγραφι και παρακολοφκθςθ τθσ εκκεςιακισ δραςτθριότθτασ ςτθ χϊρα και τθν 

υποβοικθςθ ςτθ χάραξθ πολιτικισ προϊκθςθσ και ανάπτυξθσ του κεςμοφ. Τζλοσ, ειςάγονται 

ρυκμίςεισ με ςκοπό τθ δθμιουργία υγιοφσ ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ μεταξφ των 

επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο και τθν άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων που 

ενδεχομζνωσ δθμιουργοφςαν ςτρεβλϊςεισ. 

ΙΙ. Ειδικό μζροσ: Επί των άρκρων 

Άρκρο 112 

Στο άρκρο αυτό δίνονται οι απαραίτθτοι οριςμοί για τουσ ςκοποφσ του Κεφαλαίου Β’ του 

παρόντοσ μζρουσ. Ειςάγονται για πρϊτθ φορά οριςμοί ςχετικά με το τι ςυνιςτά εμπορικι 

ζκκεςθ, διεκνισ εμπορικι ζκκεςθ κακϊσ και εκκεςιακό κζντρο και εκκεςιακόσ χϊροσ. Στόχοσ 

είναι θ προςταςία του κεςμοφ και θ ςφνδεςθ του αποκλειςτικά με υψθλοφ επιπζδου και 

περιεχομζνου δραςτθριότθτεσ.  

Άρκρο 113 

Στο άρκρο αυτό περιγράφεται θ διαδικαςία ανακοίνωςθ – γνωςτοποίθςθσ των εμπορικϊν 

εκκζςεων κακϊσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που αυτι κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει 

από πλευράσ του διοργανωτι. Επίςθσ, προβλζπεται απαγόρευςθ τθσ χριςθσ των όρων 

«ζκκεςθ», «εμπορικι ζκκεςθ» και «διεκνισ εμπορικι  ζκκεςθ»  ςε δραςτθριότθτεσ που 

λαμβάνουν χϊρα εκτόσ εκκεςιακϊν χϊρων. 

Άρκρο 114 

Στο άρκρο αυτό περιγράφεται θ διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ καταλλθλότθτασ εκκεςιακϊν 

χϊρων κακϊσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αυτοί κα πρζπει να πλθροφν. Στο 

ςυγκεκριμζνο άρκρο επιχειρείται εκςυγχρονιςμόσ των προδιαγραφϊν, όπωσ για παράδειγμα 

με τθν υποχρζωςθ διαςφάλιςθσ προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ, κακϊσ και άρςθ διακρίςεων που 

υπιρχαν ςτο προϊςχφον κεςμικό πλαίςιο και αποτελοφςαν εμπόδιο ςτο ανταγωνιςτικό 

περιβάλλον των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον εκκεςιακό κλάδο. 



Άρκρο 115 

Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο περιλαμβάνονται λοιπζσ ρυκμίςεισ που διαςφαλίηουν τθν ομαλι 

διεξαγωγι των εμπορικϊν εκκζςεων, όπωσ για παράδειγμα όταν πρόκειται να μεταβλθκοφν θ 

θμερομθνία, ο χϊροσ διεξαγωγισ ι το είδοσ των εκκεμάτων. Επίςθσ προβλζπεται θ 

δθμιουργία θλεκτρονικοφ μθτρϊου ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Ρροςταςίασ 

Καταναλωτι με ςκοπό τθν καταγραφι, παρακολοφκθςθ και εποπτεία τθσ εκκεςιακισ 

δραςτθριότθτασ ςτθ χϊρα. Σκοπόσ του μθτρϊου αποτελεί θ καταγραφι του εκκεςιακοφ 

κλάδου τόςο με ποςοτικά όςο και με ποιοτικά ςτοιχεία ζτςι ϊςτε να υποβοθκθκεί θ 

ςτοχευμζνθ χάραξθ πολιτικισ ςε κλάδουσ που αποτελοφν ςτρατθγικι προτεραιότθτα για τθν 

ανάπτυξθ. Τζλοσ, προβλζπονται γενικζσ προχποκζςεισ για τθ διεξαγωγι εκκεςιακϊν 

δραςτθριοτιτων που λαμβάνουν χϊρα ςε αμιγϊσ υπαίκριουσ χϊρουσ. 

Άρκρο 116 

Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο προβλζπονται οι κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των 

απαιτιςεων που προςδιορίηονται ςτα προθγοφμενα άρκρα κακϊσ και οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 

για τθν επιβολι τουσ. 

Άρκρο 117 

Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο ορίηεται  ότι οι δραςτθριότθτεσ διοργάνωςθσ εμπορικϊν εκκζςεων 

εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), ςχετικά με τθν άςκθςθ 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για αυτι τθν υπαγωγι είναι θ ζκδοςθ 

του ςχετικοφ παράγωγου δικαίου, ςφμφωνα με τισ εξουςιοδοτιςεισ που παρζχει ο ν. 

4442/2016. Επίςθσ προβλζπεται θ διάρκεια ιςχφοσ των αδειϊν καταλλθλότθτασ που ζχουν 

εκδοκεί με προχπάρχουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και θ διαδικαςία άντλθςθσ απολογιςτικϊν 

ςτοιχείων μζχρι τθν λειτουργία του μθτρϊου του άρκρου …. 

ΜΕΟΣ Γϋ «Άλλεσ διατάξεισ» 

Άρκρο 118 

Με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ γίνονται οι αναγκαίεσ βελτιϊςεισ του κεςμικοφ πλαιςίου που 

αφορά τθ ςφςταςθ των Eπιτροπϊν Φιλικοφ Διακανονιςμοφ (εφεξισ Ε.Φ.Δ.) για τισ 

καταναλωτικζσ διαφορζσ του άρκρου 11 του ν. 2251/1994, προκειμζνου να καταςτεί 

υποχρεωτικι θ εφαρμογι προσ όφελοσ του πολίτθ –καταναλωτι. Ειδικότερα, με αφετθρία τθν 

1θ Λανουαρίου 2011, όταν θ ςφςταςθ και λειτουργία των Ε.Φ.Δ. άρχιςε να αποτελεί 

αρμοδιότθτα των Διμων δυνάμει του άρκρου 94 παρ. 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αποδείχκθκε 



ότι θ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν δεν κατζςτθ δυνατι ςτουσ περιςςότερουσ Διμουσ. Άλλοτε 

λόγω αδυναμίασ εξεφρεςθσ εκπροςϊπων, αφοφ δεν υπάρχουν ςε κάποιουσ Διμουσ, ιδίωσ ςε 

μικροφσ απομακρυςμζνουσ, ορεινοφσ ι νθςιωτικοφσ, Δικθγορικοί Σφλλογοι, Ενϊςεισ 

Καταναλωτϊν, Εμπορικοί Σφλλογοι κλπ., και άλλοτε λόγω μθ κάλυψθσ οδοιπορικϊν εξόδων. 

Με το ιςχφον κακεςτϊσ, από τουσ 325 διμουσ τθσ χϊρασ, ςε 250, δθλαδι ςτο 77%, δεν 

υπάρχουν Ε.Φ.Δ. Μόλισ 75 Διμοι ζχουν ςυςτιςει Ε.Φ.Δ., ενϊ, από αυτοφσ, μόνο οι 28 είναι 

Διμοι ζδρασ νομοφ. Συνεπϊσ, μετά από ζξι χρόνια εφαρμογισ του υφιςτάμενου κεςμικοφ 

πλαιςίου, δεν υφίςτανται Ε.Φ.Δ. ςε 20 Διμουσ, γεγονόσ που καταδεικνφει τθν ανάγκθ 

παρεμβάςεων προσ τθν προτεινόμενθ κατεφκυνςθ, θ οποία ςυνοψίηεται ςτθν μεταφορά τθσ 

αρμοδιότθτασ ςυγκρότθςθσ από τουσ Διμουσ ςτισ Ρεριφερειακζσ ενότθτεσ. Ραράλλθλα, 

επικαιροποιοφνται και προςαρμόηονται επιμζρουσ διατάξεισ του ν. 3297/2004 (Αϋ 

259)(ιδρυτικόσ νόμοσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Συνιγοροσ του Καταναλωτι) που αφοροφν τισ 

Ε.Φ.Δ. Επιςθμαίνεται ότι από τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ 

του κρατικοφ προχπολογιςμοφ.  

Άρκρο 119 

Θ παροφςα τροποποίθςθ αποςκοπεί ςτθν αποτελεςματικι ςτελζχωςθ του Ταμείου Ανάπτυξθσ 

Νζασ Οικονομίασ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ςθμαςία τθσ ςυμβολισ τθσ εταιρίασ ςτθν ανάπτυξθ 

τθσ οικονομίασ και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του αντικειμζνου τθσ και πραγματοποιείται με ςτόχο 

τθν απρόςκοπτθ και αδιάλειπτθ λειτουργία τθσ, λαμβάνοντασ τισ ςχετικζσ νομικζσ πρόνοιεσ. 

Άρκρο 120 

Με τθν παροφςα τροποποίθςθ εναρμονίηεται το πλαίςιο τθσ ζκδοςθσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τισ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ για το τραπεηικό 

δίκαιο.  

Άρκρο 121 

Θ προτεινόμενθ διάταξθ  αποςκοπεί ςτθν ομαλι μετεξζλιξθ του Συντονιςτικοφ Κζντρου για τθν 

Αντιμετϊπιςθ του Ραραεμπορίου βάςει των νζων αρμοδιοτιτων που αςκεί και τθσ διεφρυνςθσ 

τθσ ςφνκεςισ του, ςφμφωνα με τον ν. 4497/2017 (Α’ 171). 

Με τθν παράγραφο 2 επιλφεται το ηιτθμα τθσ κεϊρθςθσ-ανανζωςθσ των επαγγελματικϊν 

αδειϊν πωλθτϊν λαϊκϊν αγορϊν που ζχουν εκδοκεί από τουσ πρϊθν Οργανιςμοφσ Λαϊκϊν 

Αγορϊν Αττικισ και Κεςςαλονίκθσ, οι αρμοδιότθτεσ των οποίων ζχουν περιζλκει ςτισ 

Διευκφνςεισ Λαϊκϊν Αγορϊν των Ρεριφερειϊν Αττικισ και Κεντρικισ Μακεδονίασ αντίςτοιχα. 

Κατϋ αντιςτοιχία με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 8 περί οριςμοφ  αρμόδιασ αρχισ 



ζκδοςθσ και ανανζωςθσ  για τισ παραγωγικζσ άδειεσ, όπου ρθτά προβλζπεται ότι «1. Αρμόδια 

αρχι ζκδοςθσ και ανανζωςθσ των αδειϊν παραγωγϊν πωλθτϊν είναι ο διμοσ τθσ μόνιμθσ 

κατοικίασ του παραγωγοφ. Για τθν ζκδοςθ και ανανζωςθ άδειασ παραγωγοφ πωλθτι λαϊκϊν 

αγορϊν ςε παραγωγοφσ που ζχουν τθ μόνιμθ κατοικία τουσ ςε διμο που γεωγραφικά ανικει 

ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ και τθ Μθτροπολιτικι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ, αρμόδια αρχι ορίηεται 

θ Ρεριφζρεια Αττικισ και θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ αντίςτοιχα, οι οποίεσ είναι 

επίςθσ αρμόδιεσ και για τθν ανανζωςθ των αδειϊν που ζχουν εκδοκεί από τουσ πρϊθν 

Οργανιςμοφσ Λαϊκϊν Αγορϊν Αττικισ και Κεςςαλονίκθσ αντίςτοιχα», ορίηεται ομοίωσ θ 

αρμόδια αρχι για τισ επαγγελματικζσ άδειεσ πωλθτϊν λαϊκϊν αγορϊν.  Θ ρφκμιςθ επιβάλλεται 

για λόγουσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν, κακϊσ οι εν λόγω άδειεσ μζχρι τθ 

δθμοςίευςθ του ν. 4497/2017 ανανεϊνονταν από τισ υπθρεςίεσ των δφο Ρεριφερειϊν, οι 

οποίεσ τθροφν και το ςχετικό φάκελο.  

Τζλοσ, με τθν παράγραφο 3 θ απαγόρευςθ τθσ ζκδοςθσ νζων αδειϊν μζχρι τθν πλιρθ 

λειτουργία του ΟΡΣΡΑ περιορίηεται πλζον ςτισ επαγγελματικζσ άδειεσ οποιαςδιποτε μορφισ 

(λαϊκϊν αγορϊν, πλανοδίου, ςταςίμου εμπορίου), οι οποίεσ προκθρφςςονται κατόπιν 

απόφαςθσ των Ρεριφερειακϊν Συμβουλίων και χορθγοφνται ςτθ βάςθ κοινωνικϊν κριτθρίων 

ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. Στόχοσ είναι μζςω του ΟΡΣ ΡΑ να εξαχκεί ο πραγματικόσ 

αρικμόσ των πάςθσ φφςεωσ επαγγελματικϊν αδειϊν υπαικρίου εμπορίου ανά τθν επικράτεια, 

προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί ωσ ςτοιχείο για τθν εκτίμθςθ τθσ πραγματικισ ανάγκθσ για 

ζκδοςθ νζασ προκιρυξθσ αδειϊν. Ζωσ τότε τίκεται ο περιοριςμόσ, ο οποίοσ δζον είναι να μθν 

επεκτακεί ςτουσ παραγωγοφσ, οι οποίοι με τθν προςκόμιςθ των προβλεπόμενων 

νομιμοποιθτικϊν ςτοιχείων για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ επαγγελματιϊν αγροτϊν 

εκδίδουν άδεια νόμιμθσ δραςτθριοποίθςθσ για τθ διάκεςθ των ευπακϊν προϊόντων τουσ.  

Άρκρο 122 

Με τθν προτεινόµενθ διάταξθ τροποποιείται θ ςφνκεςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ 

Στρατθγικϊν Επενδφςεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) του ν. 3894/2010, με ςκοπό τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι του 

Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ςτθ Δ.Ε.Σ.Ε. και δθ, τθν αποςαφινιςθ του 

δικαιϊματοσ ψιφου αυτοφ. 

Άρκρο 123 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ ειςάγονται διατάξεισ που επιτρζπουν τον εκςυγχρονιςμό του 

ςυςτιματοσ βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ και τθ μείωςθ του ςυναλλακτικοφ κόςτουσ κατά τθν 

κατάκεςθ αιτιςεων για τθ χοριγθςθ τίτλων βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ. 



Εγκακιδρφεται ο κεςμόσ του πιςτοποιθμζνου ςυμβοφλου ευρεςιτεχνίασ προκειμζνου να 

εκςυγχρονιςτεί το ςφςτθμα προςταςίασ τθσ ευρεςιτεχνίασ ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα, να μειωκεί το κόςτοσ για τον κατακζτθ και να αποφευχκοφν ηθτιματα 

μονοπωλιακοφ ελζγχου τθσ αγοράσ. 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 1733/1987 (Αϋ 171),  τθσ ΥΑ 159/1987 (Βϋ 778) και του π.δ. 

77/1988 (Αϋ 33), που εκδόκθκαν κατ’ εξουςιοδότθςθ του νόμου αυτοφ, το δικαίωμα 

παράςταςθσ ι κατάκεςθσ εγγράφων ενϊπιον του  Οργανιςμοφ Βιομθχανικισ Λδιοκτθςίασ 

(Ο.Β.Λ.) ανικει αποκλειςτικά ςτο δικαιοφχο τθσ ευρεςιτεχνίασ ι  του Ριςτοποιθτικοφ 

Υποδείγματοσ Χρθςιμότθτασ (Ρ.Υ.Χ) ι του ευρωπαϊκοφ διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ, και ςτον 

πλθρεξοφςιο δικθγόρο του.  Οι εξελίξεισ ςτον τομζα των ευρεςιτεχνιϊν ςε ευρωπαϊκό αλλά και 

διεκνζσ επίπεδο και οι πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτον τομζα αυτό (ζρευνα, 

καινοτομία), κακιςτοφν επιτακτικι τθν ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ τθσ νομοκεςίασ ςε εκνικό 

επίπεδο. Για το λόγο αυτό θ κεςμοκζτθςθ πιςτοποιθμζνου ςυμβοφλου ευρεςιτεχνιϊν κρίνεται 

απαραίτθτθ προκειμζνου να εκςυγχρονιςτοφν οι διαδικαςίεσ για τθν απόκτθςθ διπλωμάτων 

ευρεςιτεχνίασ και να εναρμονιςτοφν με τισ καλζσ πρακτικζσ ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, 

με απϊτερο ςκοπό τθ μζγιςτθ δυνατι ςτιριξθ δράςεων καινοτομίασ, τθν υποςτιριξθ 

μικρομεςαίων επιχειριςεων που πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςε πιςτοποιθμζνουσ 

επαγγελματίεσ και τθν προϊκθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.  

Ειδικότερα,  ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο για τα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ ζχει κεςπιςτεί 

ο κεςμόσ του πιςτοποιθμζνου ςυμβοφλου ευρεςιτεχνίασ (“patent attorney”), o οποίοσ 

διακζτει διπλό ακαδθμαϊκό υπόβακρο με πιςτοποιθμζνεσ γνϊςεισ ςε αντικείμενο 

κετικισ/τεχνολογικισ κατεφκυνςθσ (πχ μθχανικόσ, βιολόγοσ, χθμικόσ) αλλά και τισ 

απαραίτθτεσ και εξειδικευμζνεσ νομικζσ γνϊςεισ που αφοροφν ςτο δίκαιο τθσ βιομθχανικισ 

ιδιοκτθςίασ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιςχφει θ Σφμβαςθ για το ευρωπαϊκό δίπλωμα 

ευρεςιτεχνίασ (European patent convention) και ειδικότερα το άρκρο 134 αυτισ για τθν 

εκπροςϊπθςθ ενϊπιον του Ευρωπαϊκοφ Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνιϊν. Ο κεςμόσ του  

πιςτοποιθμζνου ςυμβοφλου ευρεςιτεχνίασ (“patent attorney”) εξαςφαλίηει υψθλότερο 

επίπεδο ποιότθτασ των ευρεςιτεχνιϊν αλλά και καλφτερθ ςφνταξθ και διαχείριςθ τθσ 

διαδικαςίασ των αιτιςεων ςτα αρμόδια γραφεία, μείωςθ του κόςτουσ εκπροςϊπθςθσ και 

εξάλειψθ ολιγοπωλιακϊν φαινομζνων. Επιπλζον, εξαιτίασ τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ των 

ευρεςιτεχνιϊν ςυνεπάγεται ςυντομότερο χρόνο επεξεργαςίασ των δικαιολογθτικϊν και άρα 

ςυντομότερουσ χρόνουσ χοριγθςθσ τίτλων. Στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 

Ευρεςιτεχνιϊν (European Patent Office – EPO) δικαίωμα εκπροςϊπθςθσ των δικαιοφχων ζχουν 



οι πιςτοποιθμζνοι ςφμβουλοι ευρεςιτεχνιϊν (patent attorneys), οι οποίοι όμωσ δεν ζχουν 

ςιμερα δικαίωμα εκπροςϊπθςθσ των δικαιοφχων ενϊπιον του Ο.Β.Λ.  

Επίςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτον Ο.Β.Λ. για τθ ςφναψθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων με 

φορείσ και εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ  θμεδαπισ ι αλλοδαπισ με αντικείμενο τθν κατάρτιςθ 

των υποψιφιων ςυμβοφλων ευρεςιτεχνίασ.  

Ρεραιτζρω, κακιερϊνεται θ υποχρεωτικι θλεκτρονικι υποβολι αιτιςεων για χοριγθςθ κάκε 

είδουσ τίτλων και πιςτοποιθτικϊν βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ και οι θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ για 

τθ διευκόλυνςθ και επιτάχυνςθ τθσ χοριγθςθσ τίτλων βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ κατ’ 

εφαρμογι και των διατάξεων του «Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 910/2014 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Λουλίου 2014 ςχετικά με τθν θλεκτρονικι 

ταυτοποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ εμπιςτοςφνθσ για τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ ςτθν εςωτερικι 

αγορά και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 1999/93/ΕΚ» (L 257/73, Κανονιςμόσ eIDAS) και 

παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτο Δ.Σ του Οργανιςμοφ για τθν ρφκμιςθ των λεπτομερειϊν 

εφαρμογισ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ. 

Άρκρο 124 

Με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ χορθγείται εξουςιοδότθςθ ϊςτε με τθν ζκδοςθ προεδρικοφ 

διατάγματοσ να κακοριςτοφν οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν κεςμοκζτθςθ εκνικισ 

πιςτοποίθςθσ ςυμβοφλων ευρεςιτεχνίασ, ο φορζασ κατάρτιςθσ, το περιεχόμενο, θ οργάνωςθ 

και θ διάρκεια των ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κακϊσ και κάκε άλλθ απαραίτθτθ 

ενζργεια.  

Άρκρο 125 

Στο άρκρο αυτό αναφζρονται οι καταργοφμενεσ μετά τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ διατάξεισ. 

Άρκρο 126 

Στο άρκρο αυτό ρυκμίηεται θ ζναρξθ ιςχφοσ του προτεινόμενου παρόντοσ μζρουσ. 

ΜΕΟΣ Δϋ 

 «Κακοριςμόσ πλαιςίου εποπτείασ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και  τθσ αγοράσ 

προϊόντων και λοιπζσ διατάξεισ».  

  

1. Επί του ςυνόλου 



      Με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ των Κεφαλαίων Αϋ ζωσ και Εϋ του παρόντοσ μζρουσ 

ειςάγεται το νζο γενικό πλαίςιο και οι γενικζσ αρχζσ για τθν άςκθςθ εποπτείασ και τθ 

διαδικαςία ελζγχου των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και των προϊόντων, με ςτόχο τθν 

αφξθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των επιχειριςεων, τθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, 

τθν προςταςία των επιχειριςεων από φαινόμενα ακζμιτου ανταγωνιςμοφ κακϊσ και τθν 

εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ και του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. 

      Το νζο αυτό πλαίςιο εποπτείασ και ελζγχου ζρχεται να ςυμπλθρϊςει και να 

ολοκλθρϊςει το μεταρρυκμιςτικό ζργο που ξεκίνθςε με το νζο απλοποιθμζνο ςφςτθμα 

αδειοδότθςθσ, που κεςπίςτθκε με το ν. 4442/2016: υπαγωγι μεγάλου αρικμοφ 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςτο κακεςτϊσ τθσ γνωςτοποίθςθσ και εκ των υςτζρων 

ζλεγχοσ. Θ μζχρι ςιμερα ιςχφουςα διαδικαςία ελζγχου των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, 

ακολουκϊντασ το προθγοφμενο κακεςτϊσ αδειοδότθςθσ, ςτθρίηεται κυρίωσ ςτον ζλεγχο με 

βάςθ τθν αδειοδότθςθ και ςτον ζλεγχο βάςει καταγγελιϊν. Με παρόν ςχζδιο νόμου 

προςαρμόηεται θ λειτουργία των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν ςτθ νζα πραγματικότθτα με τθ 

μετατόπιςθ του βάρουσ για τθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ ςτο ςτάδιο 

λειτουργίασ των επιχειριςεων και τον  εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου για τισ 

ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ. Με τθν ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ εποπτείασ επιχειρείται μια 

ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ που περιλαμβάνει: α) ζλεγχο επιτόπιο ι βάςει δικαιολογθτικϊν, 

β) ςυςτάςεισ προσ τον εποπτευόμενο και γ) παροχι κατευκυντιριων οδθγιϊν με ςκοπό τθν 

ενίςχυςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ. Ραράλλθλα ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που 

αναδείχκθκαν κατά τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ: αποςπαςματικόσ 

ςχεδιαςμόσ ελζγχων χωρίσ τθ χριςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ κριτθρίων και χωρίσ 

ςτοχοκεςία, αλλθλεπικαλφψεισ μεταξφ ελεγκτικϊν αρχϊν και υπθρεςιϊν, ανομοιογζνεια 

ελεγκτικϊν προτφπων και πρακτικϊν κυρίωσ μεταξφ κεντρικϊν και περιφερειακϊν 

ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν, ελλιπισ αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ, μειωμζνοι 

ανκρϊπινοι και οικονομικοί πόροι, ελλιπισ κατάρτιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ.  

Τζλοσ, τουσ δφο πυλϊνεσ τθσ αδειοδότθςθσ και τθσ εποπτείασ για τθν άςκθςθ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ  ςυμπλθρϊνει το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν 

Αδειοδότθςθ και τθ Διενζργεια Ελζγχων (ΟΡΣ – ΑΔΕ), ςτο οποίο κα υπάρχει ολοκλθρωμζνο 

ιςτορικό κάκε επιχείρθςθσ από τθ ςτιγμι τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ (ζναρξθ, μεταβολζσ, 

ζλεγχοι, ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ).       

  

         Κεμελιϊδεισ ςτόχοι του παρόντοσ  μζρουσ είναι θ κζςπιςθ ενιαίων αρχϊν και 

διαδικαςιϊν που διζπουν τουσ ελζγχουσ, θ ειςαγωγι κοινϊν μεκόδων και εργαλείων που 



χρθςιμοποιοφνται για τθν άςκθςθ εποπτείασ και ο προςδιοριςμόσ των δικαιωμάτων και 

υποχρεϊςεων των αρχϊν και  προςϊπων που αςκοφν εποπτεία, κακϊσ και των 

δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων των ελεγχόμενων οικονομικϊν φορζων. Στθ βάςθ αυτϊν 

των ςτόχων το ςχζδιο νόμου επιχειρεί να κζςει τθ βάςθ τθσ εποπτείασ ςτθν αξιολόγθςθ του 

κινδφνου, προκειμζνου αυτι να καταςτεί πιο αποτελεςματικι και αποδοτικι, αξιοποιϊντασ 

καλφτερα το δυναμικό τθσ Διοίκθςθσ, να κεςμοκετιςει τα απαραίτθτα εργαλεία για τθ 

διεξαγωγι τθσ εποπτείασ ζτςι ϊςτε να ενιςχυκεί θ διαφάνεια του ελζγχου (π.χ. ςφςτθμα 

διαχείριςθσ καταγγελιϊν, μοντζλο ενεργειϊν εφόςον διαπιςτωκεί θ παράβαςθ, φφλλα 

ελζγχου κ.λπ.), να ενιςχφςει το ρόλο των εποπτευουςϊν αρχϊν μζςω τθσ παροχισ 

ςυμβουλϊν και κακοδιγθςθσ ςτισ επιχειριςεισ, να ενιςχφςει το ςυντονιςμό των αρχϊν και 

να ςυμπεριλάβει για πρϊτθ φορά όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςε ζνα ενιαίο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα.  

Ρυλϊνεσ του εγχειριματοσ ωσ ςφνολο δράςεων εποπτείασ, τόςο των οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων όςο και των προϊόντων, κα αποτελζςουν: α) οι ζλεγχοι, β) οι ςυςτάςεισ 

προσ τουσ ελεγχόμενουσ, με ταυτόχρονθ προκεςμία προσ ςυμμόρφωςθ, γ) θ παροχι 

κατευκυντθρίων γραμμϊν με γνϊμονα τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ και δ) θ αξιολόγθςθ 

πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ και ενδεχομζνωσ τθν ανατροφοδότθςθ για αναγκαίεσ αλλαγζσ. 

Θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ των πεδίων εποπτείασ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 

παρόντοσ, κα διενεργείται, όπωσ και μζχρι ςιμερα, από τισ εκάςτοτε αρμόδιεσ αρχζσ, κατά 

τθν κείμενθ νομοκεςία. Επομζνωσ, το προτεινόμενο ςχζδιο Νόμου δεν επιφζρει αλλαγζσ 

ςτισ δομζσ των υφιςτάμενων εποπτικϊν αρχϊν.  Επιπλζον, παρζχεται εξουςιοδότθςθ για 

τθν ζκδοςθ Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ το οποίο κα κακορίςει, για κάκε ζνα από τα πεδία 

εποπτείασ, τθν αρμόδια Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ, κακϊσ και τισ 

αντίςτοιχεσ Αρχζσ Εφαρμογισ Εποπτείασ και Διαχείριςθσ αποςκοπϊντασ ςτθν εξάλειψθ 

αλλθλοεπικαλφψεων αρμοδιοτιτων μεταξφ ελεγκτικϊν/εποπτικϊν αρχϊν.   

Βαςικι μεκοδολογία αποτελεί θ ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ κινδφνου. Οι ελεγκτικζσ αρχζσ 

προγραμματίηουν και κζτουν προτεραιότθτεσ όςον αφορά τουσ ελζγχουσ βάςει τθσ 

πικανότθτασ δθμιουργίασ κινδφνου που δφναται να προκαλζςει θ άςκθςθ μιασ 

δραςτθριότθτασ ςε μια πτυχι του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και ειδικότερα ςτθν υγεία, τθν 

αςφάλεια και το περιβάλλον. 

Ειςάγεται θ χριςθ των φφλλων ελζγχου, τα οποία περιλαμβάνουν ιδίωσ τισ νομικζσ 

απαιτιςεισ που αποςκοποφν ςτθν αποτροπι ι μείωςθ του κινδφνου για τθν ανκρϊπινθ 



υγεία και αςφάλεια και το περιβάλλον ςε ςχζςθ με τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα και το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ ελζγχου. Τα φφλλα ελζγχου χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του 

ελζγχου, με ςκοπό να διαςφαλίςουν τθ ςυνοχι τθσ διαδικαςίασ, τθ ςυλλογισ 

πλθροφοριϊν, τθν εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων, διαςφαλίηοντασ τθν 

αποτελεςματικότθτα και τθ  διαφάνεια των ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν. 

Το νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν εποπτεία υλοποιείται μζςω του Ολοκλθρωμζνου 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ). Το ΟΡΣ-

ΑΔΕ αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα όλων των ενεργειϊν ελζγχων που καλφπτει το 

εφροσ, από τον προγραμματιςμό των ελζγχων, επί τθ βάςει τθσ αξιολόγθςθσ του κινδφνου, 

μζχρι τθν καταγραφι των αποτελεςμάτων ελζγχου με τθ χριςθ των φφλλων ελζγχου. 

Για τθν υποςτιριξθ του νζου ςυςτιματοσ εποπτείασ ςυςτινεται αρμόδια διεφκυνςθ ςτθ 

Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, που ςτοχεφει 

ςτθν υποςτιριξθ του ςυντονιςμοφ και των ενεργειϊν εποπτείασ που πραγματοποιοφνται 

από τισ διάφορεσ εποπτεφουςεσ αρχζσ. 

Θ εφαρμογι του νζου νόμου, αναμζνεται να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν αποτελεςματικι 

εποπτεία τθσ και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ, τθ βελτίωςθ τθσ ευθμερίασ των 

πολιτϊν, με τθν πρόλθψθ και τον μετριαςμό των υφιςτάμενων ι δυνθτικϊν κινδφνων, ιδίωσ 

για τθν ανκρϊπινθ υγεία και αςφάλεια, το περιβάλλον και τθν  προςταςία του καταναλωτι.   

Επιπλζον, ςτοχεφει να ςυμβάλει ςτθ ςτιριξθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ 

απαςχόλθςθσ, ςτθ διευκόλυνςθ των επενδφςεων και ςτθ δθμιουργία νζων επιχειριςεων, 

μζςω τθσ αποφυγισ δθμιουργίασ δυςανάλογων διοικθτικϊν βαρϊν ςτουσ φορείσ των 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ. 

Στο Κεφάλαιο ΣΤϋ με τίτλο «Λοιπζσ διατάξεισ» περιζχονται ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν 

εγκατάςταςθ των μεταποιθτικϊν και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων, με τισ οποίεσ απλοποιείται 

θ διαδικαςία εγκατάςταςθσ των επιχειριςεων, ρυκμίςεισ για τθν Εφοδιαςτικι, τθν 

πυροπροςταςία και τθν πυραςφάλεια, για τα επιχειρθματικά πάρκα, τα αρτοποιεία, τισ 

αρχαιολογικζσ ζρευνεσ και εργαςίεσ και τισ αναγκαςτικζσ απαλλοτριϊςεισ.  

2. Επί των άρκρων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΟΣ 

Άρκρο 127 



 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογισ 

Με το παρόν άρκρο ορίηεται το αντικείμενό του παρόντοσ μζρουσ, που είναι ο κακοριςμόσ 

ενόσ  γενικοφ και ενιαίο πλαιςίου και γενικϊν αρχϊν για τθν εποπτεία των οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων και τθσ αγοράσ προϊόντων. Ο όροσ και θ ζννοια τθσ εποπτείασ 

καταλαμβάνει το ςφνολο των ενεργειϊν μιασ Αρχισ που ςκοποφν ςτθ ςυμμόρφωςθ των 

δραςτθριοτιτων για τθν προςταςία τθσ εκάςτοτε πτυχισ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, 

δθλαδι του επιδιωκόμενου κάκε φορά ςκοποφ από τθ Δθμόςια αρχι π.χ. υγεία και 

αςφάλεια καταναλωτϊν, προςταςία περιβάλλοντοσ κ.λπ και δεν κα πρζπει να ςυγχζεται με 

αντίςτοιχουσ οριςμοφσ που τίκενται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και αφοροφν ςε περιοριςμζνο 

αντικείμενο εποπτείασ και ςτενότερο οριςμό των ενεργειϊν που περιλαμβάνει. Ενζργειεσ 

εποπτείασ ςυνιςτοφν: θ ζκδοςθ κατευκυντιριων γραμμϊν και οδθγιϊν, θ πλθροφόρθςθ 

των φορζων των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, προγραμματιςμόσ, ςχεδιαςμόσ και 

διενζργεια ελζγχων κ.λπ. όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο άρκρο  4.  

Σκοπόσ του νόμου είναι να   κεςπίςει ζνα ενιαίο πλαίςιο εποπτείασ οι δραςτθριότθτεσ να 

εποπτεφονται με κοινό και ενιαίο τρόπο και να μθν εναπόκειται κάκε φορά ςτθν ειδικι 

νομοκεςία ι τθν πρακτικι τθσ κάκε ελεγκτικισ αρχισ (π.χ. χριςθ φφλλων ελζγχου, 

ςχεδιαςμόσ ελζγχων με κριτιρια κινδφνου). Ζτςι ο κάκε οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ζνα 

κοινό ςθμείο αναφοράσ όταν ελζγχεται και κα γνωρίηει εξαρχισ ποια είναι τα δικαιϊματα 

και οι υποχρεϊςεισ του, ομοίωσ δε ποια είναι τα δικαιϊματα των εποπτευόντων οργάνων 

και ποιεσ οι υποχρεϊςεισ τουσ και υπό ποιεσ αρχζσ διεξάγεται ο κάκε ζλεγχοσ. 

Το άρκρο περιγράφει το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ, το οποίο εκτείνεται ςε όλεσ τισ 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και προϊόντα κακϊσ και ςε ό,τι αφορά τθν υγεία και αςφάλεια 

των εργαηομζνων. Εξαιροφνται από τον προτεινόμενο νόμο οι τραπεηικζσ, οι 

χρθματιςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ, θ αςφάλεια τθσ πολιτικισ αεροπορίασ, θ  τιρθςθ τθσ 

εργατικισ, φορολογικισ και τελωνειακισ νομοκεςίασ κακϊσ και θ νομοκεςία αρμοδιότθτασ 

του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. Οι εξαιρζςεισ κρίκθκαν απαραίτθτεσ κακϊσ αν και οι 

αρχζσ του παρόντοσ κα μποροφςαν καταρχιν να εφαρμοςκοφν και ςτουσ τομείσ αυτοφσ, 

υφίςταται διαφορετικι πολιτικι εποπτείασ λόγω τθσ ειδικισ φφςθσ του αντικειμζνου 

ελζγχου.  

Επίςθσ, προςδιορίηονται τα πεδία εποπτείασ επί των οποίων αςκείται εποπτεία από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ. Για τον προςδιοριςμό των πεδίων εποπτείασ λιφκθκαν υπόψθ ο κίνδυνοσ 

που δφναται να επζλκει από τθν άςκθςθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςε πτυχζσ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ θ δθμόςια υγεία και το περιβάλλον ςε ςυνδυαςμό με το 



ςφνολο των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και των προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του νόμου.          

Άρκρο 128 

Οριςμοί 

Με το παρόν άρκρο  τίκενται οι οριςμοί των όρων που χρθςιμοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ 

του προτεινόμενου νόμου.  

Ειδικι αναφορά κα πρζπει να γίνει ςτον οριςμό του «κινδφνου» ο οποίοσ ορίηεται ωσ θ 

πικανι βλάβθ που δφναται να προκλθκεί ςε μια πτυχι του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ωσ 

αποτζλεςμα από τθν άςκθςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ι τθσ προοριηόμενθσ χριςθσ των 

προϊόντων. Ο κίνδυνοσ προςδιορίηεται ιδίωσ από το μζγεκοσ τθσ πικανότθτασ επζλευςθσ 

τθσ βλάβθσ, τθ ςοβαρότθτα και το μζγεκοσ αυτισ, κακϊσ και από τθ ςυχνότθτα 

επανάλθψθσ τθσ μθ ςυμμορφοφμενθσ ςυμπεριφοράσ του οικονομικοφ φορζα. Ο όροσ του 

κινδφνου αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ και καινοτόμουσ πυλϊνεσ του παρόντοσ, κακϊσ 

αποτελεί το αναγκαίο ςτοιχείο για τον ςχεδιαςμό και προγραμματιςμό και εν τζλει για τθ 

διενζργεια των ελζγχων. Ομοίωσ ο κίνδυνοσ είναι απαραίτθτο ςτοιχείο για τα επιβαλλόμενα 

μζτρα και κυρϊςεισ. Ζτςι, μια αρχι κα πρζπει να προγραμματίηει και να εςτιάηει τουσ 

ελζγχουσ πρωτίςτωσ ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που πραγματικά  υφίςταται κίνδυνοσ από μία 

δραςτθριότθτα. Κατά ςυνζπεια θ αρμόδια αρχι κα πρζπει να εποπτεφει και ελζγχει 

ςυχνότερα τισ υψθλοφ ρίςκου δραςτθριότθτεσ  ςε ςχζςθ με τισ μεςαίου και χαμθλοφ 

κινδφνου. Θ χριςθ άλλων κριτθρίων που δεν ςχετίηονται με τον κίνδυνο (π.χ. διενζργεια 

ελζγχων λόγω εγγφτθτασ επιχειριςεων ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι, λόγω παρζλευςθσ χρόνου 

από τον τελευταίο ζλεγχο κ.λπ.) είναι δευτερεφουςασ ςθμαςίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του παρόντοσ νόμου. Ομοίωσ όταν διαπιςτϊνεται μθ ςυμμόρφωςθ, θ λιψθ των αναγκαίων 

μζτρων και κυρϊςεων κα πρζπει να γίνεται εφόςον διαπιςτϊνεται φπαρξθ κινδφνου που 

δεν μπορεί να αποτραπεί κατ’ αρχιν με τθν παροχι οδθγιϊν προσ τον φορζα για να πετφχει 

τον απαιτοφμενο βακμό ςυμμόρφωςθσ. Τζλοσ, θ ζννοια του κινδφνου κα πρζπει να 

προςδιορίηεται ςτθ βάςθ κριτθρίων όπωσ θ επαπειλοφμενθ βλάβθ και θ ςοβαρότθτα των 

επιπτϊςεων αυτισ ςτο δθμόςιο ςυμφζρον (πχ υγεία ι αςφάλεια του καταναλωτι, 

περιβάλλον κ.λπ.)  και θ πικανότθτα επζλευςισ τθσ  και όχι ωσ αποτζλεςμα οποιαςδιποτε 

παραβίαςθσ τυπικισ φφςεωσ υποχρζωςθσ του οικονομικοφ φορζα.    

Άρκρο  129 

Γενικζσ αρχζσ για τθν άςκθςθ τθσ εποπτείασ 



Το παρόν άρκρο περιγράφει τισ βαςικζσ αρχζσ   οι οποίεσ πρζπει να τθροφνται κατά τθν 

άςκθςθ τθσ εποπτείασ:  

α)  Υποςτιριξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ: Οι αρχζσ και υπάλλθλοι που αςκοφν εποπτεία κα πρζπει 

πρωτίςτωσ να υποςτθρίηουν τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων προτοφ 

αποφαςίςουν τθν επιβολι οποιωνδιποτε μζτρων ι κυρϊςεων. Σκοπόσ τθσ ρφκμιςθσ είναι 

να ειςάγει και ςυμβουλευτικό ρόλο των εποπτευουςϊν αρχϊν οι οποίεσ πρζπει να ζχουν 

απϊτερο ςτόχο τθν επίτευξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ και να μθν  λειτουργοφν μόνο με 

τιμωρθτικοφ χαρακτιρα μζτρα ι κυρϊςεισ, που δεν επιτυγχάνουν τελικά το ςκοπό τουσ.  

β) Επιλογι ενεργειϊν για τθ μείωςθ ι αποτροπι του κινδφνου: Οι αρχζσ και υπάλλθλοι κα 

πρζπει να επιλζγουν τθν  πλζον πρόςφορθ και αναγκαία ενζργεια   για να επιτευχκεί ο 

ςτόχοσ του ελζγχου που είναι θ μείωςθ ι αποτροπι του κινδφνου.  Εξειδικεφοντασ και 

εφαρμόηοντασ τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ κα πρζπει  να αποφεφγονται ενζργειεσ που 

είναι δυςανάλογεσ για τθν αποτροπι ι μείωςθ του κινδφνου και αντ’ αυτϊν να επιλζγονται  

εκείνεσ που επιτυγχάνουν το ίδιο αποτζλεςμα ενϊ ταυτόχρονα είναι αναλογικζσ ζναντι του 

εποπτευόμενου.  

γ)  Γνωςτοποίθςθ των υποχρεϊςεων του ελεγχόμενου: Για τθν καλφτερθ υποςτιριξθ του 

ςτόχου ενίςχυςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ οι εποπτικζσ αρχζσ και οι υπάλλθλοι κα πρζπει να 

μεριμνοφν για τθ γνωςτοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ, με τθν οποία οφείλει να ςυμμορφϊνεται 

ο οικονομικόσ φορζασ, με κάκε πρόςφορο μζςο και με τρόπο κατανοθτό και ςαφι προσ τον 

εποπτευόμενο.   

δ)  Αποδοτικότθτα: Οι αρχζσ κα πρζπει να προγραμματίηουν και ςχεδιάηουν τισ ενζργειεσ 

εποπτείασ και να διαχειρίηονται τουσ διακζςιμουσ πόρουσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

επιτυγχάνεται  το λιγότερο δυνατό κόςτοσ για τθν ίδια τθν αρχι και τουσ εποπτευόμενουσ. 

ε) Αρωγι και επικουρία μεταξφ των εποπτευουςϊν αρχϊν: Θ γενικι αυτι αρχι ςυνίςταται 

ςτθν ςυνεργαςία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των εποπτευουςϊν αρχϊν με ςτόχο 

αφενόσ τθν υποβοικθςθ του ζργου τουσ αφετζρου ςτθ μείωςθ του διοικθτικοφ βάρουσ για 

τουσ εποπτευόμενουσ. 

ςτ) Κζςπιςθ κανόνων δεοντολογίασ: οι εποπτεφουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ 

Κωδίκων Δεοντολογίασ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ διενεργοφνται οι δράςεισ τουσ. 

η) Αναλογικι επιβολι μζτρων και κυρϊςεων: οι εποπτεφουςεσ αρχζσ κατά τθν άςκθςθ 

εποπτείασ επιβάλουν μζτρα και κυρϊςεισ που ωσ ςτόχο ζχουν τθν ςυμμόρφωςθ των 

εποπτευόμενων και τθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ ςτα προβλεπόμενα από τθν 



κείμενθ νομοκεςία επίπεδα ςε ςχζςθ πάντοτε με τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου και τθ 

μικρότερθ δυνατι βλάβθ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα, δθλαδι τισ επιπτϊςεισ ιδιαίτερα 

ςτο λειτουργικό κόςτοσ, τθ βιωςιμότθτα, τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ. 

θ) Μθ επικάλυψθ αρμοδιοτιτων εποπτείασ: θ άςκθςθ τθσ εποπτείασ ςχεδιάηεται και 

αςκείται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποφεφγονται οι αλλθλοεπικαλφψεισ και να μθν 

επιβάλλονται μζτρα  ι διενεργοφνται ζλεγχοι ςτο ίδιο αντικείμενο από περιςςότερεσ από 

μία κάκε φορά αρχζσ.  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΑΜΟΔΙΕΣ ΑΧΕΣ 

Άρκρο  130 

Εποπτεφουςεσ αρχζσ 

Με το παρόν άρκρο, ωσ εποπτεφουςεσ αρχζσ ορίηονται οι Αρχζσ Οργάνωςθσ και Εποπτείασ 

του Συντονιςμοφ και οι Αρχζσ Εφαρμογισ Εποπτείασ και Διαχείριςθσ.  

Στθν παράγραφο 2 ορίηεται θ Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ ωσ θ αρμόδια 

αρχι για το ςφνολο ενόσ πεδίου εποπτείασ και περιγράφονται οι αρμοδιότθτζσ τθσ, που 

ςυνίςτανται ςτο ςυντονιςμό και τθν οργάνωςθ των κεμάτων που αφοροφν πρωτίςτωσ ςε 

οριηόντια ηθτιματα υλοποίθςθσ του νόμου αυτοφ, όπωσ ενζργειεσ εποπτείασ και 

υποςτιριξθ ςυμμόρφωςθσ των ελεγχόμενων φορζων, κατανομι προχπολογιςμοφ και 

προςωπικοφ, μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ ενεργειϊν εποπτείασ, αξιολόγθςθ και κατάταξθ 

κινδφνου, ςχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ καταγγελιϊν, κατάρτιςθ φφλλων ελζγχου. 

Επίςθσ προβλζπεται θ δυνατότθτα να αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Αρχισ Οργάνωςθσ 

Εποπτείασ και Συντονιςμοφ ταυτόχρονα περιςςότερεσ από μία υπθρεςίεσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι εξειδικεφονται ρθτά τα υποπεδία αρμοδιότθτάσ τουσ κι εφόςον 

δικαιολογείται αυτό από τθ φφςθ του πεδίου εποπτείασ.   

 Στθν παράγραφο 2 δίδεται ο οριςμόσ τθσ Αρχισ Εφαρμογισ Εποπτείασ και Διαχείριςθσ. Ωσ 

τζτοια ορίηεται θ αρχι ςτθν οποία θ Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ ανακζτει 

τον ζλεγχο ςυγκεκριμζνου τομζα οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ι υποκατθγορίασ αυτοφ για 

ςυγκεκριμζνο πεδίο εποπτείασ ςφμφωνα και με τα όςα ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

Ρεραιτζρω προβλζπεται θ ςυνεργαςία των εποπτευουςϊν αρχϊν που ανικουν ςτα δφο 

παραπάνω διακριτά επίπεδα με ςτόχο τθν υποςτιριξθ και εφαρμογι του ςυνόλου των 

ενεργειϊν εποπτείασ για κάκε πεδίο εποπτείασ κακϊσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ 

εφαρμογισ των διατάξεων του νόμου. 



 Τζλοσ, δίνεται εξουςιοδότθςθ για τθν ζκδοςθ προεδρικϊν διαταγμάτων, με τα οποία κα 

ορίηονται οι Αρχζσ Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ και οι Αρχζσ Εφαρμογισ 

Εποπτείασ και Διαχείριςθσ για κάκε ζνα από τα πεδία εποπτείασ  του άρκρου 1, το πεδίο 

και το αντικείμενο εποπτείασ κάκε εποπτεφουςασ αρχισ και το ςφνολο των ενεργειϊν 

εποπτείασ επί των οποίων οι αρχζσ αυτζσ ζχουν αρμοδιότθτα. 

Άρκρο 131 

Γενικζσ λειτουργίεσ εποπτευουςϊν αρχϊν 

Με το παρόν άρκρο κακορίηεται το  πλαίςιο λειτουργίασ των εποπτευουςϊν αρχϊν και 

αναφζρονται αναλυτικά οι γενικζσ λειτουργίεσ εντόσ του πεδίου εποπτείασ κάκε αρχισ: θ 

προϊκθςθ, ο ζλεγχοσ και θ ςυμμόρφωςθ με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία, θ 

ενθμζρωςθ του κοινοφ, θ κατάρτιςθ προγράμματοσ ελζγχων με ςκοπό τθν επίτευξθ ςτόχων, 

θ κατάρτιςθ φφλλων ελζγχου, θ ζκδοςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν προσ ςυμμόρφωςθ, θ 

ανάλυςθ των ελζγχων, θ παροχι κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ προσ τουσ ελεγκτζσ, θ ζρευνα 

και μελζτθ για τθν αξιολόγθςθ κινδφνων, θ ςυνεργαςία μεταξφ των αρχϊν, θ ςυλλογι και 

ενθμζρωςθ των δεδομζνων ελζγχου με ςκοπό τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και τθν 

αξιολόγθςθ κινδφνου, θ κατάρτιςθ προτάςεων τροποποίθςθσ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ που 

αφορά ςτισ απαιτιςεισ ςυμμόρφωςθσ, θ ςφνταξθ αναφορϊν αυτό-αξιολόγθςθσ, θ παροχι 

κατευκυντιριων γραμμϊν και οδθγιϊν για τθ ςυμμόρφωςθ φορζων οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων και ο οριςμόσ των ελεγκτϊν που αςκοφν τθν εποπτεία. 

Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ είναι θ μείωςθ του κινδφνου που δφναται 

να προκαλείται από τθ λειτουργία οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ωσ προσ τθν ανκρϊπινθ 

υγεία, τθν αςφάλεια, το περιβάλλον κακϊσ και για οποιαδιποτε άλλθ πτυχι του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ. Οι  ωσ άνω λειτουργίεσ ζχουν ωσ ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ 

εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ. Οι λειτουργίεσ ζχουν 

ςχεδιαςτεί και εκτελοφνται με βάςθ τθν ορκι επικοινωνία, τθ διάδοςθ και τθν 

«ανατροφοδότθςθ» τθσ πλθροφορίασ, ανάμεςα ςτισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ.    

Άρκρο 132 

Υπθρεςίεσ επιφορτιςμζνεσ με τθν εποπτεία 

Με το παρόν άρκρο αναφζρονται αναλυτικά οι εποπτεφουςεσ αρχζσ. Ωσ τζτοιεσ νοοφνται 

όλεσ οι  υπθρεςίεσ που είναι επιφορτιςμζνεσ με κάκε είδουσ εποπτεία πριν τθ κζςθ ςε ιςχφ 

του παρόντοσ νόμου. 



Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο αναφζρονται αναλυτικά οι οργανιςμοί ι οι υπθρεςίεσ οργανιςμϊν  

που αςκοφν εποπτεία. Με τον τρόπο αυτό καταγράφονται ςε ενιαίο κείμενο όλεσ οι 

εποπτεφουςεσ αρχζσ, ενϊ ταυτόχρονα δίνεται θ δυνατότθτα ςε τυχόν φορείσ που δεν 

μνθμονεφονται ρθτά να εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ςυγκεκριμζνου άρκρου ςτο βακμό 

που αςκοφν εποπτεία.  Επίςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα να προςτίκενται ςτον κατάλογο τθσ 

των αρχϊν, νζεσ υπθρεςίεσ, αρχζσ ι φορείσ που αποκτοφν αρμοδιότθτεσ εποπτείασ ι  νζεσ  

αρμοδιότθτεσ εποπτείασ που κατανζμονται και κακορίηονται ςε υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ, 

αρχζσ ι φορείσ  μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του νόμου και κατόπιν κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 

του  Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του εκάςτοτε αρμοδίου Υπουργοφ εντόσ 30 

θμερϊν από τθν ανάλθψθ τθσ αρμοδιότθτασ.  

Άρκρο 133 

Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ και Ραρακολοφκθςθσ  

του κανονιςτικοφ πλαιςίου για το επιχειρθματικό περιβάλλον 

Με το παρόν άρκρο ςυςτινεται Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ και Ραρακολοφκθςθσ του 

κανονιςτικοφ πλαιςίου για το επιχειρθματικό περιβάλλον ςτθ Γενικι Γραμματεία 

Βιομθχανίασ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με ζργο τον ςυντονιςμό των 

ενεργειϊν για τθν απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ και τθν αναμόρφωςθ τθσ άςκθςθσ 

εποπτείασ, ορίηονται αναλυτικά οι αρμοδιότθτζσ τθσ και θ διάρκρωςι τθσ ςε τμιματα. 

Επίςθσ, ορίηεται ο αρικμόσ και οι ειδικότθτεσ των υπαλλιλων που κα ςτελεχϊςουν τθ 

Διεφκυνςθ και ο τρόποσ ςτελζχωςι τθσ.  

Άρκρο 134 

Σφςταςθ Ομάδασ Διαχείριςθσ Ζργου για τθν εποπτεία (Ο.Δ.Ε.) 

    Με τθν παράγραφο 1 προβλζπεται θ ςφςταςθ Ομάδασ Διαχείριςθσ Ζργου για τθν 

εποπτεία με πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου και οι μετζχοντεσ ςε αυτι. Μ 

Με τθν παράγραφο 2 κακορίηεται το ζργο τθσ Ομάδασ Διαχείριςθσ Ζργου για τθν εποπτεία, 

το οποίο ςυνίςταται ςτον προγραμματιςμό, ςυντονιςμό και τθν προϊκθςθ των 

απαραίτθτων δράςεων για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου, ν ορίηεται ο ρόλοσ τθσ 

Ο.Δ.Ε. ωσ γνωμοδοτικοφ, επιτελικοφ και ςυμβουλευτικοφ οργάνου προσ τουσ αρμόδιουσ 

υπουργοφσ  για τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και τθ ςυντονιςμζνθ χάραξθ τθσ εκνικισ 

πολιτικισ για τθν εποπτεία των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και τθσ αγοράσ προϊόντων για 

το ςφνολο των πεδίων εποπτείασ του παρόντοσ νόμου.  



Άρκρο 135 

Κατανομι του προχπολογιςμοφ και του προςωπικοφ 

Με το παρόν άρκρο ρυκμίηεται θ κατανομι του προχπολογιςμοφ και του προςωπικοφ των 

εποπτευουςϊν αρχϊν και προβλζπεται θ χρθματοδότθςθ τθσ άςκθςθσ εποπτείασ από τον 

κρατικό προχπολογιςμό.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

ΕΡΟΡΤΕΙΑ – ΕΓΑΛΕΙΑ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ 

Άρκρο 136 

Ενζργειεσ που ςυνιςτοφν εποπτεία 

Με το παρόν άρκρο ορίηεται το ςφνολο των ενεργειϊν που ςυνιςτοφν τθν ζννοια τθσ 

εποπτείασ, ςτθν οποία περιλαμβάνονται θ αξιολόγθςθ του κινδφνου για τθν κατάταξθ των 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςε βακμό επικινδυνότθτασ, ο ςχεδιαςμόσ των ελζγχων, ο 

κακοριςμόσ τθσ ςυχνότθτασ, ο προγραμματιςμόσ και θ διενζργεια των ελζγχων, θ 

διαχείριςθ των καταγγελιϊν, θ πλθροφόρθςθ των οικονομικϊν φορζων και του κοινοφ, θ 

παροχι κατευκυντιριων οδθγιϊν με ςτόχο τθ ςυμμόρφωςθ και τον περιοριςμό των 

κινδφνων, θ ζκδοςθ απόφαςθσ για επιβολι μζτρων και κυρϊςεων, θ αξιολόγθςθ των 

πλθροφοριϊν και των δεδομζνων που ςυλλζγονται κατά τθν άςκθςθ τθσ εποπτείασ, θ 

διενζργεια μελετϊν για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου, θ αξιολόγθςθ του ελεγκτικοφ ζργου, 

όπωσ αναλφονται ςτα επόμενα άρκρα.  

Άρκρο 137 

Αξιολόγθςθ κινδφνου και κατάταξθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςε βακμοφσ 

επικινδυνότθτασ. 

 

Με το παρόν άρκρο κεςμοκετείται ωσ πρωταρχικόσ ςτόχοσ των ελζγχων ο περιοριςμόσ των 

πικανϊν κινδφνων μζςω τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ και θ διεξαγωγι αυτϊν με 

βάςθ τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου και τθν κατάταξθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ωσ 

προσ τον κίνδυνο. Ζτςι, κάκε αρχι είναι επιφορτιςμζνθ να διεξάγει αξιολογιςεισ κινδφνου 

βαςιηόμενεσ ςτο επίπεδο τθσ πικανότθτασ επζλευςθσ ςε ςχζςθ με το εφροσ τθσ επίπτωςθσ 

που δφναται να προκαλείται από τισ δραςτθριότθτεσ και τθ λειτουργία των οικονομικϊν 

φορζων και εγκαταςτάςεων κακϊσ και από τθ διάκεςθ των προϊόντων ςτθν υγεία, 



αςφάλεια, το περιβάλλον και ςε οποιαδιποτε άλλθ πτυχι του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Θ 

μεκοδολογία βακμολογίασ ςχεδιάηεται με τθ μορφι πυραμίδασ (risk-pyramid) ζτςι ϊςτε οι 

κίνδυνοι να κατατάςςονται από τον υψθλότερο ςτο χαμθλότερο, δθμιουργϊντασ 

τουλάχιςτον τρεισ κατθγορίεσ κινδφνου (υψθλοφ-μεςαίου-χαμθλοφ). Θ αξιολόγθςθ κα 

πρζπει να βαςίηεται και να περιλαμβάνει κριτιρια που να επιτρζπουν τθν κατάταξθ των 

οικονομικϊν φορζων, τα οποία ορίηονται κατ’ ελάχιςτον ωσ εξισ: α) θ εγγενισ 

επικινδυνότθτα των δραςτθριοτιτων και των διαδικαςιϊν τουσ και των προϊόντων, β) το 

μζγεκοσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ τθσ εγκατάςταςθσ, γ) το ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ 

του ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ι τθσ εγκατάςταςθσ, δ) το προφίλ επικινδυνότθτασ 

του οικονομικοφ φορζα, τθσ εγκατάςταςθσ και του προϊόντοσ, βάςει των φφλλων ελζγχου 

και των τυχόν ανακεωρθμζνων χαρακτθριςτικϊν που ανευρζκθκαν κατά τον ζλεγχο, ε) θ 

φπαρξθ αξιόπιςτου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ και ςτ) οι ςυςτάςεισ που ζχουν 

γίνει ςτον οικονομικό φορζα, τα μζτρα κακϊσ και οι κυρϊςεισ που ζχουν επιβλθκεί.  

Με τθν παράγραφο 5 παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτον κατά περίπτωςθ αρμόδιο υπουργό 

και τον υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ να εξειδικεφουν με κοινι απόφαςι τουσ τα 

κριτιρια, κακϊσ και να κακορίηονται περιςςότερα κριτιρια από αυτά που ορίηονται ςτο 

νόμο. Στθν παράγραφο 6 προβλζπεται θ δυνατότθτα, αν δικαιολογείται από το αντικείμενο 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ, να περιγράφεται μόνο θ γενικι προςζγγιςθ των 

κριτθρίων και του τρόπου κατάταξθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ωςτόςο, κα πρζπει να 

αιτιολογείται για ποιο λόγο κρίνεται ότι το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο δραςτθριότθτασ 

χριηει γενικότερθσ περιγραφισ.  

Τζλοσ, ςτθν παράγραφο 7 ορίηεται ότι οι πλθροφορίεσ ςχετικά με το βακμό 

επικινδυνότθτασ των δραςτθριοτιτων καταχωρίηονται και αναρτϊνται ςτο Ολοκλθρωμζνο 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων  (ΟΡΣ-ΑΔΕ) από τθν 

αρμόδια εποπτεφουςα αρχι οφτωσ ϊςτε να είναι προςβάςιμεσ από όλεσ τισ εποπτεφουςεσ 

αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ.  

Άρκρο 138 

Συχνότθτα ελζγχων 

Με το παρόν άρκρο προβλζπονται τα κριτιρια βάςει των οποίων κακορίηεται θ ςυχνότθτα 

των ελζγχων και θ δυνατότθτα τθσ εποπτεφουςασ αρχισ να προςαρμόηει τθ ςυχνότθτα των 

ελζγχων ςε ςχζςθ με τισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ και να προβαίνει ςε δειγματολθπτικοφσ 

ελζγχουσ και ςε δραςτθριότθτεσ χαμθλοφ ρίςκου ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ.  



Άρκρο 139 

Ρρόγραμμα ελζγχων 

Με το παρόν άρκρο ορίηεται ότι οι ζλεγχοι διεξάγονται υποχρεωτικά βάςει προγράμματοσ 

ελζγχων που καταρτίηεται από τθν εποπτεφουςα αρχι και κακορίηεται θ διάρκεια του 

προγράμματοσ, θ διαδικαςία κατάρτιςισ του και το περιεχόμενό του και παρζχεται 

εξουςιοδότθςθ ςτον κατά περίπτωςθ αρμόδιο υπουργό και τον Υπουργό Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ να εξειδικεφουν με απόφαςι τουσ τθ μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ, τθ μεκοδολογία 

παρακολοφκθςθσ μετά τθ διενζργεια του ελζγχου, τον προςδιοριςμό περιπτϊςεων που 

απαιτείται επανάλθψθ του επιτόπιου ελζγχου και κάκε άλλθ απαραίτθτθ λεπτομζρεια.  

Άρκρο 140 

Διαχείριςθ καταγγελιϊν 

Με το παρόν άρκρο ειςάγεται ενιαίο πλαίςιο και μεκοδολογία για τθν υποβολι και 

διαχείριςθ των καταγγελιϊν, ςφμφωνα με το οποίο οι καταγγελίεσ μποροφν να 

υποβάλλονται με κάκε πρόςφορο μζςο από οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο προσ 

τθν αρμόδια εποπτεφουςα αρχι. Οι καταγγελίεσ αξιολογοφνται βάςει των κριτθρίων τθσ 

παραγράφου 2   και ανάλογα με τθ ςοβαρότθτά τουσ θ εποπτεφουςα αρχι μπορεί να 

αρχειοκετιςει τθν καταγγελία ι να τθν καταγράψει προκειμζνου να εξεταςκεί ςτο πλαίςιο 

του ευρφτερου προγραμματιςμοφ ελζγχων ι να τθ διερευνιςει άμεςα ακόμα και με 

επιτόπιο ζλεγχο ι να ενθμερϊςει τθν αρμόδια αρχι ςε περίπτωςθ που ζχει υποβλθκεί 

αναρμοδίωσ. 

 Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ ειςάγονται ειδικζσ διατάξεισ για τθ διαχείριςθ των 

καταγγελιϊν με ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ ςτο ευρφτερο πλαίςιο 

άςκθςθσ τθσ εποπτείασ και με ςτόχο τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ αυτϊν και τον 

περιοριςμό φαινομζνων καταχρθςτικότθτασ και καταςπατάλθςθσ ανκρϊπινων και 

οικονομικϊν πόρων ακόμα και ςε περιπτϊςεισ που δεν υφίςταται πραγματικόσ κίνδυνοσ 

για το δθμόςιο ςυμφζρον.  Τζλοσ, προβλζπεται ότι οι αρχζσ δεν υποχρεοφνται να απαντοφν 

μεμονωμζνα ςε κάκε καταγγελία και να κοινοποιοφν απάντθςθ προσ τον καταγγζλλοντα 

εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθν κείμενθ νομοκεςία για κάποιο πεδίο εποπτείασ. 

Με τθν παράγραφο 5 περιγράφεται θ υποχρζωςθ τθσ αρχισ να παρζχει τουσ απαραίτθτουσ 

ανκρϊπινουσ και υλικοφσ πόρουσ για τθ διαχείριςθ και αξιολόγθςθ των καταγγελιϊν και 

αντίςτοιχα τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ Ωσ προσ το προςωπικό για παράδειγμα κα ιταν 

χριςιμο να υπάρχει ςυγκεκριμζνο προςωπικό για τθν ταχεία αξιολόγθςθ των καταγγελιϊν 



(rapid-response teams) ϊςτε να κακίςταται ακόμθ πιο αποτελεςματικό το ςφςτθμα τθσ 

διαχείριςθσ, το οποίο κα τροφοδοτεί με τισ πλθροφορίεσ από τισ καταγγελίεσ τουσ ελεγκτζσ.  

Στθν παράγραφο 6 προβλζπεται ότι θ εποπτεφουςα αρχι μπορεί να αξιολογεί 

αυτεπαγγζλτωσ και άλλεσ πλθροφορίεσ που περιζρχονται ςε γνϊςθ τθσ, όπωσ 

δθμοςιεφματα ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ι κοινωνικισ δικτφωςθσ εφαρμόηοντασ 

ανάλογα το ςφςτθμα διαχείριςθσ των καταγγελιϊν.  

Με τθν παράγραφο 7 περιγράφεται ο τρόποσ κακοριςμοφ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των 

καταγγελιϊν με απόφαςθ του προϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ εποπτεφουςασ αρχισ. Επίςθσ με 

τθν ίδια απόφαςθ μποροφν να ορίηονται και ειδικότερα κριτιρια ι ςυνδυαςμόσ τουσ με τα 

γενικά κριτιρια τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ.   

Άρκρο 141 

Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ 

Στο παρόν άρκρο ορίηονται οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ωσ ζνα από τα εργαλεία τθσ 

εποπτείασ για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ. Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ ορίηεται θ  

υποχρζωςθ των αρχϊν να παρζχουν κατευκυντιριεσ οδθγίεσ προσ τουσ ελεγχόμενουσ 

προκειμζνου γνωρίηουν με απλό και ςαφι τρόπο  τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ για τθ 

ςυμμόρφωςθ. Αυτζσ κα πρζπει να παρζχονται με τρόπο που να κακίςταται ςαφζσ εάν θ 

προτεινόμενθ ενζργεια είναι δεςμευτικι ι όχι για τον οικονομικό φορζα. Οι 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ κα πρζπει να περιορίηονται ςτο πεδίο εποπτείασ τθσ αρχισ και 

μποροφν να παρζχονται με κάκε πρόςφορο μζςο. Τζλοσ, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ είναι 

δεςμευτικζσ εντόσ τθσ ίδιασ ι άλλθσ αρχισ και αν παραςχεκοφν διαφορετικζσ ςε 

διαφορετικό χρόνο, ναι μεν ο φορζασ οφείλει να ςυμμορφϊνεται ωςτόςο δεν μποροφν να 

του επιβλθκοφν μζτρα και κυρϊςεισ κακϊσ ενιργθςε ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ 

κατευκφνςεισ που το χορθγικθκαν.  

Άρκρο 142 

Ρλθροφόρθςθ 

Το παρόν άρκρο ορίηει το πεδίο πλθροφοριϊν που παρζχει θ αρχι προσ το κοινό και τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ, οι οποίεσ πρζπει να είναι προςβάςιμεσ και κατανοθτζσ. Θ ζννοια τθσ 

πλθροφόρθςθσ είναι πιο ευρεία και γενικι ςε ςχζςθ με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του 

προθγοφμενου άρκρου. Θ πλθροφόρθςθ αφορά ςε γενικζσ οδθγίεσ προσ όλουσ (κοινό και 

ελεγχόμενουσ) ενϊ οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ αφοροφν τισ ειδικότερεσ υποχρεϊςεισ του 



εποπτευόμενου για τθ ςυμμόρφωςι του με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ και εκδίδονται 

ad hoc ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ εποπτείασ επί ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα.   

Άρκρο 143 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ελζγχου 

 Με το παρόν άρκρο προβλζπεται θ χριςθ των δυνατοτιτων τθσ τεχνολογίασ για τθ ςτιριξθ 

του κεςμικοφ πλαιςίου άςκθςθσ εποπτείασ μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Ελζγχου το οποίο αποτελεί ζνα από τα βαςικά υποςυςτιματα του 

Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-

ΑΔΕ) του άρκρου 14 του Ν. 4442/2016.  

Θ χριςθ ενόσ ςφγχρονου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για τθ ςτιριξθ των δραςτθριοτιτων 

εποπτείασ ςτοχεφει ςτθν παροχι ενόσ ενιαίου ςθμείου επαφισ για τισ δραςτθριότθτεσ 

αλλά και για τισ εποπτεφουςεσ αρχζσ. Με τον τρόπο αυτό, οι οικονομικοί φορείσ κα 

μποροφν να ενθμερϊνονται μζςω του ςυςτιματοσ για τισ απαιτιςεισ ςυμμόρφωςθσ κακϊσ 

και για τα φφλλα ελζγχου με τα οποία κα διεξάγεται ο ζλεγχοσ κακϊσ και να διακινοφν 

ςχετικά ζγγραφα μζςω του ςυςτιματοσ. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ κα μποροφν να διεξάγουν 

όλεσ τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ εποπτείασ μζςω του ςυςτιματοσ με αποτζλεςμα τθν 

ςθμαντικι μείωςθ του φόρτου εργαςίασ κακϊσ και τθ βζλτιςτθ χριςθ των πόρων και 

δεδομζνων. Το ςφςτθμα αναμζνεται επίςθσ να ςυνδράμει ςτθν ςθμαντικι μείωςθ των 

αλλθλοεπικαλυπτόμενων ελζγχων. 

Ειδικότερα, προβλζπεται ότι οι ζλεγχοι κα διεξάγονται με βάςθ τθν αξιολόγθςθ του 

επιπζδου κινδφνου εγκαταςτάςεων και προϊόντων που κα διεξάγεται από το ςφςτθμα. 

Επιπλζον το ςφςτθμα κα παρζχει ςτουσ ελεγκτζσ, πριν τθν διεξαγωγι ενόσ ελζγχου, τισ 

πλθροφορίεσ που αφοροφν ςε προθγοφμενουσ ελζγχουσ που ζχουν διεξαχκεί αλλά και τισ 

νομοκετικζσ απαιτιςεισ, τουσ υποχρεωτικοφσ τεχνικοφσ κανόνεσ και τισ οδθγίεσ για τον 

τρόπο εφαρμογισ των εν λόγω απαιτιςεων. Με αυτόν τον τρόπο οι ελεγκτζσ αναμζνεται να 

είναι καλφτερα προετοιμαςμζνοι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Επίςθσ, οι ελεγκτζσ, 

μζςω του ςυςτιματοσ, κα ζχουν ςτθν διάκεςι τουσ φφλλα ελζγχου με βάςθ τα οποία 

διεξάγονται οι διαδικαςίεσ ελζγχου αλλά και παράγονται οι τελικζσ εκκζςεισ ελζγχου. Θ 

υποςτιριξθ των φφλλων ελζγχου από το ςφςτθμα αναμζνεται να απλοποιιςει ςθμαντικά 

τθν διαδικαςία διεξαγωγισ των ελζγχων και να διευκολφνει τθν καταγραφι και περαιτζρω 

επεξεργαςία των αποτελεςμάτων τουσ. 



Το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ελζγχου αξιοποιεί επιπλζον τισ πλθροφορίεσ αυτζσ 

προκειμζνου να παράγει ςτατιςτικά ςτοιχεία και αναφορζσ που ςυμβάλλουν  ςτθν 

ανάλυςθ των αποτελεςμάτων των ελζγχων και τον καλφτερο ςχεδιαςμό μελλοντικϊν 

ελζγχων. 

Άρκρο 144 

Αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ 

Με το παρόν άρκρο κεςμοκετείται ςφςτθμα αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ, το οποίο 

περιλαμβάνει α) αναφορζσ αυτό-αξιολόγθςθσ ςχετιηόμενεσ με τισ δράςεισ και τισ 

λειτουργίεσ τισ οποίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1,  κάκε εποπτεφουςα αρχι ςυντάςςει και 

κοινοποιεί ςτον αρμόδιο υπουργό, β) μακροπρόκεςμουσ και ετιςιουσ ςτόχουσ κακϊσ και 

τα κριτιρια  επί των οποίων κα γίνεται θ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των εποπτευουςϊν 

αρχϊν και θ επίτευξθ των ςτόχων, γ) ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων, θ οποία ςφμφωνα με 

τθν παρ. 5, προετοιμάηεται και κατατίκεται  ςτον κακ’ φλθν αρμόδιο Υπουργό με επιμζλεια 

τθσ εκάςτοτε εποπτεφουςασ αρχισ και ςτθ ςυνζχεια δθμοςιεφεται ςτο Ολοκλθρωμζνο 

Σφςτθμα Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ –ΑΔΕ). 

Με τον τρόπο αυτό δίνεται θ δυνατότθτα να υπάρχει ξεκάκαρθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ 

παρζχοντασ ταυτόχρονα ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία. 

Άρκρο 145 

Μθχανιςμόσ ανατροφοδότθςθσ 

Με το παρόν άρκρο αξιοποιείται ο μθχανιςμόσ ανατροφοδότθςθσ, ςφμφωνα με τον οποίο 

κάκε ςχετικι πλθροφορία θ οποία δφναται να προζρχεται από τουσ εκπροςϊπουσ 

οικονομικϊν φορζων, δθμοςίων φορζων και κάκε νομικά κατοχυρωμζνθσ πθγισ κα πρζπει 

να λαμβάνεται υπόψθ από τισ εποπτεφουςεσ αρχζσ ςτθν άςκθςθ  κάκε εποπτείασ και 

προγραμματιςμοφ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

ΕΛΕΓΧΟΙ 

Άρκρο 146 

Ρροετοιμαςία ελζγχου 

Με το παρόν άρκρο κακορίηεται θ διαδικαςία προετοιμαςίασ των ελζγχων, οι οποίοι 

πραγματοποιοφνται μετά από απόφαςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, που περιλαμβάνει 



βαςικζσ πλθροφορίεσ όπωσ τθν εποπτευόμενθ δραςτθριότθτα, το προϊόν ι τθν 

εγκατάςταςθ επί των οποίων κα διενεργθκεί ο ζλεγχοσ, τθν θμερομθνία του ελζγχου, τουσ 

υπαλλιλουσ που κα τον διενεργιςουν, τα φφλλα ελζγχου που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

Αντίγραφο τθσ απόφαςθσ κοινοποιείται ςτον εποπτευόμενο φορζα πριν τθ διενζργεια του 

ελζγχου με εξαίρεςθ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ για τθν εξυπθρζτθςθ του 

ςκοποφ του ελζγχου απαιτείται ο ζλεγχοσ να πραγματοποιείται αιφνιδιαςτικά. Θ 

προετοιμαςία του ελζγχου πραγματοποιείται με τθ μελζτθ του ιςτορικοφ του οικονομικοφ 

φορζα και των χαρακτθριςτικϊν τθσ εγκατάςταςθσ ι του προϊόντοσ τα οποία ο 

επιφορτιςμζνοσ με τον ζλεγχο υπάλλθλοσ αντλεί από το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό 

Σφςτθμα Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων και μζχρι τθν ενεργοποίθςι του από κάκε 

άλλο διακζςιμο αρχείο προθγοφμενων ελζγχων.  

Άρκρο 147 

Φφλλα ελζγχου 

Στο παρόν άρκρο κακορίηεται θ χριςθ του φφλλου ελζγχου για τθ διενζργεια των ελζγχων.  

Σκοπόσ του φφλλου ελζγχου είναι αφενόσ να δθμιουργιςει ζνα ενιαίο και ομοιόμορφο 

τρόπο ελζγχου και αφετζρου να τυποποιιςει, κατά το δυνατό, τον ζλεγχο προκειμζνου να 

υπάρχει διαφάνεια και ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των αρχϊν και των ελεγχομζνων. 

Ραράλλθλα, το φφλλο ελζγχου είναι διακζςιμο ζτςι ϊςτε ο ελεγχόμενοσ να μπορεί να 

πλθροφορθκεί για το περιεχόμενό τουσ και να προετοιμαςκεί είτε για τυχόν επικείμενο 

ζλεγχο δίνοντασ βαρφτθτα ςτα κρίςιμα ςθμεία που περιλαμβάνονται το φφλλο ελζγχου είτε 

να προτεραιοποιιςει τθ ςυμμόρφωςι του με τα κρίςιμα ςθμεία του φφλλου ελζγχου που 

κα ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τουσ πικανοφσ κινδφνουσ. Με τον τρόπο αυτό, ο φορζασ είναι 

ενιμεροσ και ςε κζςθ να ςυμμορφωκεί ςε χρόνο ανεξάρτθτο από τον ζλεγχο βοθκϊντασ 

ςυνολικά τισ δραςτθριότθτεσ να επιτυγχάνουν τθν αφξθςθ του επιπζδου ςυμμόρφωςθσ. Το 

φφλλο ελζγχου ζρχεται να αντικαταςτιςει τισ μζχρι ςιμερα πρακτικζσ ελζγχων που 

διεξάγονται χωρίσ τυποποίθςθ ι με ζγγραφα που δεν είναι δεςμευτικά για όλουσ ι 

ελζγχων που διεξάγονται με φφλλα ελζγχου που ζχουν καταρτιςκεί με πρωτοβουλία του 

ίδιου του ελεγκτι ι τθσ ελεγκτικισ αρχισ για διευκόλυνςθ του ζργου τουσ πλθν όμωσ δεν 

είναι ενιαίεσ για το ςυγκεκριμζνο πεδίο.  

Θ διαδικαςία του ελζγχου κα πρζπει καταρχιν να επικεντρϊνεται ςτα ςθμεία του φφλλου 

ελζγχου κακϊσ αυτά προκρίνονται κάκε φορά ωσ τα κριςιμότερα από τθν αρμόδια αρχι 

κατά τθν κατάρτιςθ του φφλλου ελζγχου. Ο ελεγκτισ μπορεί βζβαια να ελζγξει και άλλα 

ηθτιματα που δεν ζχουν περιλθφκεί ςτο φφλλο ελζγχου εφόςον εμπίπτουν ςτο πεδίο 



εποπτείασ του, ωςτόςο για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα πρζπει να πρϊτα παρζχει ςυςτάςεισ 

για ςυμμόρφωςθ.  

Τζλοσ, παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτον κακ’ φλθν αρμόδιο υπουργό ι το ανϊτατο ιεραρχικά 

όργανο τθσ εποπτεφουςασ αρχισ να κακορίηει με απόφαςι του τα ειδικότερα ςτοιχεία που 

αποτελοφν περιεχόμενο του φφλλου ελζγχου.  

Άρκρο 148 

Διαδικαςία διενζργειασ ελζγχου 

Στο παρόν άρκρο κακορίηεται θ διαδικαςία διενζργειασ του ελζγχου, ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται θ επίδειξθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων από τθν πλευρά του ελεγκτι, 

ο κακοριςμόσ του χρόνου διενζργειασ του ελζγχου, θ ενθμζρωςθ του οικονομικοφ φορζα 

για τα κφρια ςθμεία του ελζγχου, τθν ενθμζρωςθ του εποπτευόμενου μετά το πζρασ του 

ελζγχου ςχετικά με τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθν παροχι κατευκυντιριων 

οδθγιϊν, τθ χριςθ φφλλου ελζγχου του άρκρου 21, τθν υποχρζωςθ του εποπτευόμενου για 

τθν παροχι των απαραίτθτων ςτοιχείων, τον κακοριςμό του χρόνου διενζργειασ του 

ελζγχου, τθ μζριμνα για τθν κατά το δυνατόν λιγότερθ διατάραξθ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ κατά τθ διάρκεια του ελζγχου. Επίςθσ, κακορίηονται αναλυτικά θ 

διαδικαςία ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ και λιψθσ δειγμάτων, θ χρθςιμοποίθςθ τεχνικϊν 

μζςων από τθν πλευρά του ελεγκτι, ο τρόποσ κάλυψθσ των δαπανϊν για τθ διενζργεια του 

ελζγχου, τθ δειγματολθψία και τον εργαςτθριακό ζλεγχο και παρζχεται εξουςιοδότθςθ 

ςτον κατά περίπτωςθ αρμόδιο υπουργό για τον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ 

δειγματολθψίασ και τθσ εργαςτθριακισ ι άλλθσ εξζταςθσ κακϊσ και για τα δικαιϊματα 

προςφυγισ ι ζνςταςθσ του εποπτευόμενου.  

Άρκρο 149 

Διαδικαςία ενεργειϊν ςυμμόρφωςθσ –  

Μοντζλο Ενεργειϊν Συμμόρφωςθσ (ΜΕΣ) 

Με το παρόν άρκρο ειςάγεται το Μοντζλο Ενεργειϊν Συμμόρφωςθσ («ΜΕΣ»), ζνα ςφςτθμα 

που κακοδθγεί τουσ ελεγκτζσ ςτθ λιψθ αποφάςεων για τθν παροχι οδθγιϊν και 

πλθροφόρθςθσ κακϊσ και για τθν επιβολι μζτρων και κυρϊςεων ςε περιπτϊςεισ που 

διαπιςτϊνονται παραβάςεισ κατά τον ζλεγχο. Το Μοντζλο Ενεργειϊν Συμμόρφωςθσ κζτει 

τα κριτιρια και τισ παραμζτρουσ που πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ οι ελεγκτζσ για τισ 

περαιτζρω ενζργειζσ τουσ ςε περιπτϊςεισ διαπίςτωςθσ παραβάςεων που ςυνεπάγονται 



κινδφνουσ ςε πτυχζσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ ζχοντασ ωσ κφριο γνϊμονα ότι οι 

ενζργειεσ κα πρζπει να είναι εφλογεσ και αναλογικζσ με τθν επαπειλοφμενθ βλάβθ ςτο 

δθμόςιο ςυμφζρον. Το Μοντζλο Ενεργειϊν Συμμόρφωςθσ ςτοχεφει, ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

ςυνζπειασ, τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυνοχισ των αποφάςεων των ελεγκτϊν, ςτθν παροχι 

ενόσ πλαιςίου επαλικευςθσ και ελζγχου τθσ διαδικαςίασ που ακολουκικθκε για τθ λιψθ 

των ςχετικϊν αποφάςεων και ςτθ διεφρυνςθ τθσ κατανόθςθσ των εποπτευόμενων φορζων 

ωσ προσ τα κριτιρια και τθ διαδικαςία επιβολισ των μζτρων και κυρϊςεων.  

Άρκρο 150 

Διεξαγωγι κοινϊν ελζγχων 

Με το παρόν άρκρο ορίηεται ότι διεξαγωγι κοινϊν ελζγχων ςε μζροσ ι ςτο ςφνολο τθσ 

εγκατάςταςθσ από περιςςότερεσ εποπτεφουςεσ αρχζσ πραγματοποιείται για τθν 

αντιμετϊπιςθ κεμάτων που αφοροφν οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ι/και προϊόντα υψθλοφ 

κινδφνου για τθν ανκρϊπινθ υγεία, αςφάλεια και το περιβάλλον.  

Άρκρο 151 

Κοινά μζτρα και κυρϊςεισ 

Με το παρόν άρκρο ειςάγονται κανόνεσ για τθν αντιμετϊπιςθ από τουσ ελεγκτζσ των 

διαπιςτοφμενων παραβάςεων ανάλογα με τθ βαρφτθτα και τον κίνδυνο που προκαλοφν. 

Ριο ςυγκεκριμζνα δίνεται ςτουσ ελεγκτζσ θ δυνατότθτα να μθν επιβάλλουν ςτουσ 

οικονομικοφσ φορείσ μζτρα και κυρϊςεισ ςε περιπτϊςεισ που θ ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ 

είναι ιςςονοσ ςθμαςίασ αλλά να παράςχουν προφορικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ, οδθγίεσ 

και πλθροφόρθςθ για το πϊσ κα μποροφςε να διορκωκεί θ ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ. 

Ωςτόςο, όταν θ ςοβαρότθτα του κινδφνου που υφίςταται από τθ μθ ςυμμόρφωςθ το 

επιβάλλει, ο ελεγκτισ επιβάλλει μζτρο ι κφρωςθ αυξάνοντασ τα βακμιαία όταν θ ζλλειψθ 

ςυμμόρφωςθσ εξακολουκεί να υφίςταται. Κατ’ εξαίρεςθ, θ παράγραφοσ ορίηει ότι θ 

βακμιαία αφξθςθ των μζτρων ι κυρϊςεων δεν εφαρμόηεται όταν θ παράβαςθ ενζχει 

κίνδυνο πρόκλθςθσ ςοβαρισ ι μθ αναςτρζψιμθσ βλάβθσ για πτυχι του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ θ οποία δεν μπορεί να αποτραπεί παρά μόνον με άμεςθ ενζργεια του 

ελεγκτι. Θ παράγραφοσ προβλζπει επιπλζον ότι όλα τα μζτρα και οι κυρϊςεισ πρζπει να 

ακολουκοφνται από ςχετικι πράξθ που επικυρϊνει τθν επιβολι τουσ. Ειδικά για τα μζτρα 

προςωρινισ ι οριςτικισ διακοπισ λειτουργίασ εγκατάςταςθσ, προςωρινισ ι οριςτικισ 

κατάςχεςθσ, δζςμευςθσ, ςφράγιςθσ, απόςυρςθσ, ανάκλθςθσ, περιοριςμοφ και 

απαγόρευςθσ τθσ κυκλοφορίασ και τθσ διακεςιμότθτασ ςτθν αγορά ι καταςτροφισ 



προϊόντων ορίηεται ότι επιβάλλονται ςε περιπτϊςεισ που κρίνονται αναγκαία για τθν άρςθ 

ςοβαροφ κινδφνου και εφόςον κανζνα άλλο μζτρο δεν επαρκεί για τθν αποτροπι του ενϊ θ 

εποπτεφουςα αρχι υποχρεοφται να εξετάηει εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ εάν οι 

λόγοι που οδιγθςαν ςτθν επιβολι τουσ εξακολουκοφν να υφίςτανται ι αν μπορεί να αρκεί 

ο περιοριςμόσ που επεβλικθ.  

Τζλοσ, παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτον κακ’ φλθν αρμόδιο υπουργό και τον Υπουργό 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κοινι απόφαςι τουσ να εξειδικεφουν τα μζτρα και τισ 

κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και να τα προςαρμόηουν ςφμφωνα με 

τισ επιταγζσ του άρκρου αυτοφ και επιπρόςκετα να ορίηουν τισ διαδικαςίεσ επιβολισ των 

μζτρων ι κυρϊςεων αυτϊν κακϊσ και πρόςκετα μζτρα που δεν προβλζπονται ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία και τουσ όρουσ επιβολισ τουσ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΕΩΝ 

Άρκρο 152 

Ελεγκτζσ  

Με το παρόν άρκρο ορίηεται το πλαίςιο που αφορά ςτουσ ελεγκτζσ, οι οποίοι ορίηονται από 

τθν εποπτεφουςα αρχι και είναι πρόςωπα που διακζτουν επαρκι εμπειρία ςτθ διεξαγωγι 

ελζγχων ι ςτο αντικείμενο εποπτείασ ςυγκεκριμζνθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ι 

ομάδων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ι προϊόντων και αςκοφν τα κακικοντά τουσ ςτα όρια 

των αρμοδιοτιτων τθσ αντίςτοιχθσ εποπτεφουςασ αρχισ.   

Ρεραιτζρω, προβλζπεται θ θ δυνατότθτα επιμόρφωςθσ των ελεγκτϊν μζςω ςεμιναρίων 

ςχετικϊν με ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ διενζργειασ ελζγχων  και με ηθτιματα 

επαγγελματικισ δεοντολογίασ. Θ πρωτοβουλία για τθ διοργάνωςθ και το ςυντονιςμό των 

επιμορφωτικϊν αυτϊν ςεμιναρίων ανατίκεται με τθν ίδια παράγραφο ςτθ Διεφκυνςθ του 

άρκρου 7 ςε ςυνεργαςία με τρισ εποπτεφουςεσ αρχζσ. Στισ εποπτεφουςεσ αρχζσ ανατίκεται 

θ οργάνωςθ εξειδικευμζνων ςεμιναρίων ςε περιπτϊςεισ αλλαγϊν τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

και των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν του αντικειμζνου αρμοδιότθτάσ τουσ.  

Άρκρο 153 

Δικαιϊματα των ελεγκτϊν 



Με το παρόν άρκρο κακορίηονται τα δικαιϊματα των ελεγκτϊν, με ςκοπό τθν προςταςία 

τθσ εργαςίασ των ελεγκτϊν μζςω του κακοριςμοφ πλαιςίου κατά τθν άςκθςθ επιτόπιων 

ελζγχων. Με τον τρόπο αυτό κακίςτανται γνωςτά ςτουσ ελεγχόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ 

τα δικαιϊματα των ελεγκτϊν κακϊσ και θ υποχρζωςθ τουσ για ανεμπόδιςτθ πρόςβαςθ 

κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων των ελεγκτϊν μζςα ςτο πλαίςιο και  υπό τισ 

προχποκζςεισ που ορίηει το άρκρο. 

Άρκρο 154 

Κακικοντα ελεγκτϊν 

Στο παρόν άρκρο ορίηονται τα κακικοντα και οι υποχρεϊςεισ των ελεγκτϊν κατά τθν 

άςκθςθ τθσ εποπτείασ και τθ διενζργεια ελζγχων. Σκοπόσ τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ είναι 

να εξαςφαλίςει τθ ςφννομθ και οριοκετθμζνθ διενζργεια των ελζγχων, οφτωσ ϊςτε να 

αποφεφγονται φαινόμενα αυκαίρετθσ ι καταχρθςτικισ ςυμπεριφοράσ των ελεγκτϊν εισ 

βάροσ των ελεγχόμενων οικονομικϊν φορζων.  

Άρκρο 155 

Δικαιϊματα των εποπτευόμενων οικονομικϊν φορζων 

Με το παρόν άρκρο ορίηεται ζνα πλζγμα δικαιωμάτων του εποπτευόμενου οικονομικοφ 

φορζα με ςκοπό να του δοκοφν τα κατάλλθλα μζςα ϊςτε να ζχει πλιρθ γνϊςθ του 

αντικειμζνου και του εφρουσ του ελζγχου και να μπορεί να αρνείται τθν υποβολι ςε ζλεγχο 

εκτόσ πεδίου εποπτείασ ι αρμοδιότθτασ του ελεγκτι κακϊσ και τθν υποβολι ι επίδειξθ 

εγγράφων που δεν ςχετίηονται με τον ζλεγχο ι ζχουν ιδθ υποβλθκεί ςτθν εποπτεφουςα 

αρχι, να παρίςταται ο ίδιοσ ι εκπρόςωπόσ του προκειμζνου να λαμβάνει ενεργά μζροσ 

κατά τθ διενζργεια του ελζγχου με τθν παροχι ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν και εξθγιςεων 

για τθν καλφτερθ προάςπιςθ των ςυμφερόντων του, να αιτείται εξαίρεςθ του ελεγκτι υπό 

ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, να λαμβάνει γνϊςθ και αντίγραφα όλων των εγγράφων και 

αποτελεςμάτων του ελζγχου, να υποβάλει ενςτάςεισ κλπ.  

Άρκρο 156 

Υποχρεϊςεισ εποπτευόμενων οικονομικϊν φορζων 

Με το παρόν άρκρο ορίηονται τα κακικοντα των εποπτευόμενων οικονομικϊν φορζων 

κατά τθ διενζργεια των ελζγχων, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ άςκθςθσ τθσ 

εποπτείασ και των ελζγχων, θ οποία επιτυγχάνεται με τθν τιρθςθ από τθν πλευρά των 

εποπτευόμενων οικονομικϊν φορζων ςυγκεκριμζνων υποχρεϊςεων.  



Άρκρο 157 

Καταγγελία που αφορά τθ ςυμπεριφορά ελεγκτι 

Με το παρόν άρκρο προβλζπεται θ δυνατότθτα άςκθςθσ καταγγελίασ από οικονομικό 

φορζα για ςυμπεριφορά ελεγκτι, θ οποία αντίκειται ςτα οριηόμενα ςτο άρκρο 154.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤϋ 

ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ: ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΡΟΙΘΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ 

Άρκρο 158 

Με το παρόν άρκρο προςτίκεται Κεφάλαιο Κϋ με τίτλο «Εγκατάςταςθ μεταποιθτικϊν και 

ςυναφϊν δραςτθριοτιτων», μετά το άρκρο 48 του ν. 4442/2016 (Αϋ 230).  

Με τθν προςκικθ του άρκρου 48Α κακορίηεται το πεδίο εφαρμογισ του Κεφαλαίου αυτοφ 

και εξαιροφνται οι δραςτθριότθτεσ που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ του 

άρκρου 6 του ν. 4442/2016. 

Με το άρκρο 48Β κακορίηεται το βαςικό περιεχόμενο τθσ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ, που 

ςυνίςταται ςτον προςδιοριςμό του είδουσ τθσ δραςτθριότθτασ και τθν κατάταξθ αυτισ ςε 

βακμό όχλθςθσ, προκειμζνου να κρικεί θ ςυμβατότθτα με τισ χριςεισ γθσ του τόπου 

εγκατάςταςθσ. Συνεπεία των ανωτζρω απλουςτεφεται ουςιωδϊσ θ διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ 

ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ, απλοφςτευςθ που κα αποτυπωκεί κυρίωσ ςτθν υπουργικι 

απόφαςθ που κα εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ των νζων διατάξεων και αφορά ςτθ 

διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά για τθν ζγκριςθ εγκατάςταςθσ.  

Με το άρκρο 48Γ τροποποιοφνται διατάξεισ του ν. 3982/2011 (Αϋ 143) για τθν εναρμόνιςθ 

με τισ προβλζψεισ του ν. 4442/2016 και ειςάγεται θ  ζννοια τθσ γνωςτοποίθςθσ 

εγκατάςταςθσ. Με τθ διαδικαςία τθσ γνωςτοποίθςθσ δίδεται θ δυνατότθτα  να 

ενθμερϊνεται ζγκαιρα θ αρμόδια υπθρεςία προσ αποφυγι λακϊν ςτθ χωροκζτθςθ των 

επαγγελματικϊν εργαςτθρίων και λοιπϊν δραςτθριοτιτων του άρκρου 19 παρ. 1 ν. 

398/2011. Θ ανάγκθ τθσ αναγνϊριςθσ του είδουσ μιασ δραςτθριότθτασ, τθσ κατάταξθσ 

αυτισ ςε βακμό όχλθςθσ  και εν ςυνεχεία τθσ χωροκζτθςισ τθσ αποτελοφςε ανζκακεν το 

αντικείμενο του ελζγχου για τθν ζκδοςθ άδειασ εγκατάςταςθσ, πλθν όμωσ θ διαδικαςία 

ζκδοςθσ άδειασ εγκατάςταςθσ, υπό τθν προθγοφμενθ μορφι τθσ, αποτελοφςε  διαδικαςία 

βαριά και χρονοβόρα για να υπαχκοφν ςε αυτιν οι δραςτθριότθτεσ του άρκρου 19 παρ. 1 ν. 



3982/2011, δεδομζνου ότι ο κίνδυνοσ να εγκαταςτακοφν οι ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ 

ςε χϊρο όπου αυτό απαγορεφεται από τισ χριςεισ γθσ είναι μικρότεροσ ςε ςχζςθ με τισ 

λοιπζσ μονάδεσ. Συνεπϊσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ προβλζπεται θ διαδικαςία  τθσ 

γνωςτοποίθςθσ, διότι με μια πολφ απλι διαδικαςία επιτυγχάνονται ουςιαςτικά οφζλθ που 

ςχετίηονται με τον ζλεγχο τθσ χωροκζτθςθσ εργαςτθρίων και λοιπϊν χαμθλοφ ρίςκου 

δραςτθριοτιτων.  

Ρεραιτζρω, θ άδεια εγκατάςταςθσ, ωσ ζχει μζχρι ςιμερα, αφορά δραςτθριότθτα 

ςυγκεκριμζνθσ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ/δυναμικότθτασ/αποκθκευτικισ ικανότθτασ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το ςτάδιο τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ αφορά τισ προκζςεισ του 

επενδυτι, οι οποίεσ κατά τθν υλοποίθςθ μπορεί να τροποποιθκοφν, κρίκθκε ςκόπιμο ςτο 

εξισ να εκδίδεται μεν με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ εγκατεςτθμζνθ 

ιςχφ/δυναμικότθτα/αποκθκευτικι ικανότθτα, αλλά να ενςωματϊνει τθ δυνατότθτα 

μθχανολογικϊν εκςυγχρονιςμϊν τθσ δραςτθριότθτασ μζχρι το ανϊτατο όριο του βακμοφ 

όχλθςθσ ςτον οποίο κατατάςςεται. Με αυτιν τθν αλλαγι, όςο θ ζγκριςθ εγκατάςταςθσ 

είναι ςε ιςχφ, διευκολφνονται ςυνεχείσ μθχανολογικοί εκςυγχρονιςμοί - εντόσ των ορίων 

του βακμοφ όχλθςθσ - χωρίσ να απαιτείται ζκδοςθ άλλων διοικθτικϊν πράξεων.  

Ραρατθρικθκε πωσ ιδίωσ ςτθ ςθμερινι οικονομικι ςυγκυρία το διάςτθμα υλοποίθςθσ τθσ 

εγκατάςταςθσ (3 ςυν 3 ζτθ) είναι περιοριςμζνο, γι’ αυτό και τροποποιείται θ διάρκεια τθσ 

ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ προσ μεγαλφτερο όριο. Συνεπϊσ, θ διάρκεια τθσ ζγκριςθσ 

εγκατάςταςθσ που αφορά τθν υλοποίθςθ τθσ μονάδασ αυξάνεται ςε 5 ζτθ με δυνατότθτα 

παράταςθσ μζχρι 5 ακόμα ζτθ.  

Ενϊ μζχρι ςιμερα θ διάρκεια τθσ άδειασ αφορά μόνο το χρονικό περικϊριο που δίδεται 

ςτον επενδυτι για να καταςκευάςει μονάδα/εγκαταςτιςει μθχανιματα και να ξεκινιςει να 

λειτουργεί, το νζο περιεχόμενο τθσ ζγκριςθσ (ολόκλθροσ ο βακμόσ όχλθςθσ) οδθγεί ςτθν 

ανάγκθ αφξθςθσ τθσ διάρκειάσ τθσ ϊςτε να καταλαμβάνει και λειτουργοφςεσ μονάδεσ. 

Συγκεκριμζνα εφόςον θ δραςτθριότθτα ξεκινιςει να λειτουργεί πριν τθν παρζλευςθ των 

χρονικϊν ορίων  τθσ παραγράφου 6 του ν. 3982/2011, θ διάρκεια τθσ εκδοκείςασ ζγκριςθσ 

εγκατάςταςθσ παρατείνεται μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 10ετίασ ι 20ετίασ ανάλογα με τθν 

περιοχι εγκατάςταςθσ, με ζναρξθ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ 

ζγκριςθσ.  

Με τθν πρόβλεψθ τθσ υποπαραγράφου (γ) προβλζπεται ρθτά θ προςταςία τθσ 

δραςτθριότθτασ ζναντι αλλαγϊν των χριςεων γθσ του τόπου εγκατάςταςθσ. 



Στθν υποπαράγραφο (δ) προβλζπεται θ αυτονόθτθ ςυνζπεια τθσ λιξθσ τθσ ζγκριςθσ 

εγκατάςταςθσ, ότι δθλαδι εφόςον θ δραςτθριότθτα επικυμεί μθχανολογικι επζκταςθ ι 

εκςυγχρονιςμό κα χρειαςτεί ζκδοςθ νζασ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ.  

Θ υποπαράγραφοσ (ε) προβλζπει ότι τυχόν διακοπι λειτουργίασ τθσ δραςτθριότθτασ ζωσ 3 

ζτθ, εφόςον αυτι λάβει χϊρα μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ δραςτθριότθτασ, δεν επιδρά 

ςτα οφζλθ και τισ δυνατότθτεσ που ζχει θ ζγκριςθ εγκατάςταςθσ. Θ εν λόγω ρφκμιςθ 

αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ που λόγω τθσ μεγάλθσ οικονομικισ 

κρίςθσ ζχει πλθγεί ιδιαιτζρωσ και ζχει μεγάλθ ςθμαςία τόςο κατά τθν περίοδο 

προςπακειϊν ανάκαμψθσ τθσ δραςτθριότθτασ με ςτόχο αυτι να επανζλκει ςτθν κανονικι 

λειτουργία όςο και ςτθ διευκόλυνςθ μεταβίβαςθσ τθσ δραςτθριότθτασ ςτθν περίπτωςθ που 

οι προςπάκειεσ ανάκαμψθσ υπό τον ίδιο φορζα δεν αποδϊςουν. 

Με τθν εν λόγω ρφκμιςθ ειςάγεται επιπλζον θ ςιωπθρι χοριγθςθ ζγκριςθσ που 

τεκμαίρεται μετά τθν παρζλευςθ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ από τθν κατάκεςθ πλιρουσ 

φακζλου. Με τθ ςυγκεκριμζνθ πρόβλεψθ γίνεται προςπάκεια επιτάχυνςθσ τθσ διαδικαςίασ 

και αποφυγισ κακυςτεριςεων, χωρίσ να διακυβεφεται το δθμόςιο ςυμφζρον, Εξάλλου 

εναρκτιριο ςθμείο τθσ προκεςμίασ είναι θ κατάκεςθ πλιρουσ φακζλου, ενϊ προβλζπεται 

διακοπι τθσ προκεςμίασ για τθ ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλείψεων. 

Με δεδομζνο πωσ μζχρι ςιμερα οι αδειοδοτοφςεσ αρχζσ οφείλουν να διενεργοφν ελζγχουσ 

ςε κάκε καταγγελία, γεγονόσ που ελλείψει ανκρϊπινων πόρων δυςχεραίνει τθν εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ υπθρεςίασ, προβλζπεται θ λιψθ υπόψθ κριτθρίων κινδφνου για τθ κζςθ 

προτεραιοτιτων ςτθ διενζργεια επικεωριςεων. 

Το νζο περιεχόμενο τθσ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ, θ ενςωμάτωςθ δθλαδι του δικαιϊματοσ 

εκςυγχρονιςμϊν χωρίσ νζα διοικθτικι πράξθ, οδιγθςε ςτθν ανάγκθ να καταβάλλεται ζνα 

παράβολο αρχικά ςτο ςτάδιο τθσ αίτθςθσ για ζγκριςθ εγκατάςταςθσ, το οποίο κα 

υπολογίηεται βάςει του αιτιματοσ του φορζα τθσ δραςτθριότθτασ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια και ςε 

περίπτωςθ μεταβολϊν ςτον εξοπλιςμό ι τθν αποκθκευτικι ικανότθτα κα καταβάλλεται 

ςυμπλθρωματικό παράβολο.  

Με το άρκρο 48Δ παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτον υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ να 

κακορίηει με απόφαςι του τον τφπο και το περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ τθσ 

ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ, τον τφπο και το περιεχόμενο τθσ γνωςτοποίθςθσ, τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά, οι αρχζσ ςτισ οποίεσ κοινοποιείται θ γνωςτοποίθςθ, το τρόποσ και θ 

διαδικαςία επιβολισ κυρϊςεων και κάκε άλλο ςχετικό κζμα.  



Με το άρκρο 48Ε προβλζπονται μεταβατικζσ διατάξεισ για τισ άδειεσ εγκατάςταςθσ που 

είναι ιδθ ςε ιςχφ, τθν παράταςθ τθσ διάρκειάσ τουσ, τθν εξζταςθ εκκρεμϊν αιτιςεων για 

παράταςθ και τθ δυνατότθτα υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ.  

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ: ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΘ 

Άρκρο 159 

Με το παρόν άρκρο προςτίκενται ςτο ν. 4442/2016 άρκρα 50Α και 50Β, τα οποία περιζχουν 

ρυκμίςεισ για τθν κυκλοφοριακι ςφνδεςθ και είςοδο - ζξοδο οχθμάτων. 

Ειδικότερα, με το άρκρο 50Α καταργείται για όλεσ τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που 

περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα του ν. 4442/2016 θ υποχρζωςθ λιψθσ βεβαίωςθσ ορκισ 

καταςκευισ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ ι ορκισ καταςκευισ ειςόδου – εξόδου, θ οποία 

μζχρι ςιμερα αποτελοφςε προαπαιτοφμενο για τθ λειτουργία τουσ. Θ βεβαίωςθ 

αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του αρμόδιου μθχανικοφ τθσ εγκατάςταςθσ ότι θ 

κυκλοφοριακι ςφνδεςθ ι θ είςοδοσ - ζξοδοσ ζχουν εκτελεςτεί ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα 

ςχζδια. Θ υπεφκυνθ διλωςθ, τθρείται ςε φάκελο ςτο χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ και είναι 

διακζςιμθ ςε περίπτωςθ ελζγχου από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Δεδομζνου ότι θ καταςκευι τθσ 

κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ ι ειςόδου εξόδου πραγματοποιείται επί τθ βάςει τοπογραφικϊν 

διαγραμμάτων και ςχεδίων που ζχουν ιδθ εγκρικεί από τθν αρμόδια αρχι για τθ 

ςυντιρθςθ τθσ οδοφ, κρίκθκε ότι δεν απαιτείται επιπλζον και βεβαίωςθ ορκισ καταςκευισ 

από τθν ίδια αρμόδια αρχι αλλά ότι θ υπεφκυνθ διλωςθ του αρμόδιου μθχανικοφ επαρκεί 

για να πιςτοποιθκεί ότι θ καταςκευι τθσ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ ι ειςόδου - εξόδου 

εκτελζςκθκε ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια. Επιπλζον, θ υπεφκυνθ διλωςθ του 

αρμόδιου μθχανικοφ αποτελεί πολφ λιγότερο χρονοβόρα απαίτθςθ ςε ςχζςθ με τθν 

απαίτθςθ λιψθσ βεβαίωςθσ ορκισ εκτζλεςθσ από τθν αρμόδια αρχι για τθ ςυντιρθςθ τθσ 

οδοφ και ζτςι διευκολφνεται και επιταχφνεται θ ζναρξθ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Θ κατάργθςθ τθσ βεβαίωςθσ ορκισ καταςκευισ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ ι ειςόδου – 

εξόδου δεν απαλλάςςει τουσ φορείσ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων από τθν υποχρζωςθ 

τιρθςθσ των όρων και προχποκζςεων που περιγράφονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τθν 

οδικι αςφάλεια, για τθ διαςφάλιςθ των οποίων οι αρμόδιεσ αρχζσ δφνανται ν διενεργοφν 

ελζγχουσ από τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Το ίδιο άρκρο ορίηει ότι όπου 

ςε διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ απαιτείται βεβαίωςθ ορκισ καταςκευισ 

κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ ι ειςόδου-εξόδου οχθμάτων κα προςκομίηεται εφεξισ θ 

υπεφκυνθ διλωςθ του αρμόδιου μθχανικοφ.  



Με το άρκρο 50Β τροποποιοφνται αντίςτοιχα με τισ ρυκμίςεισ του προθγοφμενου άρκρου 

οι διατάξεισ του Β.Δ. 465/1970 που αφοροφν τθ βεβαίωςθ ορκισ εκτζλεςθσ κυκλοφοριακισ 

ςφνδεςθσ ι ειςόδου – εξόδου. Επιπλζον, τροποποιοφνται διατάξεισ του β.δ. 465/1970 (Αϋ 

150) που αφοροφν τθν ζγκριςθ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ ι ειςόδου – εξόδου, oι οποίεσ 

κρίκθκαν αναγκαίεσ προσ το ςκοπό αφενόσ τθσ απλοποίθςθσ του πλαιςίου άςκθςθσ 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και αφετζρου τθσ εναρμόνιςθσ των διατάξεων του β.δ. με 

διατάξεισ νεότερων νομοκετθμάτων. Ωσ εκ τοφτου, με τθ παράγραφο (β) παρατείνεται θ 

διάρκεια τθσ ζγκριςθσ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ ι ειςόδου – εξόδου ζτςι ϊςτε να 

ςυμπίπτει με τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ άδειασ δόμθςθσ με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ όπου 

ζχουν μεταβλθκεί οι ςυνκικεσ τθσ οδοφ και επομζνωσ απαιτείται νζα ζγκριςθ. Με τθν 

παράγραφο (δ) δίνεται θ δυνατότθτα προςκικθσ και αλλαγισ χριςθσ υφιςτάμενων 

εγκαταςτάςεων που λειτουργοφν με εγκεκριμζνθ κυκλοφοριακι ςφνδεςθ κατά παρζκκλιςθ 

των κείμενων διατάξεων μόνο εφόςον με μελζτθ κυκλοφοριακϊν επιπτϊςεων 

αποδεικνφεται ότι οι νζεσ προςκικεσ ι θ νζα χριςθ δεν επιφζρουν αφξθςθ του 

κυκλοφοριακοφ φόρτου. Με τθν ίδια παράγραφο (δ) ειςάγεται ρφκμιςθ ςφμφωνα με τθν 

οποία επιτρζπεται θ ζγκριςθ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ κατά παρζκκλιςθ των κείμενων 

διατάξεων μόνο ςε περιπτϊςεισ όπου τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του οικοπζδου δεν 

κακιςτοφν εφικτι τθν τιρθςθ των προχποκζςεων του Β.Δ. 465/1970. Σε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ ορίηεται ότι απαιτείται υποβολι μελζτθσ θ οποία τεκμθριϊνει με επιςτθμονικό 

τρόπο ότι θ διαφοροποίθςθ ςτθν καταςκευι τθσ κυκλοφοριακισ ςυνδζςεωσ εξαςφαλίηει 

τθν οδικι αςφάλεια. Θ μελζτθ ςυντάςςεται από τον αρμόδιο μθχανικό και εγκρίνεται από 

τθν αρμόδια για τθ ςυντιρθςθ τθσ οδοφ υπθρεςία.  

Άρκρο 160  

Με το παρόν άρκρο προςτίκεται ςτο ν. 4442/2016 (Αϋ 230) κεφάλαιο Λϋ με τίτλο 

«Απλοφςτευςθ Ρλαιςίου Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων εντόσ Κζντρων Αποκικευςθσ και 

Διανομισ». Με το άρκρο αυτό τα Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ εντάςςονται ςτο 

κεςμικό πλαίςιο του ν. 4442/2016 για τθν άςκθςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Το 

κεφάλαιο περιζχει οκτϊ (8) άρκρα (48ΣΤ ζωσ 48ΛΒ), τα οποία ρυκμίηουν τισ προχποκζςεισ 

και τθ διαδικαςία εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ 

κακϊσ και των εγκαταςτάςεων πλυντθρίων, λιπαντθρίων και ςυνεργείων που λειτουργοφν 

προσ εξυπθρζτθςθ οχθμάτων εντόσ των χϊρων αυτϊν. Επιπλζον ειςάγουν ρυκμίςεισ για 

τθν απλοποίθςθ του πιςτοποιθτικοφ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ που απαιτείται για τισ 

εγκαταςτάςεισ των Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ, τροποποιοφν ςθμειακά 

υφιςτάμενεσ διατάξεισ που ρυκμίηουν ηθτιματα που αφοροφν τθ λειτουργία των Κζντρων 



Αποκικευςθσ και Διανομισ λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ ορκϊν 

ευρωπαϊκϊν πρακτικϊν και ρυκμιςτικϊν εργαλείων των υπολοίπων ευρωπαϊκϊν χωρϊν.  

Ειδικότερα, με το άρκρο αυτό τα Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ εμπίπτουν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του ν. 4442/2016 και κατά ςυνζπεια θ εγκατάςταςθ και λειτουργία τουσ 

διζπεται από τισ ρυκμίςεισ του Γενικοφ Μζρουσ του ν. 4442/2016 κακϊσ και από τισ 

ειδικότερεσ ρυκμίςεισ που ειςάγονται με το παρόν κεφάλαιο. Ωσ Κζντρα Αποκικευςθσ και 

Διανομισ νοοφνται οι εγκαταςτάςεισ, ςτεγαςμζνεσ ι μθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

χϊρων ςτάκμευςθσ οχθμάτων οι οποίεσ εξυπθρετοφν τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων 

εφοδιαςτικισ και οι οποίεσ δεν λειτουργοφν εντόσ του χϊρου άςκθςθσ άλλθσ βιοτεχνικισ, 

βιομθχανικισ, λιανεμπορικισ ι γεωργικισ δραςτθριότθτασ. Οι δραςτθριότθτεσ που 

αςκοφνται ςτα Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ περιλαμβάνονται ςτθν 6θ ομάδα του 

παραρτιματοσ του ν. 4442/2016 και προςδιορίηονται με τουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ 

δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) 45, 46 και τισ υποδιαιρζςεισ τουσ που αφοροφν το χονδρικό εμπόριο, 

κακϊσ και με τον ΚΑΔ 52.10 που αφορά δραςτθριότθτεσ αποκικευςθσ και περιλαμβάνεται 

ςτθν 7θ ομάδα του ίδιου παραρτιματοσ. Στισ ρυκμίςεισ του κεφαλαίου εμπίπτουν και οι 

εγκαταςτάςεισ πλυντθρίων – λιπαντθρίων και ςυνεργείων οχθμάτων που προςδιορίηονται 

με ΚΑΔ 45.20 εφόςον εξυπθρετοφν οχιματα εντόσ του Κζντρου Αποκικευςθσ και Διανομισ.  

Στο πεδίο εφαρμογισ του ν. 4442/2016 και τισ ειδικότερεσ ρυκμίςεισ του παρόντοσ 

κεφαλαίου υπάγονται ακόμα τα Κζντρα Διανομισ Τςιμζντου και τα Αςτικά Κζντρα 

Ενοποίθςθσ Εμπορευμάτων τα οποία ςτο εξισ εγκακίςτανται και λειτουργοφν ςφμφωνα με 

τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 48Η του ν. 4442/2016 με τίτλο «Εγκατάςταςθ και λειτουργία 

Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ». 

Με το ωσ άνω άρκρο 48Η ρυκμίηονται οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία για τθν 

εγκατάςταςθ και λειτουργία των Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ και περιγράφονται οι 

κατθγορίεσ των Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ που δφνανται να εγκακίςτανται και να 

λειτουργοφν με τθν διαδικαςία τθσ γνωςτοποίθςθσ. Κφριο κριτιριο για τθν εγκατάςταςθ 

και λειτουργία των Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ αποτελεί θ περιβαλλοντικι τουσ 

κατάταξθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4014/2011, όπωσ κάκε φορά ιςχφει, και των κατ’ 

εξουςιοδότθςθ αυτοφ κανονιςτικϊν πράξεων.  

Ειδικότερα ςτθν παράγραφο 1 ορίηεται ότι για τθν εγκατάςταςθ Κζντρων Αποκικευςθσ και 

Διανομισ τα οποία κατατάςςονται περιβαλλοντικά λόγω των ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν 

τουσ επιπτϊςεων ςτθν κατθγορία Α’ και τισ υποκατθγορίεσ Α1 ι Α2, απαιτείται ζγκριςθ 

εγκατάςταςθσ. Ζγκριςθ εγκατάςταςθσ απαιτείται ακόμα και για τα Κζντρα Αποκικευςθσ 



και Διανομισ που κατατάςςονται περιβαλλοντικά ςτθν κατθγορία Β’ εφόςον αυτά 

εγκακίςτανται ςε περιοχζσ που βρίςκονται εκτόσ εγκεκριμζνου χωρικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Αντίκετα, θ παράγραφοσ 2 ορίηει ότι δεν απαιτείται ζγκριςθ εγκατάςταςθσ για Κζντρα 

Αποκικευςθσ και Διανομισ που κατατάςςονται περιβαλλοντικά ςτθν κατθγορία Β’ εφόςον 

αυτά εγκακίςτανται εντόσ περιοχϊν που ζχουν κακοριςτεί από εγκεκριμζνα χωρικά ςχζδια 

(ΓΡΣ/ ΣΧΟΟΑΡ/ ΤΧΣ/ ΗΟΕ). Με τθν παράγραφο 3 προβλζπεται ότι απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ εφοδιαςμοφ με ζγκριςθ εγκατάςταςθσ και τα Κζντρα Αποκικευςθσ και 

Διανομισ τα οποία δεν κατατάςςονται περιβαλλοντικά ςτισ κατθγορίεσ Α και Β 

ανεξαρτιτωσ του αν αυτά εγκακίςτανται ςε περιοχι που βρίςκεται εκτόσ ι εντόσ 

εγκεκριμζνου χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο.  

Θ απαλλαγι από τθν ζγκριςθ εγκατάςταςθσ αποςυνδζεται από τθν περιβαλλοντικι 

κατθγοριοποίθςθ με τθ ρφκμιςθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 48Η ςφμφωνα με τθν οποία 

για τα Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ ανεξαρτιτωσ περιβαλλοντικισ κατάταξθσ που 

εγκακίςτανται εντόσ ΒΛ.ΡΕ όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ν. 4458/1965, εντόσ Βιομθχανικϊν και 

Επιχειρθματικϊν Ρεριοχϊν ςφμφωνα με τον ν. 2545/1997 ι εντόσ Επιχειρθματικϊν Ράρκων 

που λειτουργοφν ςφμφωνα με τον ν. 3982/2011, δεν απαιτείται ζγκριςθ εγκατάςταςθσ. 

Αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ λειτουργίασ όλων των Κζντρων Αποκικευςθσ και 

Διανομισ αποτελεί θ υποβολι γνωςτοποίθςθσ δεδομζνου ότι με αυτιν επιτελείται ο 

κομβικόσ ρόλοσ τθσ ενθμζρωςθσ των εποπτικϊν αρχϊν ςχετικά με τθ λειτουργία τθσ 

δραςτθριότθτασ προκειμζνου αυτζσ να αςκιςουν τα ελεγκτικά τουσ κακικοντα επί τθ 

βάςει κριτθρίων κινδφνου.  

Με τθ παράγραφο 4 του άρκρου 48Η ρυκμίηονται ηθτιματα που αφοροφν μετάπτωςθ ςε 

άλλθ περιβαλλοντικι κατθγορία λόγω επζκταςθσ ι εκςυγχρονιςμοφ ενϊ με τθν παράγραφο 

5 του ίδιου άρκρου ορίηεται ότι εφόςον ςτο Κζντρο Αποκικευςθσ και Διανομισ αςκείται ι 

προςτίκεται μεταγενζςτερα και δευτερεφουςα – ςυμπλθρωματικι δραςτθριότθτα όπωσ 

αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 1 του ν. 4302/2014 θ οποία δεν κατατάςςεται περιβαλλοντικά 

ςτθν κατθγορία Α’, ο φορζασ υποχρεοφται μόνο ςε γνωςτοποίθςθ τθσ δευτερεφουςασ – 

ςυμπλθρωματικισ δραςτθριότθτασ.   

Τζλοσ με τθ ρφκμιςθ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 48Η  γίνεται απευκείασ αναφορά και 

παραπομπι ςτα παράβολα που ορίηονται ςτθν υπ’ αρικμόν οικ. 14684/914/Φ.15/2012 (Β   

3533) κοινι υπουργικι απόφαςθ τα οποία ιςχφουν αναλογικά για τθν ζγκριςθ 

εγκατάςταςθσ και τθ γνωςτοποίθςθ των δραςτθριοτιτων του Κεφαλαίου Κ. Ειδικότερα το 

παράβολο για τθν ζγκριςθ εγκατάςταςθσ αντιςτοιχεί ςτο παράβολο που καταβαλλόταν 



μζχρι ςιμερα για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ ενϊ το παράβολο για τθ 

γνωςτοποίθςθ καταβάλλεται άπαξ και αντιςτοιχεί ςτο παράβολο που καταβαλλόταν μζχρι 

ςιμερα για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ. Δεν απαιτείται εκ νζου παράβολο για τθ 

γνωςτοποίθςθ μεταβλθκζντων ςτοιχείων ι τθν κατάργθςθ τθσ γνωςτοποίθςθσ.  

Με τθν ρφκμιςθ του άρκρου 48Θ καταργείται αποκλειςτικά για τισ εγκαταςτάςεισ 

πλυντθρίων, λιπαντθρίων και ςυνεργείων οχθμάτων που βρίςκονται εντόσ Κζντρων 

Αποκικευςθσ και Διανομισ, θ υποχρζωςθ λιψθσ βεβαίωςθσ νόμιμθσ λειτουργίασ θ οποία 

προβλζπεται ςτθν οικ. 81590/1446/Φ/46 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομικϊν, Υποδομϊν και Μεταφορϊν. Σκοπόσ του 

τικζμενου κανόνα είναι θ απλοποίθςθ των όρων, προχποκζςεων και διαδικαςιϊν που 

απαιτοφνται για τθ λειτουργία εγκαταςτάςεων που λειτουργοφν εντόσ των Κζντρων 

Αποκικευςθσ και Διανομισ, και προορίηονται για τθν εξυπθρζτθςθ των οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων που αςκοφνται ςε αυτά.  

Θ χωριςτι αδειοδότθςθ που μζχρι ςιμερα απαιτείται για πλυντιρια, λιπαντιρια και 

ςυνεργεία οχθμάτων που βρίςκονται εντόσ Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ κρίνεται 

ότι επιβαρφνει αναιτιολόγθτα τθν άςκθςθ των επικουρικϊν αυτϊν δραςτθριοτιτων κακότι 

οι προχποκζςεισ για τθν ίδρυςθ πλυντθρίων, λιπαντθρίων και ςυνεργείων καλφπτονται 

επαρκϊσ από τισ προχποκζςεισ που τίκενται για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία των 

Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ κακιςτϊντασ ςυνεπϊσ τθν εκ νζου αδειοδότθςι τουσ 

μθ αναγκαία και επομζνωσ περιττι. Με τθ παράγραφο 2 του άρκρου ορίηεται ότι οι 

εγκαταςτάςεισ πλυντθρίων, λιπαντθρίων και ςυνεργείων που βρίςκονται εντόσ Κζντρων 

Αποκικευςθσ και Διανομισ εφεξισ λειτουργοφν νόμιμα μετά τθν υποβολι τθσ 

γνωςτοποίθςθσ για τθν ζναρξθ λειτουργίασ των εν λόγω Κζντρων Αποκικευςθσ και 

Διανομισ. 

Με το άρκρο 48Κ ορίηεται ότι θ μελζτθ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ ςυντάςςεται εφεξισ ενιαία για 

όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ για τισ οποίεσ απαιτείται και λειτουργοφν εντόσ Κζντρου Αποκικευςθσ και 

Διανομισ, περιλαμβάνοντασ υποκεφάλαια για κάκε επιμζρουσ δραςτθριότθτα. Ραράλλθλα το 

πιςτοποιθτικό ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ εκδίδεται με βάςθ τθν ενιαία μελζτθ του προθγοφμενου 

εδαφίου με διάρκεια ιςχφοσ τα πζντε ζτθ. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ πυροπροςταςίασ προςδιορίηονται ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ που εκδίδεται 

κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 48ΛΑϋ. Με τθ ρφκμιςθ αυτι προβλζπονται τα δικαιολογθτικά και θ 

διαδικαςία που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ 

κακϊσ και θ διάρκεια ιςχφοσ του, ςτοιχεία τα οποία μζχρι ςιμερα διζφεραν για επιμζρουσ 

εγκαταςτάςεισ εντόσ ενόσ Κζντρου Αποκικευςθσ και Διανομισ κι ζτςι πλζον ενοποιοφνται ςε μία 



ενιαία διαδικαςία για το ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ με ςαφϊσ προςδιοριςμζνα δικαιολογθτικά και 

διάρκεια ιςχφοσ πζντε ετϊν. Διευκολφνονται ςυνεπϊσ οι φορείσ των Κζντρων Αποκικευςθσ και 

Διανομισ και κακίςταται ευχερζςτερθ θ άςκθςθ ελζγχου του ςυνόλου τθσ εγκατάςταςθσ από τισ 

κατά τόπο Ρυροςβεςτικζσ Υπθρεςίεσ.  

Το άρκρο 48Λ ορίηει ότι για ηθτιματα που αφοροφν τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ για 

τθν ζκδοςθ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ, τθ διενζργεια ελζγχων και τθν επιβολι κυρϊςεων 

εφαρμόηονται αναλογικά οι αναφερόμενεσ διατάξεισ του ν. 3982/2011. 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ του άρκρου 48ΛΑ προβλζπεται θ ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ 

των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 

Υποδομϊν και Μεταφορϊν, για να ρυκμιςτοφν οι διαδικαςίεσ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ και 

γνωςτοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων του Κεφαλαίου ΛΑϋ και όλα τα ςυναφι με αυτζσ 

ηθτιματα.  

Με το άρκρο 48ΛΒ  τροποποιοφνται διατάξεισ του ν. 4302/2014 (Αϋ 225) προκειμζνου να 

εναρμονιςτοφν με τισ γενικζσ αρχζσ που ειςιγαγε ο ν. 4442/2016 για ηθτιματα 

Εφοδιαςτικισ οι οποίεσ κρίκθκαν αναγκαίεσ για τθ βελτίωςι του. 

Άρκρο 161 

Τροποποίθςθ διατάξεων του ν.δ. 3077/1954 (Αϋ 243) 

Με το παρόν άρκρο τροποποιοφνται και καταργοφνται διατάξεισ του ν.δ. 3077/1954 περί 

Γενικϊν Αποκικϊν. Θ κφρια και ςθμαντικι αλλαγι ςυνίςταται ςτθν αντικατάςταςθ τθσ 

ςθμερινισ απαίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ ιδρφςεωσ γενικισ αποκικθσ μζςω ζκδοςθσ 

προεδρικοφ διατάγματοσ θ οποία αποτελεί ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικαςία, με τθν 

χοριγθςθ άδειασ ιδρφςεωσ μζςω ζκδοςθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ.  

Άρκρο 162 

Τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 4254/2014 (Αϋ 85) 

Με το παρόν άρκρο τροποποιείται ο ν. 4254/2014 και καταργείται θ βεβαίωςθ 

ςυμμόρφωςθσ, θ οποία μζχρι ςιμερα απαιτείτο για τθν λειτουργία των Κζντρων Διανομισ 

Τςιμζντου κακϊσ κρίκθκε ότι το εν λόγω δικαιολογθτικό αποτελεί διοικθτικό εμπόδιο για 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ και επιβαρφνει με επιπλζον διοικθτικό κόςτοσ τθν αρμόδια για 

τθν ζκδοςι του υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ χωρίσ παράλλθλα να 



ςυμβάλλει ςτον ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ του προϊόντοσ.  

Άρκρα 163 – 164 

υκμίςεισ για υφιςτάμενα Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ –  

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

Με τα προτεινόμενα άρκρα 163 και 164 ρυκμίηονται ηθτιματα που αφοροφν υφιςτάμενεσ 

εγκαταςτάςεισ οι οποίεσ φζρουν τα χαρακτθριςτικά των Κζντρων Αποκικευςθσ και 

Διανομισ ςφμφωνα με το κεφάλαιο Λ’ του ν. 4442/2016 και το ν. 4302/2014. Συγκεκριμζνα, 

ορίηεται ότι οι υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ που ζχουν ιδθ αδειοδοτθκεί είτε με βάςθ τισ 

διατάξεισ του Κεφαλαίου Β   του ν. 3982/2011 για τισ βιομθχανικζσ - βιοτεχνικζσ 

εγκαταςτάςεισ είτε με βάςθ τισ διατάξεισ του π.δ. 79/2004 για τουσ Εμπορευματικοφσ 

Στακμοφσ Τφπου Β’, κεωροφνται ότι ςυμμορφϊνονται με το ν. 4442/2016. Για τισ 

υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ που δεν ζχουν μζχρι ςιμερα αδειοδοτθκεί ωσ όφειλαν 

ςφμφωνα με τισ ωσ άνω διατάξεισ, προβλζπεται ότι ςε αυτζσ δφναται, εφόςον απαιτείται, 

να χορθγθκεί ζγκριςθ εγκατάςταςθσ, τοφτο δε χωρίσ τθν επιβολι προςτίμου, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι εντόσ περιόδου δφο ετϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ κοινισ υπουργικισ 

απόφαςθσ με τθν οποία κακορίηονται τα ειδικότερα δικαιολογθτικά και οι λοιπζσ 

διαδικαςτικζσ προχποκζςεισ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία των Κζντρων 

Αποκικευςθσ και Διανομισ ο φορζασ υποβάλλει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτθν 

αρμόδια αρχι.  Τζλοσ ορίηεται ότι οι ρυκμίςεισ του κεφαλαίου Λϋτου ν. 4442/2016 

καταλαμβάνουν και εκκρεμείσ αιτιςεισ για χοριγθςθ αδειϊν.  

 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ: ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Άρκρο 165 

υκμίςεισ πυροπροςταςίασ και πυραςφάλειασ 

Με το παρόν άρκρο προςτίκενται ςτο άρκρο 49 του ν. 4442/2016 ρυκμίςεισ για ηθτιματα 

πυροπροςταςίασ και πυραςφάλειασ. Καταργείται θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ μελζτθσ 

ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ και εφοδιαςμοφ με πιςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ για 

εγκαταςτάςεισ πλυντθρίων – λιπαντθρίων και ςυνεργείων οχθμάτων ζωσ 2.500 τ.μ. οι 

οποίεσ ενζχουν χαμθλι επικινδυνότθτα από πλευράσ πυραςφάλειασ χωρίσ φυςικά θ 

κατάργθςθ να απαλλάςςει τουσ φορείσ των δραςτθριοτιτων αυτϊν από τθν τιρθςθ των 



υποχρεϊςεων ςχετικά με τθν πυροπροςταςία. Επιπροςκζτωσ τροποποιοφνται οι 

διάςπαρτεσ νομοκετικζσ διατάξεισ ςχετικά με τθ διάρκεια ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ 

πρατθρίων καυςίμων θ οποία εφεξισ ορίηεται ςτα 5 ζτθ. 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ: ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΑ ΡΑΚΑ 

Άρκρο 166 

Τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 3982/2011 (Αϋ 143) 

Με το παρόν άρκρο τροποποιείται ο ν. 3982/2011 ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν βελτιϊςεισ ςτο 

νομοκετικό πλαίςιο των Επιχειρθματικϊν Ράρκων αλλά και να ενιςχυκοφν τα κίνθτρα για 

τθν εγκατάςταςθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων εντόσ των χϊρων αυτϊν. Ειδικότερα, 

μεταξφ άλλων, κεςμοκετείται θ ζννοια του Επιχειρθματικοφ Ράρκου Μεμονωμζνθσ 

Μεγάλθσ Μονάδασ (ΕΡΜΜΜ) για τθ δθμιουργία του οποίου προβλζπονται ειδικοί όροι 

που ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςχζςθσ του Ράρκου με τον περιβάλλοντα 

χϊρο. Στισ περιοχζσ όπου υπάρχουν ι πρόκειται να ιδρυκοφν μεμονωμζνεσ μεγάλεσ 

μονάδεσ, προβλζπεται θ δυνατότθτα ίδρυςθσ Επιχειρθματικοφ Ράρκου Μεμονωμζνθσ 

Μεγάλθσ Μονάδασ (ΕΡΜΜΜ). Ωσ μεμονωμζνεσ μεγάλεσ μονάδεσ που υπάγονται ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ κεωροφνται αυτζσ που αςκοφν δραςτθριότθτεσ υπαγόμενεσ ςτο 

Δεφτερο Μζροσ του παρόντοσ νόμου και ζχουν ζκταςθ τουλάχιςτον 150 ςτρζμματα για 

δραςτθριότθτεσ υψθλισ όχλθςθσ και 100 ςτρζμματα για δραςτθριότθτεσ μζςθσ όχλθςθσ. 

Ρροβλζπεται επίςθσ ότι για κάποιεσ κατθγορίεσ Επιχειρθματικϊν Ράρκων που 

αναπτφςςονται ςε χϊρουσ υποδοχισ επιχειριςεων, κατά τθν διαδικαςία εκπόνθςθσ, 

τροποποίθςθσ και ανακεϊρθςθσ των ΓΡΣ ΣΧΟΟΑΡ δεν μποροφν να τροποποιθκοφν τα όρια, 

οι χριςεισ γθσ και οι όροι δόμθςθσ των εγκεκριμζνων ΟΥΜΕΔ, χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ 

του φορζα ανάπτυξθσ ι διαχείριςθσ του ΟΥΜΕΔ και των αρμόδιων υπθρεςιϊν που 

ενζκριναν τθν ανάπτυξθ του ΟΥΜΕΔ. 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ: ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΡΟΙΕΙΑ 

Άρκρο 167 

Τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 3526/2007 (Αϋ 24) 

Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου  απλοποιοφνται οι όροι και προχποκζςεισ ίδρυςθσ 

και λειτουργίασ των αρτοποιείων προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ αδυναμία 

ςυμμόρφωςθσ των υφιςτάμενων αρτοποιείων με τουσ όρουσ των διατάξεων του 2007. Οι 

εξαιρετικά απαιτθτικζσ προχποκζςεισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των αρτοποιείων 



κατζςτθςαν ουςιαςτικά ανεφάρμοςτεσ τισ εν λόγω διατάξεισ κακϊσ για να μθν οδθγθκεί 

ςυντριπτικόσ αρικμόσ αρτοποιείων ςε διακοπι λειτουργίασ, δίνονταν διαδοχικζσ 

παρατάςεισ ςτθν προβλεπόμενθ από τον νόμο περίοδο ςυμμόρφωςθσ. Ειδικότερα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου αυτοφ, προβλζπονται οι ελάχιςτοι χϊροι που απαιτοφνται ςτθν 

πραγματικότθτα για τθν άςκθςθ των εν λόγω δραςτθριοτιτων και οργανϊνεται θ ςφνδεςθ 

ελάχιςτθσ επιφάνειασ και δυναμικότθτασ κλιβάνου παραγωγισ, με τρόπο ϊςτε να 

ανταποκρίνεται ρεαλιςτικά ςτισ ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ βιομθχανίασ. Τζλοσ κεςπίηεται 

διοικθτικό πρόςτιμο 5.000 ευρϊ προκειμζνου να παταχκεί θ διαπιςτωμζνθ παράβαςθ των 

διατάξεων περί διάκεςθσ διατθρθμζνων προϊόντων αρτοποιίασ και άρτου από ενδιάμεςα 

προϊόντα αρτοποιίασ. 

 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤϋ: ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΑΛΛΟΤΙΩΣΕΙΣ 

Άρκρο 168 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ αντικακίςταται το άρκρο 1 του ν. 2882/01, το οποίο αναφζρεται 

ςτα όργανα που είναι αρμόδια για τθ κιρυξθ τθσ απαλλοτρίωςθσ ακινιτων,  το οποίο ζχει 

υποςτεί αλλεπάλλθλεσ τροποποιιςεισ.  Με τθ προτεινόμενθ τροποποίθςθ επιδιϊκεται  θ 

ελαχιςτοποίθςθ των περιπτϊςεων ςυναρμοδιότθτασ των φορζων που επιμθκφνει τον χρόνο 

τθσ διαδικαςίασ κιρυξθσ τθσ απαλλοτρίωςθσ χωρίσ να εξυπθρετείται ουςιϊδθσ ςκοπιμότθτα, θ 

απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν με τθν κζςπιςθ ενιαίου κανόνα για όλουσ τουσ φορείσ και 

κατθγορίεσ ζργων ι δράςεων τθσ Διοίκθςθσ και θ πλιρθσ ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ για τθν 

κιρυξθ τθσ απαλλοτρίωςθσ ακινιτων από τον φορζα που ζχει τθν υλικι ι εποπτικι 

αρμοδιότθτα, ωσ προσ τθ νομιμότθτα, τθν εξαςφάλιςθ των αναγκαίων πιςτϊςεων και τθν 

εκτζλεςθ του ζργου ςτο οποίο αφορά θ απαλλοτρίωςθ. 

Ραραμζνει ςυναρμοδιότθτα του Υπουργείου Οικονομικϊν όταν θ απαλλοτρίωςθ κθρφςςεται 

υπζρ νομικοφ προςϊπου του δθμοςίου ι ιδιωτϊν και ςτισ περιπτϊςεισ που θ δαπάνθ βαρφνει 

τισ πιςτϊςεισ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ. 

 

Άρκρο 169 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ αντικακίςταται θ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 2882/01 

προκειμζνου να εκλογικευκοφν οι προχποκζςεισ τθσ κιρυξθσ τθσ απαλλοτρίωςθσ.  

Συγκεκριμζνα, απαλείφεται θ προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ ςφνταξθσ ζκκεςθσ εκτίμθςθσ, 



ϊςτε αυτι, αν δεν ζχει ςυνταχκεί, να μπορεί να ςυντάςςεται και κατά τον χρόνο κιρυξθσ ι και 

μετά απ’ αυτι, ϊςτε να εξοικονομείται πολφτιμοσ χρόνοσ με τθ διαδικαςία των παράλλθλων 

ενεργειϊν, αφοφ λθφκεί υπόψθ ότι θ ζκκεςθ εκτίμθςθσ απαιτείται για τον δικαςτικό 

κακοριςμό τθσ αποηθμίωςθσ που ζπεται ςθμαντικά του χρόνου τθσ κιρυξθσ.  Επίςθσ, 

απαλείφεται θ προχπόκεςθ τθσ ζκκεςθσ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Δθμόςιασ 

Ρεριουςίασ (πρϊθν Κτθματικισ Υπθρεςίασ) περί φπαρξθσ καταγεγραμμζνων δθμοςίων 

κτθμάτων εντόσ τθσ ηϊνθσ απαλλοτρίωςθσ θ οποία κα μπορεί να ςυντάςςεται είτε πριν τθν 

κιρυξθ κατά τθ διαδικαςία ςφνταξθσ τθσ κτθματογράφθςθσ, είτε παράλλθλα με τθν κιρυξθ, 

είτε και μετά από αυτι, όπωσ προβλζπει το άρκρο 1 του ιςχφοντα κϊδικα απαλλοτριϊςεων.   

Άρκρο 170 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ προςτίκεται παράγραφοσ ςφμφωνα με τθν οποία αίρονται οι 

αμφιςβθτιςεισ ωσ προσ το περιεχόμενο των εκκζςεων εκτιμιςεων από πιςτοποιθμζνουσ 

εκτιμθτζσ και ςυγκεκριμζνα ορίηεται ότι αυτζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν εκτιμιςεισ περί 

τθσ αξίασ των απομενόντων ακινιτων μετά τθν απαλλοτρίωςθ ι άρςθσ τθσ ωφζλειασ των 

παροδίων ιδιοκτθτϊν μόνο όταν ζχει υποβλθκεί ςχετικό αίτθμα από τον κιγόμενο ιδιοκτιτθ, 

λαμβανομζνου υπόψθ ότι ζχει ςυμβεί να απορριφκοφν από τα δικαςτιρια αιτιςεισ 

προςωρινοφ κακοριςμοφ επειδι θ εκτίμθςθ δεν αποφαινόταν και περί τθσ τυχόν μειϊςεωσ τθσ 

αξίασ των απομενόντων ακινιτων, παρότι δεν είχε υποβλθκεί ςχετικό αίτθμα από τον 

κιγόμενο.  

Άρκρο 171 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ τροποποιείται θ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 19 του ν. 

2882/2001 ςχετικά με τθν κλιτευςθ όταν ο αρικμόσ των φερόμενων ιδιοκτθτϊν είναι ιδιαίτερα 

μεγάλοσ και ορίηεται ότι εφαρμόηεται όταν αυτοί υπερβαίνουν τουσ πενιντα (50).  Θ εν λόγω 

ρφκμιςθ ςυμβάλλει ςτθν μείωςθ των κακυςτεριςεων τθσ διαδικαςίασ του προςωρινοφ 

κακοριςμοφ, διατθρϊντασ τισ αυξθμζνεσ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ που απαιτοφνται με 

τοιχοκόλλθςθ ςτο Δικαςτιριο και ςτο Διμο και δθμοςίευςθ ςε 4 ςυνολικά εφθμερίδεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και τοπικϊν, προ 15 θμερϊν.  

Άρκρο 172 

Με τθ προτεινόμενθ ρφκμιςθ για τθν αντικατάςταςθ του άρκρου 24 του ν. 2882/01, 

αποςαφθνίηονται πλιρωσ οι διατάξεισ περί εγγυοδοςίασ των δικαιοφχων τθσ αποηθμίωςθσ, 

πριν τθν οριςτικοποίθςθ τθσ τελευταίασ και παράλλθλα ρυκμίηονται διεξοδικά οι 

προχποκζςεισ ανάλθψθσ τθσ αποηθμίωςθσ με τθ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ι παροχι 



άλλθσ εγγφθςθσ για το ποςό που είναι μεγαλφτερο από το 70% τθσ προςωρινισ αποηθμίωςθσ.  

Επιπλζον, θ πρόβλεψθ εγγυοδοςίασ επεκτείνεται και ςτθν ανάλθψθ τθσ αμοιβισ των 

πλθρεξοφςιων δικθγόρων, πζραν του 70 % αυτισ, γιατί θ εν λόγω αμοιβι αποτελεί 

παρακολοφκθμα τθσ αποηθμίωςθσ και εφ’ όςον θ τελευταία μειωκεί θ ανάκτθςθ των 

επιςτρεπτζων αμοιβϊν είναι εξαιρετικά δυςεφάρμοςτθ διαδικαςία τόςο για τον πλθρεξοφςιο 

δικθγόρο όςο και τον υπόχρεο προσ αποηθμίωςθ λόγω απαλλοτρίωςθσ, αφοφ λθφκεί υπόψθ 

ότι οι εν λόγω αμοιβζσ υπόκεινται ςε κρατιςεισ υπζρ, μεταξφ άλλων, των οικείων δικθγορικϊν 

ςυλλόγων (αναδιανεμθτικοί λογαριαςμοί) και των Δ.Ο.Υ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηϋ: ΕΦΑΜΟΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρκρο 173 

Ρροκεςμίεσ ζκδοςθσ δευτερογενοφσ νομοκεςίασ 

Με το παρόν άρκρο ορίηονται οι προκεςμίεσ για τθν ζκδοςθ τθσ δευτερογενοφσ νομοκεςίασ 

που προβλζπεται ςτισ διατάξεισ των Κεφαλαίων Αϋ ζωσ Εϋ του παρόντοσ τμιματοσ.  

Άρκρο  174  

Μεταβατικζσ και τελικζσ διατάξεισ 

Με το παρόν άρκρο προβλζπονται μεταβατικζσ και τελικζσ διατάξεισ ωσ προσ τθν 

εφαρμογι των διατάξεων των Κεφαλαίων Α  ζωσ Εϋ του παρόντοσ τμιματοσ. 

 

ΤΜΘΜΑ Γ’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Άρκρο 176 

Τροποποιιςεισ Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ  

για τθν κατάταξθ των πιςτωτϊν 

Γενικό Μζροσ 

Μετά το άρκρο 977 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ προςτίκεται νζο άρκρο 977A 

με τίτλο «Σειρά κατάταξθσ υπερπονομιοφχων, προνομιοφχων και μθ». 



Οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεσ αφοροφν τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιοφνται οι 

δανειςτζσ ςε περίπτωςθ επίςπευςθσ πλειςτθριαςμοφ ςε βάροσ του οφειλζτθ.  

Ειδικότερα, προτείνεται ζνασ νζοσ τρόποσ κατάταξθσ των απαιτιςεων, ο οποίοσ 

τίκεται ςε παράλλθλθ ιςχφ με τον προβλεπόμενο ςτο άρκρο 977 του Κϊδικα Ρολιτικισ 

Δικονομίασ. 

Ο νζοσ αυτόσ τρόποσ ζχει αυςτθρά οριοκετθμζνο και ςαφζςτατα διακριτό πεδίο 

εφαρμογισ από αυτό του άρκρου 977 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. 

Συγκεκριμζνα, οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ καταλαμβάνουν αποκλειςτικϊσ όςεσ 

απαιτιςεισ γεννθκοφν εξ ολοκλιρου μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του οικείου άρκρου και για 

τθν εξαςφάλιςθ των οποίων ζχει ςυςτακεί ενζχυρο ι υποκικθ επί μθ βεβαρθμζνου κατά 

τθν ανωτζρω θμερομθνία πράγματοσ. Οι δφο αυτζσ προχποκζςεισ κα πρζπει ςυντρζχουν 

ςωρευτικϊσ. 

Θ ανάγκθ θ οποία δικαιολογεί τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ είναι θ εξισ: το ιςχφον 

κανονιςτικό πλαίςιο απολιγει ςε διαφορετικό τρόπο διανομισ του προϊόντοσ του 

πλειςτθριαςμοφ με κριτιριο το αν και ποιεσ απαιτιςεισ ςυρρζουν κάκε φορά, ενϊ το 

τελικό ποςό το οποίο πρόκειται να διανεμθκεί υπολογίηεται ςε ποςοςτά επί του προϊόντοσ 

αυτοφ. Με βάςθ το ςυγκεκριμζνο μοντζλο διανομισ, οι δανειςτζσ δεν είναι ςε κζςθ να 

γνωρίηουν με αςφάλεια εκ των προτζρων το μερίδιο το οποίο τουσ αναλογεί ςε περίπτωςθ 

αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ.  

Το γεγονόσ αυτό, πζραν τθσ αναςφάλειασ δικαίου που προκαλεί, επθρεάηει τθν 

προςτατευτικι των απαιτιςεων λειτουργία που υπθρετοφν οι εμπράγματεσ αςφάλειεσ 

κακϊσ και τθν απόφαςθ των δανειςτϊν ωσ προσ το φψοσ τθσ πίςτωςθσ το οποίο κα 

χορθγιςουν. Το φψοσ τθσ πίςτωςθσ, λόγω τθσ αναςφάλειασ, υπολείπεται λογικϊσ τθσ αξίασ 

του πράγματοσ επί του οποίου ςυςτινεται θ εμπράγματθ αςφάλεια. 

Με δεδομζνθ τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ ωσ άνω λειτουργίασ αλλά και 

αποτελεςματικισ και αςφαλοφσ ενεργοποίθςθσ των μθχανιςμϊν πίςτωςθσ, δείχνει 

επιβεβλθμζνθ θ μεταρρφκμιςθ των ςχετικϊν διατάξεων του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ 

προσ τθν κατεφκυνςθ ενίςχυςθσ τόςο τθσ προςταςίασ των ειδικϊν προνομίων όςο και τθσ 

δυνατότθτασ αςφαλοφσ πρόβλεψθσ εκ μζρουσ των δανειςτϊν που εξοπλίηουν τισ 

απαιτιςεισ τουσ με εμπράγματεσ αςφάλειεσ.  

Πςο πιο ενιςχυμζνθ είναι θ προςταςία και αςφαλισ θ πρόβλεψθ αναφορικά με το 

φψοσ του μεριδίου από τυχόν πλειςτθρίαςμα τόςο μεγαλφτερο προςδοκάται ότι κα είναι το 



φψοσ τθσ πίςτωςθσ το οποίο κα χορθγθκεί με βάςθ τθν εμπράγματθ αςφάλεια και 

γενικότερα τόςο μεγαλφτερθ κα είναι θ πίςτθ των ςυναλλαγϊν.  

Επίςθσ, όςο πιο αποτελεςματικι είναι θ λειτουργία των εμπραγμάτων αςφαλειϊν 

τόςο μεγαλφτερθ είναι θ προςταςία των απαιτιςεων που ο νομοκζτθσ ζχει αξιολογιςει ωσ 

ιδιαιτζρωσ ςθμαντικζσ, από κοινωνικι και οικονομικι άποψθ. 

Με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ ςκοπείται θ ενίςχυςθ τθσ πιςτολθπτικισ 

δυνατότθτασ ιδίωσ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων, οι οποίεσ αποκτοφν πρόςβαςθ 

ςτθν πίςτωςθ παρζχοντασ εμπράγματεσ εγγυιςεισ και γενικότερα θ διευκόλυνςθ των 

ςυναλλαγϊν. 

Επίςθσ, με τον προτεινόμενο τρόπο κατάταξθσ διαςϊηεται τελικϊσ θ πραγματικι 

και αλθκισ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων επί των οποίων ςυςτινονται τα ςυγκεκριμζνα 

βάρθ. 

Διευκρινίηεται ότι θ νζα κατάταξθ αφορά όλεσ τισ νζεσ απαιτιςεισ που αποκτοφν 

νζα αςφάλεια, ανεξαρτιτωσ γενεςιουργοφ αιτίασ. Με τθν ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ τουσ 

ενιςχφεται θ πίςτθ ςτθν εμπράγματθ αςφάλεια. Ενιςχφεται θ αςφάλεια των ςυναλλαγϊν. 

Ρζραν του επιςπεφδοντοσ, θ διαδικαςία τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ αφορά και 

όλουσ τουσ υπόλοιπουσ δανειςτζσ. Εμπεριζχει δθλαδι και μια ςυλλογικι διάςταςθ, θ οποία 

δεν πρζπει να παραγνωρίηεται. 

Ενϊπιον του γεγονότοσ αυτοφ, θ ζννομθ τάξθ προβαίνει ςε αξιακζσ επιλογζσ, 

διαςφαλίηοντασ με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο τθν ικανοποίθςθ και των υπόλοιπων 

δανειςτϊν.  

Στο πλαίςιο αυτό, με γνϊμονα θ προςδοκόμενθ οικονομικι ανάπτυξθ, να μθν είναι 

μόνο οικονομικά αποτελεςματικι αλλά και κοινωνικά δίκαιθ και ιςορροπθμζνθ, 

προβλζπονται ςαφι αντίβαρα κοινωνικισ πολιτικισ που λαμβάνουν τθ μορφι απόλυτθσ 

προςταςίασ αυςτθρά ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων από εξαρτθμζνθ εργαςία ςε περίπτωςθ 

πλειςτθριαςμοφ τθσ περιουςίασ του εργοδότθ. 

Ειδικότερα, όςεσ από τισ ρυκμιηόμενεσ απαιτιςεισ προκφψουν πριν από τθν 

θμερομθνία οριςμοφ του πρϊτου πλειςτθριαςμοφ και εφόςον αφοροφν μθ καταβλθκζντεσ 

μιςκοφσ ζωσ (6) μθνϊν από παροχι εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και ζωσ του ποςοφ που ιςοφται 

ανά μινα οφειλόμενου μιςκοφ και ανά εργαηόμενο με το νόμιμο κατϊτατο μιςκό 



υπαλλιλου άνω των είκοςι πζντε (25) ετϊν επί 275% ικανοποιοφνται προνομιακά πριν από 

κάκε άλλθ απαίτθςθ (υπερ-προνόμιο) και μετά τθν αφαίρεςθ των εξόδων τθσ εκτζλεςθσ. 

Με τον προτεινόμενο τρόπο, ειςάγεται υπερ-προνόμιο προσ όφελοσ των 

εργαηομζνων, οι απαιτιςεισ των οποίων, όπωσ ρθτϊσ προςδιορίηονται, ικανοποιοφνται 

πριν από κάκε άλλθ απαίτθςθ. 

Τζλοσ, για λόγουσ ακριβοδικίασ, προτείνεται ςυγκεκριμζνοσ μθχανιςμόσ 

επιμεριςμοφ του βάρουσ που προκαλείται από τθν υπερ-προνομιακι ικανοποίθςθ των 

ανωτζρω απαιτιςεων. Ο λόγοσ είναι ο εξισ: όλοι οι δανειςτζσ κα πρζπει ιςομερϊσ να 

επωμίηονται το βάροσ αυτό και όχι μόνο ζνασ, όπωσ κα ςυνζβαινε διαφορετικά. 

Υπό το πρίςμα όλων των ανωτζρω, οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ ειςάγουν ςτθν 

ελλθνικι ζννομθ τάξθ ςυγκεκριμζνεσ βζλτιςτεσ διεκνείσ τάςεισ, όςον αφορά τθν ενίςχυςθ 

τθσ ςυναλλακτικισ πίςτθσ, τθν πρόβλεψθ κινιτρων για παροχι πιςτϊςεων, τθν αςφάλεια 

των ςυναλλαγϊν αλλά και τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ςε περίπτωςθ ατυχοφσ 

ζκβαςθσ ενόσ επιχειρθματικοφ οικονομικοφ εγχειριματοσ. 

 Ειδικό Μζροσ 

Μετά το άρκρο 977 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ προςτίκεται νζο άρκρο 977A 

με τίτλο «Σειρά κατάταξθσ υπερπονομιοφχων, προνομιοφχων και μθ». 

Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 977A του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ, ορίηει το 

πεδίο εφαρμογισ, απαιτϊντασ να ςυντρζχουν ςωρευτικϊσ οι εξισ δφο προχποκζςεισ: μετά 

τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ α) να γεννθκοφν εξ ολοκλιρου απαιτιςεισ και β) να 

ςυςτακεί για τθν εξαςφάλιςι τουσ ενζχυρο επί μθ βεβαρθμζνου κατά τθν ανωτζρω 

θμερομθνία πράγματοσ. Οι απαιτιςεισ αυτζσ κατατάςςονται, με τθν επιφφλαξθ τθσ 

παραγράφου 2 και αφοφ αφαιρεκοφν τα ζξοδα τθσ εκτζλεςθσ, με τθν εξισ ςειρά: α) 

απαιτιςεισ του άρκρου 976 αρικμ. 1 και 2· β) απαιτιςεισ του άρκρου 975 και απαιτιςεισ 

του άρκρου 976 αρικμ. 3· γ) μθ προνομιοφχεσ απαιτιςεισ. 

Στθν παράγραφο 2, ορίηεται ότι απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 1 οι οποίεσ 

προζκυψαν πριν από τθν θμερομθνία οριςμοφ του πρϊτου πλειςτθριαςμοφ, ανεξαρτιτωσ 

του αν διενεργικθκε τελικϊσ, και αφοροφν μθ καταβλθκζντεσ μιςκοφσ ζωσ (6) μθνϊν από 

παροχι εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και ζωσ του ποςοφ που ιςοφται ανά μινα οφειλόμενου 

μιςκοφ και ανά εργαηόμενο με το νόμιμο κατϊτατο μιςκό υπαλλιλου άνω των είκοςι πζντε 

(25) ετϊν επί 275% ικανοποιοφνται προνομιακά πριν από κάκε άλλθ απαίτθςθ (υπερ-

προνόμιο) και μετά τθν αφαίρεςθ των εξόδων τθσ εκτζλεςθσ. Με τθν προτεινόμενθ 



ρφκμιςθ κακιερϊνεται ρθτϊσ θ κατά απόλυτθ προτεραιότθτα ικανοποίθςθ των 

ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων. 

Με τθν παράγραφο 3 τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ, κεςπίηεται μθχανιςμόσ 

επιμεριςμοφ του βάρουσ που προκαλείται από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 2 ϊςτε όλοι 

οι δανειςτζσ να το επιφορτίηονται ιςομερϊσ. Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ φπαρξθσ 

περιςςότερων βεβαρθμζνων πραγμάτων, οι απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ, 

εφόςον ζχουν αναγγελκεί, κάτι το οποίο δεν απαιτείται ςε περίπτωςθ που αποτζλεςαν 

τίτλο βάςει του οποίου επιβλικθκε (πολλαπλι) κατάςχεςθ, ικανοποιοφνται από το ποςό 

των πλειςτθριαςμάτων που πρζπει να διανεμθκοφν ςτουσ πιςτωτζσ ωσ εξισ: α) ςυμμζτρωσ, 

εφόςον οι πλειςτθριαςμοί διενεργικθκαν ταυτοχρόνωσ ι β) κατά τθ ςειρά διενζργειασ των 

πλειςτθριαςμϊν και ζωσ τθν ολοςχερι εξόφλθςι τουσ, εφόςον οι πλειςτθριαςμοί 

διενεργικθκαν διαδοχικϊσ. Στθν περιπτ. β του προθγοφμενου εδαφίου, οι ειδικοί 

προνομιοφχοι πιςτωτζσ ςε βάροσ των οποίων ικανοποιικθκαν εν όλω ι εν μζρει οι 

απαιτιςεισ αυτζσ, υποκακίςτανται για το επιπλζον τθσ αναλογίασ τουσ ςτο πλειςτθρίαςμα 

από τον πλειςτθριαςμό των υπόλοιπων πραγμάτων. Με τον τρόπο αυτό κανείσ δανειςτισ 

δεν πρόκειται να καταβάλλει πζραν του αναλογοφντοσ. 

Θ παράγραφοσ 4 επαναλαμβάνει, κατά προςαρμογι, όςα ιδθ ιςχφουν με βάςθ το 

άρκρο 977, παράγραφοσ 2, ενϊ θ παράγραφοσ 5 προςαρμόηεται με βάςθ όςα προβλζπει θ 

παράγραφοσ 3 του άρκρου 977 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. 

Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 1007 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ τροποποιείται 

ϊςτε να διαλαμβάνει πλζον αναφορά και ςτο προτεινόμενο άρκρο 977 Α του Κϊδικα 

Ρολιτικισ Δικονομίασ. 

Το άρκρο 1018 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ τροποποιείται ϊςτε να 

διαλαμβάνει πλζον αναφορά και ςτο προτεινόμενο άρκρο 977 Α του Κϊδικα Ρολιτικισ 

Δικονομίασ. Επίςθσ, διορκϊνονται δφο προφανι λάκθ όςον αφορά τισ παραπομπζσ ςτα 

άρκρα 1012 και 1015 που διαλαμβάνει. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, είναι προφανζσ ότι θ 

παραπομπι αφορά κατά περιεχόμενο τθν παράγραφο 3 του άρκρου 1012. Στθ δεφτερθ 

περίπτωςθ, είναι αυτονόθτο ότι αφορά τθν παράγραφο 3, τόςο νοθματικά όςο και ελλείψει 

παραγράφου 4. 

Θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 1030 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ τροποποιείται 

ϊςτε να διαλαμβάνει πλζον αναφορά και ςτο προτεινόμενο άρκρο 977 Α του Κϊδικα 

Ρολιτικισ Δικονομίασ. 



Άρκρο 177 

Τροποποίθςθ του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα (ν. 3588/2007, Αϋ153) για τθν ςυρροι 

υπερπρονομιοφχων, προνομιοφχων και μθ 

Γενικό Μζροσ 

Μετά το άρκρο 156 του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα (ν.3588/2007, Αϋ153) προςτίκεται νζο 

άρκρο 156A με τίτλο «Συρροι υπερπρονομιοφχων, προνομιοφχων και μθ». 

Θ προτεινόμενθ ρφκμιςθ εναρμονίηει περαιτζρω τισ διατάξεισ του Ρτωχευτικοφ 

Κϊδικα και του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ όςον αφορά τθν κατάταξθ των πιςτωτϊν και 

τθ διανοµι του προϊόντοσ τθσ πτωχευτικισ εκποίθςθσ.  

Το άρκρο 156Α περιλαμβάνει πλζον πλιρθ και αυτοτελι ρφκμιςθ, όµοια µε αυτι 

του άρκρου 977Α ΚΡολΔ, µε τθν εξαίρεςθ τθσ πρόβλεψθσ των απαιτιςεων τθσ περ. αϋ του 

άρκρου 154 του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα. 

Ειδικότερα, προτείνεται ζνασ νζοσ τρόποσ κατάταξθσ των πιςτωτϊν και διανοµισ 

του προϊόντοσ τθσ πτωχευτικισ εκποίθςθσ, ο οποίοσ τίκεται ςε παράλλθλθ ιςχφ με τον 

προβλεπόμενο ςτο άρκρο 156 του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα. 

Ο νζοσ αυτόσ τρόποσ ζχει αυςτθρά οριοκετθμζνο και ςαφζςτατα διακριτό πεδίο 

εφαρμογισ από αυτό του άρκρου 156 του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα.  

Συγκεκριμζνα, οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ καταλαμβάνουν αποκλειςτικϊσ όςεσ 

απαιτιςεισ γεννθκοφν εξ ολοκλιρου μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του οικείου άρκρου και για 

τθν εξαςφάλιςθ των οποίων ζχει ςυςτακεί ενζχυρο ι υποκικθ επί μθ βεβαρθμζνου κατά 

τθν ανωτζρω θμερομθνία πράγματοσ. Οι δφο αυτζσ προχποκζςεισ κα πρζπει ςυντρζχουν 

ςωρευτικϊσ. 

Θ ανάγκθ θ οποία δικαιολογεί τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ είναι θ εξισ: το ιςχφον 

κανονιςτικό πλαίςιο απολιγει ςε διαφορετικό τρόπο διανομισ του προϊόντοσ τθσ 

πτωχευτικισ εκποίθςθσ με κριτιριο το αν και ποιεσ απαιτιςεισ ςυρρζουν κάκε φορά, ενϊ 

το τελικό ποςό το οποίο πρόκειται να διανεμθκεί υπολογίηεται ςε ποςοςτά επί του 

προϊόντοσ αυτοφ. Με βάςθ το ςυγκεκριμζνο μοντζλο διανομισ, οι πιςτωτζσ δεν είναι ςε 

κζςθ να γνωρίηουν με αςφάλεια εκ των προτζρων το μερίδιο το οποίο τουσ αναλογεί ςε 

περίπτωςθ πτωχευτικισ εκποίθςθσ.  

Το γεγονόσ αυτό, πζραν τθσ αναςφάλειασ δικαίου που προκαλεί, επθρεάηει τθν 

προςτατευτικι των απαιτιςεων λειτουργία που υπθρετοφν οι εμπράγματεσ αςφάλειεσ 



κακϊσ και τθν απόφαςθ των δανειςτϊν ωσ προσ το φψοσ τθσ πίςτωςθσ το οποίο κα 

χορθγιςουν. Το φψοσ τθσ πίςτωςθσ, λόγω τθσ αναςφάλειασ, υπολείπεται λογικϊσ τθσ αξίασ 

του πράγματοσ επί του οποίου ςυςτινεται θ εμπράγματθ αςφάλεια. 

Με δεδομζνθ τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ ωσ άνω λειτουργίασ αλλά και 

αποτελεςματικισ και αςφαλοφσ ενεργοποίθςθσ των μθχανιςμϊν πίςτωςθσ, δείχνει 

επιβεβλθμζνθ θ μεταρρφκμιςθ των ςχετικϊν διατάξεων του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα ςε πλιρθ 

εναρμόνιςθ με αυτζσ του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ προσ τθν κατεφκυνςθ ενίςχυςθσ 

τόςο τθσ προςταςίασ των ειδικϊν προνομίων όςο και τθσ δυνατότθτασ αςφαλοφσ 

πρόβλεψθσ εκ μζρουσ των δανειςτϊν που εξοπλίηουν τισ απαιτιςεισ τουσ με εμπράγματεσ 

αςφάλειεσ.  

Πςο πιο ενιςχυμζνθ είναι θ προςταςία και αςφαλισ θ πρόβλεψθ αναφορικά με το 

φψοσ του μεριδίου από τυχόν προϊόν διανομισ τόςο μεγαλφτερο προςδοκάται ότι κα είναι 

το φψοσ τθσ πίςτωςθσ το οποίο κα χορθγθκεί με βάςθ τθν εμπράγματθ αςφάλεια και 

γενικότερα τόςο μεγαλφτερθ κα είναι θ πίςτθ των ςυναλλαγϊν.  

Επίςθσ, με τον προτεινόμενο τρόπο κατάταξθσ διαςϊηεται τελικϊσ θ πραγματικι 

και αλθκισ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων επί των οποίων ςυςτινονται τα ςυγκεκριμζνα 

βάρθ. 

Διευκρινίηεται ότι θ νζα κατάταξθ αφορά όλεσ τισ νζεσ απαιτιςεισ που αποκτοφν 

νζα αςφάλεια, ανεξαρτιτωσ γενεςιουργοφ αιτίασ. Με τθν ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ τουσ 

ενιςχφεται θ πίςτθ ςτθν εμπράγματθ αςφάλεια. Ενιςχφεται θ αςφάλεια των ςυναλλαγϊν. 

Ρζραν του επιςπεφδοντοσ, θ διαδικαςία τθσ πτωχευτικισ εκποίθςθσ αφορά και 

όλουσ τουσ υπόλοιπουσ δανειςτζσ. Εμπεριζχει δθλαδι και μια ςυλλογικι διάςταςθ, θ οποία 

δεν πρζπει να παραγνωρίηεται. Ενϊπιον του γεγονότοσ αυτοφ, θ ζννομθ τάξθ προβαίνει ςε 

αξιακζσ επιλογζσ, διαςφαλίηοντασ με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο τθν ικανοποίθςθ και των 

υπόλοιπων δανειςτϊν.  

Στο πλαίςιο αυτό, με γνϊμονα θ προςδοκόμενθ οικονομικι ανάπτυξθ, να μθν είναι 

μόνο οικονομικά αποτελεςματικι αλλά και κοινωνικά δίκαιθ και ιςορροπθμζνθ, 

προβλζπονται ςαφι αντίβαρα κοινωνικισ πολιτικισ που λαμβάνουν τθ μορφι απόλυτθσ 

προςταςίασ αυςτθρά ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων από εξαρτθμζνθ εργαςία ςε περίπτωςθ 

εκποίθςθσ τθσ περιουςίασ του εργοδότθ. 

Ειδικότερα, απαιτιςεισ οι οποίεσ προζκυψαν πριν από τθν θμερομθνία κιρυξθσ τθσ 

πτϊχευςθσ και αφοροφν μθ καταβλθκζντεσ μιςκοφσ ζωσ (6) μθνϊν από παροχι 



εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και ζωσ του ποςοφ το οποίο ιςοφται ανά μινα οφειλόμενου μιςκοφ 

και ανά εργαηόμενο με το νόμιμο κατϊτατο μιςκό υπαλλιλου άνω των είκοςι πζντε (25) 

ετϊν επί 275% ικανοποιοφνται προνομιακά πριν από κάκε άλλθ απαίτθςθ (υπερ-προνόμιο) 

και μετά τθν αφαίρεςθ των δικαςτικϊν εξόδων, των εξόδων τθσ διοίκθςθσ τθσ πτωχευτικισ 

περιουςίασ, ςτα οποία περιλαμβάνεται και θ προςωρινι και οριςτικι αντιμιςκία του 

διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ και των τυχόν ομαδικϊν πιςτωμάτων. 

Με τον προτεινόμενο τρόπο, ειςάγεται υπερ-προνόμιο προσ όφελοσ των 

εργαηομζνων, οι απαιτιςεισ των οποίων, όπωσ ρθτϊσ προςδιορίηονται, ικανοποιοφνται 

πριν από κάκε άλλθ απαίτθςθ. 

Επίςθσ, με ςκοπό τθν κατά το δυνατό ταχφτερθ ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ 

παραγράφου 2 του παρόντοσ, ο διαχειριςτισ αφερεγγυότθτασ οφείλει, πριν από τθν 

εκποίθςθ των βεβαρθμζνων πραγμάτων, να προβαίνει αμελλθτί ςε κάκε πρόςφορθ 

ενζργεια, ιδίωσ ςτθν καταβολι χρθμάτων, ςτθ διανομι χρθμάτων από τθν εκποίθςθ μθ 

βεβαρθμζνων κινθτϊν ι ακινιτων πραγμάτων. Με τον τρόπο αυτό, οι ςυγκεκριμζνεσ 

απαιτιςεισ δεν ικανοποιοφνται μόνο πρϊτεσ αλλά και με τον ταχφτερο και αμεςότερο 

δυνατό τρόπο. 

Τζλοσ, για λόγουσ ακριβοδικίασ, προτείνεται ςυγκεκριμζνοσ μθχανιςμόσ 

επιμεριςμοφ του βάρουσ που προκαλείται από τθν υπερ-προνομιακι ικανοποίθςθ των 

ανωτζρω απαιτιςεων. Ο λόγοσ είναι ο εξισ: όλοι οι δανειςτζσ κα πρζπει ιςομερϊσ να 

επωμίηονται το βάροσ αυτό και όχι μόνο ζνασ, όπωσ κα ςυνζβαινε διαφορετικά. 

Υπό το πρίςμα όλων των ανωτζρω, οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ ειςάγουν ςτθν 

ελλθνικι ζννομθ τάξθ ςυγκεκριμζνεσ βζλτιςτεσ διεκνείσ τάςεισ, όςον αφορά τθν ενίςχυςθ 

τθσ ςυναλλακτικισ πίςτθσ, τθν πρόβλεψθ κινιτρων για παροχι πιςτϊςεων, τθν αςφάλεια 

των ςυναλλαγϊν αλλά και τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ςε περίπτωςθ ατυχοφσ 

ζκβαςθσ ενόσ επιχειρθματικοφ οικονομικοφ εγχειριματοσ. 

Ειδικό Μζροσ 

Μετά το άρκρο 156 του του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα (ν.3588/2007, Αϋ153) προςτίκεται 

νζο άρκρο 156A με τίτλο «Συρροι υπερπρονομιοφχων, προνομιοφχων και μθ».  

Θ παράγραφοσ 1 ορίηει το πεδίο εφαρμογισ, απαιτϊντασ να ςυντρζχουν 

ςωρευτικϊσ οι εξισ δφο προχποκζςεισ: μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ α) να 

γεννθκοφν εξ ολοκλιρου απαιτιςεισ και β) να ςυςτακεί για τθν εξαςφάλιςι τουσ ενζχυρο 

επί μθ βεβαρθμζνου κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία πράγματοσ. Οι απαιτιςεισ αυτζσ 



κατατάςςονται, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2 και μετά τθν αφαίρεςθ των 

δικαςτικϊν εξόδων, των εξόδων τθσ διοίκθςθσ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ, ςτα οποία 

περιλαμβάνεται και θ προςωρινι και οριςτικι αντιμιςκία του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ 

και των τυχόν ομαδικϊν πιςτωμάτων, με τθν εξισ ςειρά: α) απαιτιςεισ του άρκρου 154, 

περ. α∙ β) απαιτιςεισ του άρκρου 155 αρικμ. 1α και 1β∙ γ) λοιπζσ απαιτιςεισ του άρκρου 

154 και απαιτιςεισ του άρκρου 155 αρικ. 1γ∙ δ) μθ προνομιοφχεσ απαιτιςεισ. Επίςθσ, 

διαςφαλίηεται θ κζςθ των απαιτιςεων του άρκρου 154, περ. α, ςε ςυνζχεια τθσ 

τροποποίθςθσ του άρ. 154 με το άρ. 8 παρ. 13 του Ν. 4446/2016.  

Στθν παράγραφο 2 ορίηεται ότι απαιτιςεισ οι οποίεσ προζκυψαν πριν από τθν 

θμερομθνία κιρυξθσ τθσ πτϊχευςθσ και αφοροφν μθ καταβλθκζντεσ μιςκοφσ ζωσ (6) 

μθνϊν από παροχι εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και ζωσ του ποςοφ το οποίο ιςοφται ανά μινα 

οφειλόμενου μιςκοφ και ανά εργαηόμενο με το νόμιμο κατϊτατο μιςκό υπαλλιλου άνω 

των είκοςι πζντε (25) ετϊν επί 275% ικανοποιοφνται προνομιακά πριν από κάκε άλλθ 

απαίτθςθ (υπερ-προνόμιο) και μετά τθν αφαίρεςθ των δικαςτικϊν εξόδων, των εξόδων τθσ 

διοίκθςθσ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ, ςτα οποία περιλαμβάνεται και θ προςωρινι και 

οριςτικι αντιμιςκία του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ και των τυχόν ομαδικϊν πιςτωμάτων. 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ κακιερϊνεται θ κατά απόλυτθ προτεραιότθτα ικανοποίθςθ 

των ρθτϊσ αναφερόμενων απαιτιςεων.  

Θ παραγράφοσ 3 επαναλαμβάνει, κατά προςαρμογι, όςα ιδθ ιςχφουν με βάςθ τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 156, θ παράγραφοσ 4 προςαρμόηεται με βάςθ όςα προβλζπει θ 

παράγραφοσ 3 του άρκρου 156 του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα. 

Θ παραγράφοσ 5 ειςάγει τθν υποχρζωςθ του διαχειριςτι αφερεγγυότθτασ να 

προβαίνει αμελλθτί ςε κάκε πρόςφορθ ενζργεια με ςκοπό τθν κατά το δυνατό ταχφτερθ 

ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ. Για τον λόγο αυτό, οφείλει 

πριν από τθν εκποίθςθ των βεβαρθμζνων πραγμάτων, να διενεργεί κάκε πρόςφορθ 

ενζργεια όπωσ είναι ιδίωσ θ καταβολι χρθμάτων, θ διανομι χρθμάτων από τθν εκποίθςθ 

μθ βεβαρθμζνων κινθτϊν ι ακινιτων πραγμάτων κ.λπ. Οι πράξεισ αυτζσ είναι ενδεικτικζσ. 

Με τθν παράγραφο 6 τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ τίκεται μθχανιςμόσ επιμεριςμοφ 

του βάρουσ που προκαλείται από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 2 ϊςτε όλοι οι δανειςτζσ 

να το επιφορτίηονται ιςομερϊσ. Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςότερων 

βεβαρθμζνων πραγμάτων, οι απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ, εφόςον ζχουν 

επαλθκευτεί ςτα χρζθ τθσ πτϊχευςθσ, ικανοποιοφνται ωσ εξισ: α) ςυμμζτρωσ, εφόςον οι 

εκποιιςεισ διενεργικθκαν ταυτοχρόνωσ ι β) κατά τθ ςειρά πραγματοποίθςθσ των 



εκποιιςεων και ζωσ τθν ολοςχερι εξόφλθςι τουσ, εφόςον οι εκποιιςεισ 

πραγματοποιικθκαν διαδοχικϊσ. Στθν περιπτ. β του προθγοφμενου εδαφίου, οι ειδικοί 

προνομιοφχοι πιςτωτζσ ςε βάροσ των οποίων ικανοποιικθκαν εν όλω ι εν μζρει οι 

απαιτιςεισ αυτζσ, υποκακίςτανται για το επιπλζον τθσ αναλογίασ τουσ ςτο προϊόν 

εκποίθςθσ των υπόλοιπων πραγμάτων. Με τον τρόπο αυτό κανείσ δανειςτισ δεν πρόκειται 

να καταβάλλει πζραν του αναλογοφντοσ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΘΣ ΔΙΑΣΟΛΑΒΘΣΘΣ 

Οι νζεσ ρυκμίςεισ που επζρχονται ςτον κλάδο τθσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ των 

διαφορϊν με τθ διαμεςολάβθςθ, ςυνιςτοφν νζο ςτακμό για τθν ιςόρροπθ προϊκθςθ 

ενόσ πλιρουσ δικαιικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο ςυνδράμει ςε μια ταχεία, 

αποτελεςματικι, οικονομικά ορκότερθ και εκςυγχρονιςμζνθ με τισ διεκνείσ και 

ευρωπαϊκζσ επιδιϊξεισ για τθν πρόςβαςθ ςτθν δικαιοςφνθ. 

 

ΕΙΔΙΚΑ- ΚΑΤ’ ΑΘΟ 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

Άρκρο 178 

Σκοπόσ 

Στο ειςαγωγικό άρκρο προςδιορίηεται ο ςκοπόσ του παρόντοσ κεφαλαίου, ο οποίοσ 

ςυνίςταται ςτθ ρφκμιςθ τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ και τθν περαιτζρω ενςωμάτωςθ 

ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 21θσ Μαΐου 2008 για κζματα διαμεςολάβθςθσ ςε αςτικζσ και εμπορικζσ 

υποκζςεισ επί διαςυνοριακϊν διαφορϊν. Επίςθσ, επιςθμαίνεται ότι οι ςχετικζσ ρυκμίςεισ 

δεν τυγχάνουν εφαρμογισ ςτθ δικαςτικι διαμεςολάβθςθ, όπωσ διαρκρϊνεται ςτον Κϊδικα 

Ρολιτικισ Δικονομίασ. 

 

Άρκρο 179 

Οριςμοί 

Στο παρόν άρκρο  παρατίκενται οι εννοιολογικοί οριςμοί των ιδιωτικϊν διαφορϊν που 

υποβάλλονται ςε διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ, τθσ διαμεςολάβθςθσ και του 

διαμεςολαβθτι. Ειδικότερα, ωσ ιδιωτικι διαφορά που υπάγεται ςε διαμεςολάβθςθ νοείται 



εκείνθ που ανακφπτει επί αμφιςβιτθςθσ ιδιωτικϊν δικαιωμάτων των μερϊν, τα οποία 

διατθροφν τθν εξουςία διάκεςισ τουσ ςφμφωνα με τουσ οικείουσ κανόνεσ του ουςιαςτικοφ 

δικαίου. Συνακόλουκα, οι ςχετικζσ διατάξεισ δεν τυγχάνουν εφαρμογισ ςε διοικθτικζσ, 

φορολογικζσ και τελωνειακζσ διαφορζσ και επί αξιϊςεων που εγείρονται ςυνεπεία 

πράξεων ι παραλείψεων κατά τθν ενάςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ. Επίςθσ, ςτο ςχετικό 

άρκρο δίδεται επακριβισ οριςμόσ τθσ ζννοιασ των διαςυνοριακϊν διαφορϊν, ςτισ οποίεσ, 

όπωσ επιςθμάνκθκε και ςτο ςθμείο 6 του Ρροοίμιο τθσ Οδθγίασ 2008/52/ΕΚ, τα 

πλεονεκτιματα των ςυμφωνιϊν διαμεςολάβθςθσ αποτυπϊνονται εναργι, κακϊσ 

προςφζρονται ςε εκοφςια εκτζλεςθ και επιτρζπουν να διατθρθκεί φιλικι και βιϊςιμθ 

ςχζςθ των μερϊν. Τζλοσ, προσ ενοποίθςθ των κανόνων που διζπουν τθ διαμεςολαβθτικι 

διαδικαςία ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το ζργο του διαμεςολαβθτι μπορεί να 

ανατεκεί ςε τρίτο πρόςωπο, το οποίο ζχει λάβει νόμιμθ διαπίςτευςθ από τουσ αρμόδιουσ 

φορείσ και δεν απαιτείται να φζρει τθν ιδιότθτα του Δικθγόρου. 

Άρκρο 180 

Υπαγόμενεσ διαφορζσ 

Στο ςχετικό άρκρο προςδιορίηονται οι διαφορζσ ιδιωτικοφ δικαίου που εμπίπτουν ςτο 

ρυκμιςτικό πεδίο του παρόντοσ κεφαλαίου και διακρίνονται αφενόσ μεν ςε εκείνεσ που 

απαρικμοφνται ςτο άρκρο 185 και υπάγονται ςτθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ επί ποινι 

απαραδζκτου τθσ ςυηιτθςθσ τθσ αίτθςθσ παροχισ ζννομθσ προςταςίασ, αφετζρου δε ςτισ 

λοιπζσ αςτικζσ και εμπορικζσ διαφορζσ, παροφςεσ ι μζλλουςεσ, οι οποίεσ υποβάλλονται 

ςτθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ δυνάμει ζγγραφθσ ςυμφωνίασ των μερϊν, τα οποία 

διατθροφν τθν εξουςία διάκεςθσ του αντικειμζνου τθσ διαφοράσ κατά το ουςιαςτικό 

δίκαιο. Στθν ςχετικι ζγγραφθ ςυμφωνία απαιτείται να περιγράφεται με ςαφινεια το 

αντικείμενο τθσ διαφοράσ που άγεται προσ επίλυςθ, κακϊσ οι αρχζσ τθσ ιδιωτικισ 

αυτονομίασ και τθσ ελευκερίασ των μερϊν (άρκρο 5 του Συντάγματοσ και 361 ΑΚ) 

προχποκζτουν ότι τα μζρθ διατθροφν ςαφι και πλιρθ γνϊςθ τθσ διαφοράσ τουσ, κατά τισ 

πραγματικζσ και νομικζσ διαςτάςεισ τθσ. 

 

Άρκρο 181 

Ρροςφυγι ςτθ διαμεςολάβθςθ 

Με τθν περοφςα διάταξθ ορίηεται ότι οι αςτικζσ και εμπορικζσ διαφορζσ υπάγονται ςτθ 

διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ α) δυνάμει ζγγραφθσ ςυμφωνίασ των μερϊν τθσ 

διαφοράσ, β) ςτθν περίπτωςθ που τα μζρθ κλθκοφν να προςφφγουν ςτθ διαδικαςία τθσ 

διαμεςολάβθςθσ προσ επίλυςθ τθσ διαφοράσ τουσ από το Δικαςτιριο ενϊπιον του οποίου 



εκκρεμεί θ υπόκεςθ ι τον αρμόδιο προσ τοφτο Ειςαγγελζα, κατά τθν ενάςκθςθ των 

κακθκόντων του κατ’ άρκρο 25 του ν. 1756/1988 (Αϋ35), και ςυμφωνιςουν προσ τοφτο, γ) 

δυνάμει απόφαςθσ δικαςτικισ αρχισ άλλου κράτουσ μζλουσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 

υπαγωγι τθσ διαφοράσ ςτθ διαμεςολάβθςθ δεν προςβάλλει τα χρθςτά ικθ και τθν 

θμεδαπι δθμόςια τάξθ και δ) κατόπιν ρθτισ νομοκετικισ πρόβλεψθσ. Συγκεκριμζνα, το 

Δικαςτιριο ενϊπιον του οποίου εκκρεμεί εμπορικι ι αςτικι υπόκεςθ διατθρεί τθ 

διακριτικι ευχζρεια, και δθ ςε κάκε ςτάςθ τθσ δίκθσ, να ςυςτιςει ςτα διάδικα μζρθ να 

προςφφγουν ςτθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ προσ επίλυςθ τθσ διαφοράσ τουσ, οπότε, 

εφόςον τα μζρθ αχκοφν ςε ςχετικι ςυμφωνία – θ οποία υποβάλλεται ςε ζγγραφο τφπο και 

ςφμφωνα με το άρκρο 183 μπορεί να περιλθφκεί ςτα πρακτικά ςυνεδρίαςθσ του 

επιλθφκζντοσ Δικαςτθρίου -θ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ αναβάλλεται ςε δικάςιμο που απζχει 

χρονικό διάςτθμα τριϊν μθνϊν, το οποίο κρίνεται αναγκαίο και επαρκζσ για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςυηιτθςθ τθσ 

υπόκεςθσ κα πρζπει να προςδιορίηεται ςε δικάςιμο εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ζξι μθνϊν, 

προκειμζνου να αποφευχκοφν οι ενδεχόμενεσ απόπειρεσ ςτρεψοδικίασ. Τζλοσ, 

επιςθμαίνεται ότι θ υπαγωγι διαφοράσ ιδιωτικοφ δικαίου ςτθ διαδικαςία τθσ 

διαμεςολάβθςθσ δεν αποκλείει τθ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, υπό τισ προχποκζςεισ που 

τάςςονται ςτισ οικείεσ διατάξεισ του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ.  

 

Άρκρο 182 

Υποχρεωτικότθτα 

Υποχρεωτικότθτα 

Στο παρόν άρκρο ορίηεται ρθτά ότι ο πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ οφείλει να ενθμερϊςει τον 

εντολζα του για τθν υπαγωγι τθσ διαφοράσ ι μζρουσ αυτισ ςτθ διαδικαςία τθσ 

διαμεςολάβθςθσ, γεγονόσ που κα αποδεικνφεται με τθν ςυμπλιρωςθ και υπογραφι 

ςχετικοφ ενθμερωτικοφ εγγράφου, το οποίο κατατίκεται με το ειςαγωγικό δικόγραφο τθσ 

διαφοράσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ ςυηιτθςισ του. 

Ρεραιτζρω, και αναφορικά με τθν επί ποινι απαραδζκτου τθσ ςυηιτθςθσ των ενδίκων 

βοθκθμάτων, δζον όπωσ επιςθμανκοφν τα ακόλουκα: Στθν αιτιολογικι ςκζψθ 13 τθσ 

Οδθγίασ 2008/52/ΕΚ, του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, 

διευκρινίςκθκε ότι ο προαιρετικόσ χαρακτιρασ τθσ διαμεςολάβθςθσ δεν ςυνίςταται ςτθν 

ελευκερία των μερϊν να προςφφγουν ςτθ ςχετικι διαδικαςία, αλλά ςτο γεγονόσ ότι «τα 

μζρθ ζχουν τθν ευκφνθ τθσ διαδικαςίασ και μποροφν να τθν οργανϊςουν κατά τθν 

επικυμία τουσ και να τθν ολοκλθρϊςουν οποιαδιποτε ςτιγμι». Θ προςφυγι ςτθ 



διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ επί ποινι απαραδζκτου τθσ ςυηιτθςθσ των ενδίκων 

βοθκθμάτων που αςκοφνται, ςτισ διαφορζσ που απαρικμοφνται ςτο άρκρο 185, ςυνιςτά 

ςυμπλθρωματικό, πλθν όμωσ προςωρινό και βραχφχρονο, ςτάδιο πριν τθν προςφυγι ςτθν 

τακτικι δικαιοςφνθ. Άλλωςτε, κατά τθν πάγια νομολογία του ΔΕΕ, τα κεμελιϊδθ 

δικαιϊματα δεν αποτελοφν απόλυτα προνόμια, αλλά υπόκεινται ςε περιοριςμοφσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι ανταποκρίνονται πράγματι ςτουσ ςκοποφσ γενικοφ ςυμφζροντοσ που 

επιδιϊκονται με το επίμαχο μζτρο και δεν αποτελοφν, ενόψει του επιδιωκομζνου ςκοποφ, 

υπζρμετρθ και επαχκι επζμβαςθ που προςβάλλει τθν ουςία των διαςφαλιηομζνων 

δικαιωμάτων (απόφαςθ τθσ 18θσ Μαρτίου 2010, Alassini κ.λπ., C-317/08 ζωσ C-320/08, 

EU:C:2010:146, ςκζψθ 62 και 63 και εκεί παρατικζμενθ νομολογία). 

Εν προκειμζνω, ο οριςμόσ τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ ωσ προχπόκεςθσ για το 

παραδεκτό τθσ ςυηιτθςθσ τθσ διαφοράσ, ςυνιςτά ςφννομο και ανάλογο προσ το 

επιδιωκόμενο αποτζλεςμα περιοριςμό, ο οποίοσ είναι ςυμβατόσ με τθν αρχι τθσ 

αποτελεςματικισ ζνδικθσ προςταςίασ και δεν τελεί ςε αντίκεςθ με τισ αρχζσ τθσ 

ιςοδυναμίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ, κακϊσ θ διαδικαςία δεν καταλιγει ςε 

δεςμευτικι για τα εμπλεκόμενα μζρθ απόφαςθ, δεν κακυςτερεί ουςιωδϊσ τθν άςκθςθ 

ενδίκου βοθκιματοσ, οι προκεςμίεσ παραγραφισ ι αποςβεςτικισ προκεςμίασ 

αναςτζλλονται ενόςω διαρκεί θ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ, δεν προκαλοφνται ι 

προκαλοφνται ελάχιςτα ζξοδα ςτα μζρθ και δεν αποκλείεται θ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων 

(ΔΕΚ υπόκεςθ C-317-320/2008, απόφαςθ τθσ 18θσ.03.2010, ςκζψεισ 54-57 και 61-63, ΔΕΕ 

υπόκεςθ C-75/16,με αντικείμενο αίτθςθ προδικαςτικισ αποφάςεωσ δυνάμει του 

άρκρου 267 ΣΛΕΕ, τθν οποία υπζβαλε το Ρρωτοδικείο τθσ Βερόνασ, Λταλία, με απόφαςθ τθσ 

28θσ.01.2016). Σε κάκε περίπτωςθ, θ υπαγωγι ςτθ διαμεςολάβθςθ αναφζρεται ςτθ 

ςυμμετοχι των μερϊν ςτθ διαμεςολαβθτικι διαδικαςία και όχι ςτθν επίτευξθ ςυμφωνίασ, 

κακϊσ τα μζρθ διατθροφν τθ δυνατότθτα να αποχωριςουν ανά πάςα ςτιγμι και να 

προςφφγουν ςτθ τακτικι δικαιοςφνθ, αςκϊντασ τθ ςυναφι αίτθςθ παροχισ ζννομθσ 

προςταςίασ, προςκομίηοντασ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ ςυηιτθςισ τθσ, το πρακτικό 

αποτυχίασ τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ. 

Συγκεκριμζνα, ςτθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ επί ποινι απαραδζκτου τθσ ςυηιτθςθσ του 

ςχετικοφ ζνδικου βοθκιματοσ υπάγονται α) οι διαφορζσ που ανακφπτουν από τισ ςχζςεισ 

οριηόντιασ και (απλισ και ςφνκετθσ) κάκετθσ ιδιοκτθςίασ, κακϊσ και οι διαφορζσ που 

ρυκμίηονται ςτα άρκρα 1003 ζωσ 1032 ΑΚ, ςτισ οποίεσ θ άμεςθ, ςυναινετικι και βιϊςιμθ 

επίλυςθ τθσ διαφωνίασ προτάςςεται ωσ το πλζον ενδεδειγμζνο μζςο, β) οι διαφορζσ που 

αφοροφν απαιτιςεισ αποηθμίωςθσ οποιαςδιποτε μορφισ για ηθμίεσ από αυτοκίνθτο, εκτόσ 



αν από το ηθμιογόνο ςυμβάν επιλκε κάνατοσ ι ςωματικι βλάβθ, γ) οι διαφορζσ από 

αμοιβζσ, δ) οι οικογενειακζσ διαφορζσ, εξαιρουμζνων αυτϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 

592§§1α, β, γ, 2 ΚΡολΔ, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που αναφζρονται ςτο άρκρο 22 

του ν. 4509/2017 (Αϋ201), κακϊσ με τθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ μπορεί να 

καλλιεργθκεί εποικοδομθτικό κλίμα διαλόγου και να διαςφαλιςτεί άμεςθ, ιπια και 

μακροβιότερθ ςυμφωνία των ςυηφγων και γονζων, προσ ικανοποίθςθ του ςυμφζροντοσ 

των ανθλίκων τζκνων τουσ, ε)) οι διαφορζσ που αφοροφν ςε απαιτιςεισ αποηθμίωςθσ 

αςκενϊν ι των οικείων τουσ ςε βάροσ ιατρϊν και οι οποίεσ ανακφπτουν κατά τθν άςκθςθ 

τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ των τελευταίων. Ειδικότερα, κατά τθ διενζργεια 

ιατρικϊν πράξεων, ο ιατρόσ δφναται να υπζχει αςτικι ευκφνθ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, 

υποχρεοφται να αποηθμιϊςει το άτομο ι τθν οικογζνεια του ατόμου, του διαφορζσ που 

δθμιουργοφνται όταν ςυντρζχει κίνδυνοσ ςφγχυςθσ εμπορικϊν ςθμάτων, όπου ςτθν 

περίπτωςθ αυτι υπάγονται ζχοντα νομικι οντότθτα ςιματα, τόςο θμεδαπά, όςο και 

ςιματα τθσ ΕΕ, ςτ) διαφορζσ που πθγάηουν από πράξεισ του καλαςςίου εμπορίου, τθ 

χρθςιμοποίθςθ, λειτουργία ι ναυςιπλοΐα πλοίου, με εξαίρεςθ τισ διαφορζσ που εμπίπτουν 

ςτον νόμο περί καταναλωτικϊν διαφορϊν.  

η) διαφορζσ από πρακτορεία χρθματικϊν απαιτιςεων (factoring), ςυμβάςεισ 

χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing) και ςυμβάςεισ δικαιόχρθςθσ (franchising) 

θ)  διαφορζσ από χρθματιςτθριακζσ ςυμβάςεισ 

κ)  διαφορζσ από τθν χοριγθςθ και τθν χριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν 

ι) διαφορζσ από εμπορικό ςιμα, βιομθχανικά ςχζδια και ευρεςιτεχνία 

Στισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ ο πλθρεξοφςιοσ Δικθγόροσ του αιτοφμενου δικαςτικισ 

προςταςίασ, υποχρεοφται να υποβάλει ςε διαμεςολαβθτι που περιλαμβάνεται ςτθ λίςτα 

διαμεςολαβθτϊν του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

αίτθμα προςφυγισ ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, ςυμπλθρϊνοντασ το ςχετικό 

ενθμερωτικό ζντυπο, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα (Β) του Ραρόντοσ. Μετά ταφτα, ο 

διαμεςολαβθτισ καλεί εγγράφωσ ι θλεκτρονικι κλιςθ ι με κάκε άλλο νόμιμο τρόπο τον 

προςφεφγοντα και το αντίδικο μζροσ προκειμζνου να ορίςουν τον τόπο και τθν θμερομθνία 

διενζργειασ τθσ ςυνεδρίασ διαμεςολάβθςθσ, θ οποία πρζπει να οριςκεί ςτο χρονικό 

διάςτθμα δεκαπζντε ζωσ τριάντα θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ αίτθςθσ 

του προςφεφγοντοσ ςτο άλλο μζροσ και να ολοκλθρωκεί εντόσ ενενιντα θμερϊν από τθν 

επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ προαναφερόμενθσ προκεςμίασ. Ωςτόςο, οι αρχζσ τθσ ιδιωτικισ 



αυτονομίασ και τθσ ελευκερίασ των ςυμβάςεων επιβάλλουν τθ δυνατότθτα των μερϊν να 

προβοφν ςε παράταςθ τθσ προκεςμίασ για χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τισ εξιντα 

θμζρεσ. Στθν περίπτωςθ που το ζνα μζροσ τθσ διαφοράσ δεν προςζρχεται ςτθ διαδικαςία 

τθσ διαμεςολάβθςθσ, αν και ζχει κλθκεί νομότυπα προσ τοφτο, το άλλο μζροσ μπορεί να 

προςφφγει ςτθν τακτικι δικαιοςφνθ - επιςυνάπτοντασ ςτο ειςαγωγικό δικόγραφο 

αντίγραφο του ςχετικοφ πρακτικοφ που ςυντάςςεται από τον διαμεςολαβθτι, επί ποινι 

απαράδεκτου τθσ ςυηιτθςισ του – ενϊ με τθ δικαςτικι απόφαςθ που εκδίδεται επί τθσ 

διαφοράσ επιβάλλεται ςτο διάδικο μζροσ που δεν προςιλκε ςτθ διαδικαςία τθσ 

διαμεςολάβθςθσ χρθματικι ποινι ποςοφ 120 ζωσ 300 ευρϊ και επιπλζον χρθματικι ποινι 

που υπολογίηεται επί του αντικειμζνου τθσ διαφοράσ, κατά τα αναλυτικά εκτικζμενα. Στθν 

περίπτωςθ που τα μζρθ τθσ διαφοράσ προςζλκουν ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ και 

δεν αχκοφν ςε επίλυςθ τθσ διαφοράσ τουσ, ο διαμεςολαβθτισ ςυντάςςει ςχετικό προσ 

τοφτο πρακτικό, το οποίο κατατίκεται με το ειςαγωγικό δικόγραφο τθσ αίτθςθσ παροχισ 

ζννομθσ προςταςίασ, επί ποινι απαράδεκτου τθσ ςυηιτθςισ του. Σθμειϊνεται δε ότι, προσ 

αποτροπι οιαςδιποτε απόπειρασ ςτρεψοδικίασ, κεςπίςκθκε ρθτά το δικαίωμα εκάςτου 

μζρουσ τθσ διαφοράσ να προςφφγει ςτθν τακτικι δικαιοςφνθ, αιτοφμενοσ τθν παροχι 

ζννομθσ προςταςίασ των απαιτιςεϊν του ςε βάροσ του άλλου μζρουσ, οι οποίεσ δεν 

αποτζλεςαν αντικείμενο τθσ διαμεςολάβθςθσ από υπαιτιότθτα του τελευταίου, ακόμθ και 

αν ςυγκαταλζγονται ςτισ προαναφερόμενεσ διαφορζσ, που υπάγονται ςτθ διαδικαςία τθσ 

διαμεςολάβθςθσ επί ποινι απαραδζκτου τθσ ςυηιτθςθσ του ζνδικου βοθκιματοσ. 

 

Άρκρο 183 

Διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ 

Με τθν παροφςα διάταξθ ρυκμίηεται ςε γενικζσ γραμμζσ θ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, 

κακϊσ θ αυςτθρι τυποποίθςθ τθσ ελλοχεφει ςαφι κίνδυνο αποδυνάμωςθσ τθσ ευελιξίασ 

τθσ, του περιβάλλοντοσ εμπιςτευτικότθτασ και τθσ αποκλιμάκωςθσ τθσ αντιδικίασ με 

εποικοδομθτικό διάλογο προσ εφρεςθ επωφελοφσ και βιϊςιμθσ λφςθσ. Ρροσ διαφφλαξθ 

των αρχϊν τθσ ιδιωτικισ αυτονομίασ και αυτοπροςδιοριςμοφ των εμπλεκομζνων μερϊν, 

ορίςκθκε ότι τα μζρθ μποροφν να ςυμφωνιςουν ότι κα επιχειριςουν τθν επίλυςθ τθσ 

διαφοράσ τουσ με τθ ςυμβολι περιςςότερων διαμεςολαβθτϊν, ενϊ προσ διαςφάλιςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ ορίςκθκε ότι, ςε περίπτωςθ διαφωνίασ των μερϊν, 

το πρόςωπο του διαμεςολαβθτι κακορίηεται από τθν Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ. 

Ενεργϊντασ με ςυμβιβαςτικό και πνεφμα ο διαμεςολαβθτισ και τα μζρθ αναλαμβάνουν να 

κακορίςουν τισ διαδικαςτικζσ λεπτομζρειεσ τθσ διαμεςολάβθςθσ, ςε περίπτωςθ δε 



διαφωνίασ τουσ, ο διαμεςολαβθτισ καλείται να υποδείξει τα προςφορότερα μζςα 

διενζργειασ τθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά εκάςτθσ περίπτωςθσ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςυμφωνοφν εγγράφωσ περί του εμπιςτευτικοφ ι μθ χαρακτιρα τθσ 

διαδικαςίασ, ενϊ διατθροφν τθν ευχζρεια να ςυμφωνιςουν αν θ ςχετικι ςυμφωνία 

καταλαμβάνει και το περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ, εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων που το 

περιεχόμενο του κακίςταται γνωςτό κατά τθν επίςπευςθ τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ 

εκτζλεςθσ ι επιβάλλεται για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο 

διαμεςολαβθτισ οφείλει να διαςφαλίςει τον εμπιςτευτικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ - 

ςτθν οποία, ελλείψει ειδικισ ςυμφωνίασ των μερϊν δεν τθροφνται πρακτικά - και να μθν 

γνωςτοποιιςει τισ πλθροφορίεσ που αντλεί από ζκαςτο των μερϊν, χωρίσ τθ ρθτι και κακ’ 

εκάςτθ περίπτωςθ ςυναίνεςθ του άλλου μζρουσ. Ρροσ διαςφάλιςθ τθσ αρχισ τθσ 

εμπιςτευτικότθτασ τθσ διαμεςολάβθςθσ αποκλείςκθκε θ ενϊπιον δικαςτικισ ι διαιτθτικισ 

αρχισ μαρτυρικι κατάκεςθ ι χοριγθςθ άλλων αποδεικτικϊν ςτοιχείων από μζρουσ των 

διαμεςολαβθτϊν, των μερϊν, των πλθρεξουςίων δικθγόρων τουσ και πάντων των 

ςυμμετεχόντων, αναφορικά με τισ πλθροφορίεσ που τουσ γνωςτοποιικθκαν ι υπζπεςαν 

ςτθν αντίλθψθ τουσ κατά τθ ςχετικι διαδικαςία ι επ’ αφορμισ αυτισ, εκτόσ αν επιβάλλεται 

για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ, ιδίωσ δε για τθν προςταςία τθσ ανθλικότθτασ ι τθσ ςωματικισ 

ακεραιότθτασ και ψυχικισ υγείασ φυςικοφ προςϊπου. Επίςθσ, θ πρόςκλθςθ προςφυγισ ςε 

διαμεςολάβθςθ, θ διλωςθ ςυμμετοχισ, οι δθλϊςεισ, υποδείξεισ, αιρζςεισ, ομολογίεσ και 

προτάςεισ που διατυπϊνονται από τα μζρθ προσ επίτευξθ τθσ ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ τθσ 

διαφοράσ, οι προτάςεισ του διαμεςολαβθτι και επ’ αυτϊν δθλϊςεισ των μερϊν, κακϊσ και 

τα ζγγραφα που ςυντάςςονται αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ τθσ διαμεςολάβθςθσ, δεν 

ςυνιςτοφν παραδεκτά αποδεικτικά μζςα ςε δικαςτικι ι διαιτθτικι διαδικαςία, εκτόσ αν 

υφίςταται αντίκετθ ςυμφωνία των μερϊν ι ανακφπτουν ηθτιματα ποινικισ δικαιοδοςίασ. 

Οι ςχετικοί κανόνεσ εφαρμόηονται ανεξάρτθτα από το αν θ δικαςτικι – διαιτθτικι 

διαδικαςία αναφζρεται ςτθ διαφορά που αποτζλεςε το αντικείμενο τθσ διαμεςολάβθςθσ, 

ενϊ τα αποδεικτικά ςτοιχεία που προςάγονται παραδεκτά ςε δικαςτικι – διαιτθτικι 

διαδικαςία, δεν κακίςτανται απαράδεκτα εκ μόνου του γεγονότοσ, ότι ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί ςε διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ. 

 

Άρκρο 184 

Εκτελεςτότθτα των ςυμφωνιϊν που προκφπτουν από τθ διαμεςολάβθςθ  

Οι ςυμφωνίεσ που προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ προςφζρονται μεν 

για εκοφςια εκτζλεςθ, προσ διαςφάλιςθ φιλικισ και βιϊςιμθσ ςχζςθσ των μερϊν. Ωςτόςο, 



αναγκαίο περιεχόμενο του παρόντοσ αποτελεί θ εκτελεςτότθτα των ςυμφωνιϊν που 

επιτυγχάνονται με διαμεςολάβθςθ, προκειμζνου αφενόσ μεν να ενκαρρφνεται θ προςφυγι 

ςτθ ςχετικι διαδικαςία, αφετζρου δε να κακορίηεται με αςφάλεια το νομικό πλαίςιο 

υλοποίθςθσ τθσ ςυμφωνίασ, προκειμζνου να αποφευχκεί θ δθμιουργία ζτερων αντιδικιϊν. 

Με το ςχετικό άρκρο κακορίηεται το περιεχόμενο του πρακτικοφ που ςυντάςςεται από το 

διαμεςολαβθτι και ορίηεται ότι από τον χρόνο κατάκεςισ του ςτθ Γραμματεία του 

Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου του τόπου διενζργειασ τθσ διαμεςολάβθςθσ ςυνιςτά εκτελεςτό 

τίτλο κατ’ άρκρο 904 ΚΡολΔ, εφόςον περιζχει ςυμφωνία ωσ προσ αξίωςθ που επιδζχεται 

αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, κακϊσ και ότι το απόγραφο εκδίδεται, κατ’ άρκρα 915 ζωσ 918 

ΚΡολΔ, από τον Δικαςτι του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου, ςτθ Γραμματεία του οποίου ζχει 

κατατεκεί το πρακτικό διαμεςολάβθςθσ. Τζλοσ, προσ διαςφάλιςθ των κανόνων τθσ 

δθμόςιασ τάξθσ και τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν ορίηεται ότι οι διατάξεισ τθσ 

ςυμφωνίασ διαμεςολάβθςθσ, που αναφζρονται ςε δικαιοπραξίεσ που υπόκεινται ςε νόμιμο 

ςυμβολαιογραφικό τφπο και μεταγραφι (όπωσ ενδεικτικά θ μετάκεςθ, αλλοίωςθ και 

εκποίθςθ εμπραγμάτου δικαιϊματοσ), υποβάλλονται ςτον νόμιμο τφπο και τισ διατυπϊςεισ 

δθμοςιότθτασ. 

 

Άρκρο 185 

Αποτελζςματα τθσ διαμεςολάβθςθσ ςτθν παραγραφι και τισ αποςβεςτικζσ προκεςμίεσ  

Θ ςυςτθματικι ρφκμιςθ του κεςμοφ τθσ διαμεςολάβθςθσ και θ αςφάλεια δικαίου 

επιβάλλει τθ ρφκμιςθ των κεμάτων που αναφζρονται ςτθν παραγραφι των αξιϊςεων και 

τθν τιρθςθ των αποςβεςτικϊν προκεςμιϊν άςκθςθσ δικαιωμάτων, που ειςάγονται ςτθ 

ςχετικι διαδικαςία. Με το ωσ άνω άρκρο ορίηεται ότι θ παραγραφι και θ αποςβεςτικι 

προκεςμία άςκθςθσ δικαιωμάτων, κακϊσ και οι δικονομικζσ προκεςμίεσ, αναςτζλλονται 

από τον χρόνο κατάρτιςθσ ζγκυρθσ ςυμφωνίασ για προςφυγι ςτθ διαμεςολάβθςθ, άλλωσ 

τθσ κλιςθσ για υποχρεωτικι προςφυγι ςτθ διαμεςολάβθςθ, και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ τθσ διαμεςολάβθςθσ, ενϊ θ διαδρομι τουσ εκκινεί εκ νζου, με τθν επιφφλαξθ 

των άρκρων 261, 262 και 263 ΑΚ, ζξι μινεσ μετά τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αποτυχίασ τθσ 

διαμεςολάβθςθσ ι τθν επίδοςθ διλωςθσ αποχϊρθςθσ από τθ διαμεςολάβθςθ ι τθν 

κατάργθςθ τθσ διαδικαςίασ με οποιοδιποτε άλλο τρόπο. 

Άρκρο 186 

Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ 

 



Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο κακορίηεται θ ςφνκεςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ, 

θ οποία ορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων, και επιςθμαίνεται ότι δεν μποροφν να αποτελζςουν τα μζλθ αυτισ και των 

Υποεπιτροπϊν τθσ πρόςωπα που διατθροφν οποιουδιποτε είδουσ ςχζςθ με φορείσ 

εκπαίδευςθσ διαμεςολαβθτϊν, κατά τουσ τελευταίουσ τουλάχιςτον δϊδεκα μινεσ.  

 

Άρκρο 187 

Αρμοδιότθτεσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ  

Στο ςχετικό άρκρο απαρικμοφνται οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ, θ 

οποία δφναται να ςυςτινει Υποεπιτροπζσ από μζλθ τθσ, με ρθτι εξουςιοδότθςθ για 

οριςτικι διευκζτθςθ των ηθτθμάτων που επιλαμβάνονται, εξαιρουμζνων των ηθτθμάτων 

αρμοδιότθτασ τθσ Ολομζλειασ. Ρροσ διευκζτθςθ των τακτικϊν κεμάτων θ Επιτροπι 

Διαμεςολάβθςθσ ςυγκροτεί τζςςερισ υποεπιτροπζσ, τθν Επιτροπι Μθτρϊου 

Διαμεςολαβθτϊν, τθν Επιτροπι Δεοντολογίασ και Ρεικαρχικοφ Ελζγχου, τθν Επιτροπι 

Ελζγχου Φορζων Εκπαίδευςθσ και τθν Επιτροπι Εξετάςεων. 

 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΘΤΩΝ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ -ΡΕΙΘΑΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Άρκρα 188-197 

Στο άρκρο 188, παρατίκενται τα προςόντα που απαιτείται να πλθροφνται ςτο πρόςωπο του 

διαμεςολαβθτι ςωρευτικά, με τθν επιςιμανςθ ότι ο διαμεςολαβθτισ οφείλει αφενόσ μεν 

να αξιολογιςει τισ παραμζτρουσ εκάςτθσ διαφοράσ και να αναλάβει τθ διενζργειά τθσ, 

μόνον εφόςον διακζτει επαρκι προσ τοφτο κατάρτιςθ και δεξιότθτεσ, αφετζρου δε να 

προβεί ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, τθρϊντασ το δεοντολογικό κϊδικα. 

Επιςθμαίνεται το γεγονόσ ότι δυνάμει τθσ παροφςασ διάταξθσ, οι κάτοχοι τίτλου 

διαπίςτευςθσ από άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και οι κάτοχοι 

θμεδαποφ μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ι ιςοδυνάμου τθσ αλλοδαπισ δεν 

απαιτείται να  εκπαιδευτοφν εκ νζου και να υποβλθκοφν ςτισ εξετάςεισ. Θ πρόβλεψθ αυτι 

κρίνεται αναγκαία, δεδομζνου ότι θ κατοχι μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου, με 

αντικείμενο τθν διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ, πρζπει να κρικεί ωσ επαρκζσ και ικανό 

αποδεικτικό γνϊςεωσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 

Στα άρκρα 189 και 190, ορίηεται ότι θ τιρθςθ των αρχϊν τθσ αμερολθψίασ και 

ουδετερότθτασ, ςυνιςτοφν τον πυρινα των κακθκόντων του διαμεςολαβθτι, που οφείλει 

να μεριμνά για τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των μερϊν και να διευκολφνει ιςοςκελϊσ τθν 



προϊκθςθ των κζςεων τουσ, διατυπϊνοντασ τθν προςωπικι του κζςθ, μόνον εφόςον 

υποβλθκεί ςχετικό αίτθμα, και απζχοντασ από ενζργειεσ κατεφκυνςθσ και επιβολισ τθσ 

λφςθσ που ενδεχομζνωσ προκρίνει, ενϊ με ενάργεια και ςαφινεια, τονίηεται θ εξζχουςα 

ςθμαςία τθσ ανεξαρτθςίασ του διαμεςολαβθτι, κακϊσ και υποχρζωςθ του τελευταίου να 

απζχει από τθν διαμεςολάβθςθ εφόςον υπάρχουν υπόνοιεσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και, 

εξ αυτοφ, αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν ανεξαρτθςία του. 

 

Άρκρα 191-193 

Στο άρκρο 191, ςκιαγραφείται το γενικό πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθν οποία οφείλει να 

ακολουκιςει ο διαμεςολαβθτισ, με γνϊμονα πάντα τον ςεβαςμό τθσ αρχισ τθσ ιδιωτικισ 

αυτονομίασ των μερϊν και τθσ δυνατότθτασ τουσ να παραμείνουν ι να αποχωριςουν από 

τθ διαμεςολάβθςθ κατά το δοκοφν, ενϊ ςτο άρκρο 192 εξαίρεται θ εμπιςτευτικότθτα που 

πρζπει να διζπει το ςφνολο τθσ διαδικαςίασ τθσ διαμεςολάβθςθσ, δια τθσ ρθτισ κζςπιςθσ 

υποχρζωςθσ τιρθςθσ εχεμφκειασ. Στο ςθμείο αυτό πρζπει να επιςθμανκεί ότι οι τυχόν 

διατάξεισ που διζπουν τθν όποια άλλθ επαγγελματικι ιδιότθτα του διαμεςολαβθτι 

(ενδεικτικά αναφζρονται οι διατάξεισ του Κϊδικα περί Δικθγόρων, ωσ ιςχφει, περί του 

κακικοντοσ εχεμφκειασ των δικθγόρων ), υποχωροφν ςε ςχζςθ με τισ ειδικζσ ρυκμίςεισ του 

παρόντοσ νόμου περί απορριτου τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ, διότι μεταξφ τουσ 

υφίςταται ςχζςθ ειδικοφ προσ γενικό. Σθμειωτζον ότι το άρκρο 371 ΡΚ, περί παραβίαςθσ 

τθσ επαγγελματικισ εχεμφκειασ καλφπτει όλουσ τουσ διαμεςολαβθτζσ. Στο άρκρο 193, 

ρυκμίηονται τα γενικά κζματα πεικαρχικοφ δικαίου των διαμεςολαβθτϊν (γενικζσ αρχζσ 

που διζπουν τθν πεικαρχικι διαδικαςία, παραγραφι κλπ), ορίηονται τα πεικαρχικά όργανα 

και θ ςφνκεςι τουσ, εξειδικεφεται ποιεσ ενζργειεσ/παραλείψεισ ςυνιςτοφν πεικαρχικό 

παράπτωμα, οι επιβαλλόμενεσ ποινζσ και οι ςυνζπειζσ τουσ.    

 

Άρκρα 194-196 

Στα άρκρα 194 ζωσ και 196, ρυκμίηονται τα κζματα τθσ αμοιβισ των 

διαμεςολαβθτϊν, ενϊ παρζχεται αφενόσ θ δυνατότθτα άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του 

διαμεςολαβθτι ωσ κφριου και αποκλειςτικοφ, χωρίσ να αςκείται παραλλιλωσ και άλλθ, 

ιτοι, θ αρχικι επαγγελματικι δραςτθριότθτα του διαμεςολαβθτι και αφετζρου θ 

δυνατότθτα ςφςταςθσ ενϊςεων προςϊπων και εταιρειϊν, προσ παροχι υπθρεςιϊν 

διαμεςολάβθςθσ.  

Ειδικότερα όςον αφορά τθν αμοιβι των διαμεςολαβθτϊν, δζον όπωσ επιςθμανκεί 

ότι προκρίνεται, ςτα πλαίςια τθσ ευελιξίασ τθσ όλθσ διαδικαςίασ, ο ελεφκεροσ κακοριςμόσ 



τθσ κατόπιν γραπτισ ςυμφωνίασ των μερϊν, με μόνθ παρζμβαςθ του νομοκζτθ ςτθν 

περίπτωςθ κατά τθν οποία, τζτοια γραπτι ςυμφωνία δεν υπάρχει. Τα ποςά των 100€/ϊρα, 

κακϊσ και τθσ ελάχιςτθσ ςυνολικισ αμοιβισ των 170,00€ κρίνονται δίκαια  και εφλογα ωσ 

αμοιβι, εφόςον ελλείπει θ κατά τα ανωτζρω γραπτι ςυμφωνία. 

 

Άρκρο 197 

Με το άρκρο 197, ειςάγεται θ υποχρζωςθ ενόσ εκάςτου διαμεςολαβθτι, να παρζχει 

ετθςίωσ τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ, ανϊνυμα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τισ 

διενεργθκείςεσ από αυτόν διαμεςολαβιςεισ, ωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο κείμενο του 

άρκρου. Θ ανωτζρω υποχρζωςθ υφίςταται και ςτθν περίπτωςθ που ο αρικμόσ των 

διαμεςολαβιςεων του υποχρζου είναι μθδενικόσ. Θ διάταξθ αυτι είναι εξαιρετικά 

ςθμαντικι δεδομζνου ότι χωρίσ τθ ςυγκζντρωςθ εμπεριςτατωμζνων ςτατιςτικϊν 

δεδομζνων ςχετικά με τθ διαμεςολάβθςθ, όπωσ ο αρικμόσ των υποκζςεων που επιλφονται 

με διαμεςολάβθςθ, θ μζςθ διάρκεια και τα ποςοςτά επιτυχίασ των διαδικαςιϊν 

διαμεςολάβθςθσ κακϊσ και χωρίσ τθν φπαρξθ μιασ τζτοιασ αξιόπιςτθσ βάςθσ δεδομζνων, 

είναι πολφ δφςκολθ θ περαιτζρω προϊκθςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ και θ αφξθςθ τθσ 

εμπιςτοςφνθσ του κοινοφ ςτθν αποτελεςματικότθτά τθσ (βλ. Ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου τθσ 12θσ Σεπτεμβρίου 2017 ςχετικά με τθ μεταφορά τθσ Οδθγίασ 2008/52/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Μαΐου 2008 για τθν 

διαμεςολάβθςθ). 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

ΦΟΕΙΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ – ΔΙΑΡΙΣΤΕΥΣΘ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΘΤΩΝ 

Στο υποκεφάλαιο Γϋτου νόμου, ρυκμίηονται λεπτομερϊσ θ ίδρυςθ και λειτουργία των 

φορζων κατάρτιςθσ διαμεςολαβθτϊν, κακϊσ και προχποκζςεισ και θ διαδικαςία 

διαπίςτευςθσ των διαμεςολαβθτϊν. Κφριοσ και πρωταρχικόσ ςτόχοσ των ςχετικϊν 

διατάξεων είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ λειτουργίασ των Φορζων Κατάρτιςθσ, 

αλλά και θ αναβάκμιςθ τθσ παρεχομζνθσ εκπαίδευςθσ και ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ και 

μετεκπαίδευςθσ των υποψθφίων διαμεςολαβθτϊν. 

Στο άρκρο 198, ορίηεται ότι Φορζασ κατάρτιςθσ διαμεςολαβθτϊν, μπορεί να είναι ι αςτικι 

εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, τθν οποία μποροφν να ςυςτιςουν δικθγορικοί 

ςφλλογοι είτε κατά μόνασ, είτε από κοινοφ, είτε και ςε ςφμπραξθ με άλλουσ 

επιςτθμονικοφσ, εκπαιδευτικοφσ ι επαγγελματικοφσ φορείσ τθσ αυτισ εφετειακισ 

περιφζρειασ αλλά και τθσ αλλοδαπισ και κατά τα ειδικότερον αναφερόμενα ςτα υπό 

ςτοιχεία (α) και (β) τθσ παραγράφου Α. Ρεραιτζρω ειςάγεται θ δυνατότθτα εκπαίδευςθσ 



υποψθφίων διαμεςολαβθτϊν από Κζντρα Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ 

(Κ.Ε.ΔΛ.ΒΛ.Μ) των ΑΕΛ, τα οποία παρζχουν ςχετικό πρόγραμμα, ενϊ παράλλθλα ειςάγονται 

αυςτθρά κριτιρια ςχετικά με το ποιοσ μπορεί να αςκιςει κακικοντα εκπαιδευτοφ, όπου 

πλζον απαιτείται να διακζτει κατ’ ελάχιςτον τετραετι επαγγελματικι εμπειρία ςτο 

γνωςτικό του αντικείμενο, ενϊ διαηευκτικά κα πρζπει να διακζτει επιπλζον και κάποιο/α εκ 

των αναφερομζνων υπό ςτοιχεία (α), (β), (γ) του άρκρου 201 αρ. 6 προςόντων. 

Στο άρκρο 199, ρυκμίηονται οι προχποκζςεισ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ εν 

γζνει διαδικαςία αδειοδότθςθσ των Φορζων κατάρτιςθσ. Σθμειϊνεται ότι οι ιδθ 

αδειοδοτθμζνοι φορείσ διατθροφν τισ άδειζσ τουσ. 

Εν ςυνεχεία, με τισ διατάξεισ των άρκρων 200, 201 και 202 επιδιϊκεται θ αναβάκμιςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ των υποψθφίων διαμεςολαβθτϊν με τθν υιοκζτθςθ προαπαιτουμζνων, 

προκειμζνου να ζχει κάποιοσ τθ δυνατότθτα να εκπαιδευτεί διαμεςολαβθτισ. Ειδικότερα, 

οι υποψιφιοι διαμεςολαβθτζσ κα πρζπει να είναι κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν ανωτάτου 

εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ, ι αντίςτοιχου αναγνωριςμζνου τθσ αλλοδαπισ 

,άρκρο 201 (β)-, κακϊσ και ενεργι επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςτο βαςικό τουσ 

επάγγελμα ,άρκρο 201 (γ)-. Το ελάχιςτο περιεχόμενο του βαςικοφ προγράμματοσ που 

πρζπει να παρακολουκιςουν οι υποψιφιοι διαμεςολαβθτζσ και το οποίο αποτελεί και τθν 

εξεταςτζα φλθ, αναφζρεται αναλυτικά ςτο άρκρο 201, ενϊ ςτο άρκρο 202 ρυκμίηεται 

λεπτομερϊσ θ διαδικαςία των εξετάςεων. Οι εξετάςεισ κα είναι γραπτζσ και προφορικζσ, 

ςτισ δε προφορικζσ κα ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ οι επιτυχόντεσ των γραπτϊν εξετάςεων. 

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να επιςθμανκεί ότι ςτο άρκρο 202 Β αρ. 8, ορίηεται ότι εάν ζνασ 

υποψιφιοσ αποτφχει ςε τρεισ (3) εξεταςτικζσ περιόδουσ, τότε οφείλει, προκειμζνου να 

ςυμμετάςχει ςε επόμενθ εξζταςθ, να προςκομίςει νζο πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ από 

Φορζα κατάρτιςθσ. Θ ανωτζρω πρόβλεψθ, κρίκθκε αναγκαία, ενόψει τθσ επιδιωκόμενθσ 

αναβάκμιςθσ του επιπζδου των διαμεςολαβθτϊν και με δεδομζνο ότι θ τριπλι αποτυχία 

ςτισ εξετάςεισ, είναι δθλωτικι τθσ ελλιποφσ κατανόθςθσ του εν γζνει μθχανιςμοφ τθσ 

διαμεςολάβθςθσ. Επίςθσ πρζπει ςτο ςθμείο αυτό να αναφερκεί ότι θ διαπίςτευςθ των ιδθ 

διαπιςτευμζνων διαμεςολαβθτϊν δεν κίγεται. 

Άρκρο 203 

Στο άρκρο 203 ρυκμίηονται τα κζματα τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςχετικά με τον κεςμό 

τθσ διαμεςολάβθςθσ, κακϊσ και τον τρόπο πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ των 

διαμεςολαβθτϊν.  

Επιπρόςκετα, ρυκμίηεται θ κατάρτιςθ και θ τιρθςθ του μθτρϊου διαμεςολαβθτϊν και 

προβλζπεται θ δυνατότθτα εγγραφισ ςτο Μθτρϊο και διαμεςολαβθτϊν οι οποίοι ζχουν 



διαπιςτευκεί ςε άλλο Κράτοσ-Μζλοσ, υπό τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία 

που αναφζρεται ςτον αρικμό 6 του ωσ άνω άρκρου. 

 

Άρκρο 204 

Στο άρκρο 204 προβλζπεται και ρυκμίηεται θ δυνατότθτα παραίτθςθσ από τθν ιδιότθτα του 

διαμεςολαβθτι και διαγραφισ από το Μθτρϊο διαμεςολαβθτϊν, θ επανεγγραφι υπό τουσ 

όρουσ και προχποκζςεισ των παραγράφων 2 και 3 κακϊσ και θ δυνατότθτα αναςτολισ των 

κακθκόντων του. 

 

Άρκρο 205 

Τζλοσ ςτο άρκρο αυτό προβλζπονται μεταβατικζσ διατάξεισ αναγκαίεσ για τθν ομαλι 

εφαρμογι του νόμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

Άρκρα 207-209 

Γενικό Μζροσ 

Στθν πολιτικι δίκθ θ απονομι του δικαίου διαλαμβάνει δφο ςτάδια: κατ’ αρχάσ, το δίκαιο 

διαγιγνϊςκεται και, ςτθ ςυνζχεια, υλοποιείται. Θ αναγκαςτικι εκτζλεςθ ακολουκεί τθ 

διαγνωςτικι δίκθ θ οποία ολοκλθρϊνεται με τθν ζκδοςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ και 

αποςκοπεί ςτθν κατά κυριολεξία απονομι του δικαίου ζναντι του θττθκζντοσ διαδίκου 

όταν αυτόσ δεν ςυμμορφϊνεται εκουςίωσ προσ το διατακτικό τθσ. Ωσ εκ τοφτου, κατά τθν 

αναγκαςτικι εκτζλεςθ μιασ δικαςτικισ απόφαςθσ, παρζχεται ζννομθ προςταςία. Θ αξίωςθ 

εκτζλεςθσ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ ανικει ςτον πυρινα του άρκρου 20 του Συντάγματοσ. 

Tο βαςικό εργαλείο αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ για τθν ικανοποίθςθ χρθματικισ αξίωςθσ είναι 

ο πλειςτθριαςμόσ. Μζχρι προςφάτωσ, ο νομοκζτθσ γνϊριηε αποκλειςτικϊσ τον «φυςικό» 

πλειςτθριαςμό. Θ τεχνολογικι εξζλιξθ δίνει πλζον τθ δυνατότθτα διενζργειάσ του και με 

θλεκτρονικά μζςα διαςφαλίηοντασ απολφτωσ τθν τιρθςθ όλων των δικονομικϊν και 

ουςιαςτικϊν εγγυιςεων, των επιταγϊν τθσ δθμοςιότθτασ και τθσ διαφάνειασ και του 

ςτόχου τθσ αποτελεςματικότερθσ ρευςτοποίθςθσ. Θ θλεκτρονικι διαδικαςία αποτελεί 

τυπικά κακοριςμζνθ και κεςμικά κωρακιςμζνθ διαδικαςία θ οποία εγγυάται τθν ακϊλυτθ 

και απρόςκοπτθ ςυμμετοχι των ενδιαφερομζνων, πραγματϊνοντασ τον τελικό και κοινό 

ςτόχο δανειςτι και οφειλζτθ που είναι θ επίτευξθ του μεγαλφτερου δυνατοφ 

πλειςτθριάςματοσ. 



Ο θλεκτρονικόσ πλειςτθριαςμόσ ο οποίοσ διζπεται ιδθ από τον Κϊδικα Ρολιτικισ 

Δικονομίασ είναι ανοικτοφ πλειοδοτικοφ τφπου. Με τον τρόπο αυτό είναι βζβαιο ότι 

επιτυγχάνεται το υψθλότερο δυνατό πλειςτθρίαςμα, γεγονόσ το οποίο ςθμαίνει ότι ο 

οφειλζτθσ αποπλθρϊνει τελικϊσ το μζγιςτο δυνατό τμιμα τθσ οφειλισ του και 

απελευκερϊνεται αναλόγωσ. Τθν ίδια ςτιγμι, διαςϊηεται θ πραγματικι αξία των 

εκπλειςτθριαηόμενων πραγμάτων.  

Αντικζτωσ, κατά το ιςχφον ςφςτθμα, ςτουσ «φυςικοφσ» πλειςτθριαςμοφσ θ προςφορά είναι 

μία και κλειςτι, το οποίο ςυνεπάγεται τθν πικανότθτα για μια ελάχιςτα μεγαλφτερθ 

προςφορά, θ οποία πικανότατα υπολείπεται τθσ αλθκινισ αξίασ του πράγματοσ, μια 

περιουςία να αλλάξει χζρια. Το ςφςτθμα τθσ μίασ κλειςτισ προςφοράσ υιοκετικθκε 

ελλείψει θλεκτρονικϊν μζςω διενζργειασ του πλειςτθριαςμοφ και με ςκοπό να 

αντιμετωπιςτοφν γνωςτά παραςιτικά φαινόμενα. 

Θ αναγκαςτικι εκτζλεςθ εκτυλίςςεται, εξ οριςμοφ, ςε ζνα πεδίο ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 

αλλά και υψθλισ ψυχικισ ζνταςθσ. Ρλθν, όμωσ, είναι αναγκαία ςε κάκε ζννομθ τάξθ. Θ 

διενζργεια του πλειςτθριαςμοφ με θλεκτρονικά μζςα επιτυγχάνει τθ μεγιςτοποίθςθ του 

οικονομικοφ οφζλουσ αλλά και τθν ελαχιςτοποίθςθ του προςωπικοφ κόςτουσ. Για όλουσ 

τουσ παραπάνω λόγουσ, προτείνεται θ κακολικι εφαρμογι του θλεκτρονικοφ τρόπου 

διενζργειασ των πλειςτθριαςμϊν. Θ μζχρι ςιμερα άλλωςτε άρτια διενζργειά τουσ με 

θλεκτρονικά μζςα εγγυάται τθν επιτυχία του εγχειριματοσ και ςτο μζλλον. 

Θ παροφςα νομοκετικι πρόταςθ κινείται προσ τισ εξισ τρεισ κατευκφνςεισ: πρϊτον, 

κατάργθςθ όλων των προβλζψεων που αφοροφςαν αποκλειςτικϊσ τουσ φυςικοφσ 

πλειςτθριαςμοφσ∙ δεφτερον, προςαρμογι των υπολοίπων διατάξεων ςτον αποκλειςτικό 

τρόπο διενζργειασ των πλειςτθριαςμϊν με θλεκτρονικά μζςα∙ τρίτον, βελτίωςθ του 

κανονιςτικοφ πλαιςίου με βάςθ τθ μζχρι ςιμερα εφαρμογι. 

 

Ειδικό μζροσ  

 

Άρκρο 207 

 

Ραρ. 1 - Άρκρο 927: Με δεδομζνο ότι ο τρόποσ διενζργειασ πλειςτθριαςμοφ είναι 

αποκλειςτικϊσ ο θλεκτρονικόσ, το παρόν άρκρο τροποποιείται προσ τθ ςυγκεκριμζνθ 



κατεφκυνςθ. Ο κανόνασ, ςφμφωνα με τον οποίο ωσ υπάλλθλοσ, ενϊπιον του οποίου 

διενεργείται με θλεκτρονικά μζςα ο πλειςτθριαςμόσ, ορίηεται ςυμβολαιογράφοσ τθσ 

περιφζρειασ του τόπου τθσ κατάςχεςθσ, διατθρείται. Θ ζννομθ τάξθ πρζπει να προβλζπει 

εναλλακτικι λφςθ όταν για οποιονδιποτε λόγο δεν είναι δυνατό να οριςκεί ωσ υπάλλθλοσ 

του πλειςτθριαςμοφ ςυμβολαιογράφοσ του τόπου εκτζλεςθσ (κατάςχεςθσ), ςφμφωνα με 

τον ωσ άνω κανόνα. Για τον λόγο αυτό, ειςάγεται παρζκκλιςθ, οπότε ο επιςπεφδων 

περιλαμβάνει ςτθν εντολι τθ διλωςθ να οριςτεί ςυμβολαιογράφοσ τθσ περιφζρειασ του 

ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ ι, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του 

ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ. Ο επιςπεφδων οφείλει να 

εξαντλιςει το ενδεχόμενο τθσ περιφζρειασ του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου 

εκτζλεςθσ και τελικϊσ, ελλείψει δθλαδι άλλθσ δυνατότθτασ, να καταφφγει ςτθν 

πρωτεφουςα του κράτουσ, και ςυγκεκριμζνα ςτον ςυμβολαιογραφικό ςφλλογο αυτισ. Θ 

επιλογι αυτι είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνθ προσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Κϊδικα 

Ρολιτικισ Δικονομίασ. Συγκεκριμζνα, κατ’ άρ. 24 και 601 παρ 3, ορίηεται θ δυνατότθτα 

προςφυγισ ςτα δικαςτιρια τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ να 

εντοπιςτεί το κατά τόπον αρμόδιο δικαςτιριο. Επίςθσ, κατ’ άρ. 959 παρ. 2, θ κυριότθτα, 

διοίκθςθ και διαχείριςθ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων πλειςτθριαςμοφ ανικει ςτουσ κατά 

τόπον αρμοδίουσ ςυμβολαιογραφικοφσ ςυλλόγουσ. Ωσ εκ τοφτου, θ ςχετικι επιλογι του 

νομοκζτει αποτυπϊνει τθ ςφνκεςθ των ανωτζρω ςτοιχείων. Για τον ίδιο λόγο, άλλωςτε, 

λαμβάνοντασ ιδίωσ υπόψθ τισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ του πλειςτθριαςμοφ που διενεργείται 

με θλεκτρονικά μζςα, προκρίκθκε το ενδιάμεςο βιμα αναηιτθςθσ ςυμβολαιογράφου εντόσ 

τθσ περιφζρειασ του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ, ςτον οποίο 

ανικει άλλωςτε θ κυριότθτα, διοίκθςθ και διαχείριςθ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων. 

Διευκρινίηεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ πρόβλεψθ ςε καμία περίπτωςθ δεν επθρεάηει οφτε 

αλλοιϊνει ι μεταβάλλει τθν τοπικι αρμοδιότθτα του δικαςτθρίου εκτζλεςθσ. Κρίνεται 

ςκόπιμο να υπομνθςκεί ότι θ εν λόγω διάταξθ, ωσ ειςάγουςα παρζκκλιςθ από τον κανόνα, 

πρζπει να ερμθνεφεται ςυςταλτικά. Τζλοσ, ενοποιοφνται τα τελευταία δφο εδάφια του 

άρκρου. 

 

Ραρ. 2 - Άρκρο 933: Λόγω τθσ παρζκκλιςθσ του άρκρου 927, δθλϊνεται ρθτϊσ ότι αρμόδιο 

κατά τόπο είναι πάντοτε το δικαςτιριο τθσ περιφζρειασ του τόπου τθσ εκτζλεςθσ, εφόςον 

μετά τθν επίδοςθ τθσ επιταγισ ακολοφκθςαν και άλλεσ πράξεισ τθσ εκτελεςτικισ 

διαδικαςίασ, αλλιϊσ αρμόδιο είναι το δικαςτιριο του άρκρου 584. Τζλοσ, διευκρινίηεται ότι 

αν πρόκειται για εκτζλεςθ για τθν ικανοποίθςθ χρθματικϊν απαιτιςεων, τόποσ εκτζλεςθσ 



είναι ο τόποσ κατάςχεςθσ, ακόμθ και εάν οριςτεί υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ 

ςυμβολαιογράφοσ που ζχει τθν ζδρα του ςε άλλθ περιφζρεια ςφμφωνα με όςα ορίηονται 

ςτο άρκρο 927. 

 

Ραρ. 3 - Άρκρο 943: Στθν παράγραφο 3, πζραν τθσ απαραίτθτθσ προςαρμογισ ςτθν 

αποκλειςτικότθτα του θλεκτρονικοφ τρόπου διενζργειασ του πλειςτθριαςμοφ, τίκεται θ 

αναγκαία αςφαλιςτικι δικλείδα τθσ παρζκκλιςθσ του άρκρου 927, ϊςτε εάν, για 

οποιονδιποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να οριςκεί ςυμβολαιογράφοσ του τόπου όπου 

βρίςκονται τα κινθτά, ωσ υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ μπορεί να οριςτεί και 

ςυμβολαιογράφοσ που ζχει τθν ζδρα του ςε άλλθ περιφζρεια ςφμφωνα με όςα ορίηονται 

ςτο άρκρο 927. 

 

Ραρ. 4 - Άρκρο 954: Στθν παράγραφο αυτι, διευκρινίηεται ότι τα υπό (γ) αναφερόμενα 

ςτοιχεία και ςυγκεκριμζνα ότι θ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον τα 

δφο τρίτα τθσ αξίασ, αφορά αποκλειςτικϊσ το καταςχεμζνο κινθτό πράγμα, κακϊσ επί 

ακινιτων θ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ προςδιορίηεται από τθν εμπορικι αξία του πράγματοσ, 

όπωσ αυτι εκτιμά ο αρμόδιοσ εκτιμθτισ. Επίςθσ, ςτο πνεφμα τθσ παρζκκλιςθσ του άρκρου 

927, ειςάγεται ότι ςτθν ζκκεςθ αναφζρονται επίςθσ οι όροι που τυχόν ζκεςε, ςχετικά με 

τον πλειςτθριαςμό, ο υπζρ ου θ εκτζλεςθ με τθν κατά το άρκρο 927 εντολι, κακϊσ επίςθσ 

και τυχόν θ διενζργειά του ενϊπιον ςυμβολαιογράφου που ζχει τθν ζδρα του ςε άλλθ 

περιφζρεια ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 927. Στθν παράγραφο 4 του άρκρου 954, 

προβλζπεται ςφντμθςθ τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ τθσ ανακοπισ από είκοςι (20) εργάςιμεσ 

θμζρεσ ςε δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ και αντίςτοιχθσ μείωςθσ τθσ προκεςμίασ 

δθμοςίευςθσ από τισ 12:00 το μεςθμζρι τθσ δζκατθσ πριν από τον πλειςτθριαςμό θμζρασ 

ςε αυτι τθσ όγδοθσ.  

 

Ραρ. 5 - Άρκρο 955: Στθν παράγραφο αυτι γίνεται θ αναγκαία προςαρμογι ςτον μοναδικό 

πλζον τρόπο διενζργειασ του πλειςτθριαςμοφ.  

 

Ραρ. 6 - Άρκρο 959: Ρλειςτθριαςμόσ με θλεκτρονικά μζςα - θλεκτρονικόσ πλειςτθριαςμόσ. 



Το ιςχφον άρκρο 959 καταργείται κακϊσ αφορά τουσ «φυςικοφσ» πλειςτθριαςμοφσ. Στθ 

κζςθ του επαναλαμβάνονται βελτιωμζνεσ οι ρυκμίςεισ του ιςχφοντοσ άρκρου 959 Α για τον 

πλειςτθριαςμό με θλεκτρονικά μζςα.  

 

Ραρ. 7 - Άρκρο 959 Α: Το άρκρο 959Α καταργείται. 

 

Ραρ. 8 - Άρκρο 964: Ρροβλζπεται ο τρόποσ οριςμοφ τθσ ςειράσ κατακφρωςθσ, όπωσ επίςθσ 

και ότι ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία το πλειςτθρίαςμα καλφψει το ποςό τθσ απαίτθςθσ 

εκείνου υπζρ του οποίου ζγινε θ εκτζλεςθ και των δανειςτϊν που αναγγζλκθκαν, κακϊσ 

και τα ζξοδα τθσ εκτζλεςθσ, τότε δεν γίνεται κατακφρωςθ για τα λοιπά καταςχεκζντα και 

δεν ςυντάςςεται ωσ προσ αυτά ζκκεςθ πλειςτθριαςμοφ και κατακφρωςθσ. 

 

Ραρ. 9 - Άρκρο 965: Στθν παράγραφο αυτι επαναλαμβάνεται ο κανόνασ ότι δεν μποροφν 

να πλειοδοτιςουν περιςςότεροι πλειοδότεσ από κοινοφ. Διευκρινίηεται ότι θ αντίρρθςθ 

περί αποκλειςμοφ από τθν πλειοδοςία κάκε προςϊπου εισ βάροσ του οποίου επιςπεφδεται 

αναπλειςτθριαςμόσ πρζπει να είναι γραπτι. Επιπλζον, ορίηεται ωσ τρόποσ καταβολισ θ 

μεταφορά πίςτωςθσ (ζμβαςμα). Ρεραιτζρω, θ ρφκμιςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 965 

εναρμονίηεται με αυτι του άρκρου 959 παράγραφοσ 13 ωσ προσ τθν προκεςμία εντόσ τθσ 

οποίασ πρζπει να κατατεκεί εντόκωσ το πλειςτθρίαςμα ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 

Δανείων. Επίςθσ, ορίηεται ότι αναλογοφντεσ επί του πλειςτθριάςματοσ τόκοι υπολογίηονται 

από το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων και αποδίδονται από κοινοφ με το 

πλειςτθρίαςμα με εντολι του επί του πλειςτθριαςμοφ υπαλλιλου, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία. Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων, που κα δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, 

κακορίηονται οι όροι και διαδικαςίεσ και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια που αφορά τθν 

απόδοςθ του πλειςτθριάςματοσ ςτουσ δικαιοφχοσ, κακϊσ και άλλο ειδικότερο κζμα, που 

ανακφπτει από τθν εφαρμογι του παρόντοσ. Ρεραιτζρω, διορκϊνεται θ παραπομπι κατά 

τθ νζα του εκδοχι άρκρο 959 παράγραφοσ 8. Τζλοσ, ορίηεται πλζον πιο αναλυτικά ότι ο 

υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ μπορεί, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκθ, να ηθτεί κατά τθ 

διεξαγωγι του πλειςτθριαςμοφ τθν επιβαλλόμενθ από τισ περιςτάςεισ ςυνδρομι και 

προςταςία αςτυνομικοφ οργάνου, ςτο οποίο παρζχει τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ και υποβάλλει 



αιτιματα για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ και τθν αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ διενζργειασ και 

ςυνζχιςθσ του πλειςτθριαςμοφ. 

 

Ραρ. 10 - Άρκρο 966: Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 966 διαγράφεται, κακϊσ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 965, δεν επιτρζπεται να πλειοδοτιςουν περιςςότεροι πλειοδότεσ από κοινοφ, 

οπότε δεν τίκεται ηιτθμα εισ ολόκλθρον ευκφνθσ τουσ. Οι λοιπζσ παράγραφοι του άρκρου 

αναρικμοφνται.  

 

Ραρ. 11 - Άρκρο 969: Στθν παράγραφο αυτι προςτίκεται θ αυτονόθτθ υποχρζωςθ 

καταβολισ και του τζλουσ χριςθσ προκειμζνου εκείνοσ κατά του οποίου ςτρζφεται θ 

εκτζλεςθ να ζχει δικαίωμα, εφόςον εξοφλιςει, ζωσ τθν κατακφρωςθ, τα ζξοδα και τισ 

απαιτιςεισ εκείνου που τ333θν επιςπεφδει και των άλλων δανειςτϊν που ζχουν τίτλο 

εκτελεςτό και αναγγζλκθκαν, να αναλάβει τα πράγματα που πλειςτθριάηονται. 

 

Ραρ. 12 - Άρκρο 972: Με τθν παράγραφο αυτι μεταβάλλεται ο χρόνοσ αναγγελίασ από 

πζντε θμζρεσ το αργότερο πριν τον πλειςτθριαςμό ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ μετά τον 

πλειςτθριαςμό. Τοφτο ςυμβαίνει διότι αφενόσ ςτθν πράξθ το μζτρο δεν λειτοφργθςε, 

αφετζρου δεδομζνθσ τθσ πικανότθτασ μεταβολισ του υπαλλιλου του πλειςτθριαςμοφ 

δθμιουργείται αναςφάλεια ωσ προσ τον τελικό τόπο επίδοςθσ. 

 

Ραρ. 13 - Άρκρο 988: Στθν παράγραφο αυτι επαναλαμβάνεται θ παρζκκλιςθ του άρκρου 

927, ϊςτε εάν, για οποιονδιποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να οριςκεί ςυμβολαιογράφοσ του 

τόπου εκτζλεςθσ, ωσ υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ μπορεί να οριςτεί, τελικά, 

ςυμβολαιογράφοσ που ζχει τθν ζδρα του ςε άλλθ περιφζρεια ςφμφωνα με όςα ορίηονται 

ςτο άρκρο 927.  

 

Ραρ. 14 - Άρκρο 995: Θ ςυγκεκριμζνθ παράγραφοσ προςαρμόηεται ςτο δεδομζνο ότι ο 

πλειςτθριαςμόσ διενεργείται αποκλειςτικϊσ με θλεκτρονικά μζςα και, για τον λόγο αυτό, θ 

παράγραφοσ 6, θ οποία  δεν εφαρμόςτθκε μζχρι ςιμερα και θ οποία ζχει προκαλζςει τθν 

εφλογθ αντίδραςθ των δικαςτικϊν επιμελθτϊν ωσ οργάνων τθσ εκτζλεςθσ, καταργείται.  



 

Ραρ. 15 - Άρκρο 998: Θ παράγραφοσ αυτι προςαρμόηεται ςτθν παρζκκλιςθ του άρκρου 

927, ορίηοντασ ότι το καταςχεμζνο ακίνθτο πλειςτθριάηεται με θλεκτρονικά μζςα από τον 

ςυμβολαιογράφο τθσ περιφζρειασ όπου βρίςκεται το ακίνθτο ι από ςυμβολαιογράφο που 

ζχει τθν ζδρα του ςε άλλθ περιφζρεια ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 927. Επίςθσ, 

πλζον το άρκρο 959, όχι το 959 Α, το οποίο καταργικθκε, εφαρμόηεται και ςτον 

πλειςτθριαςμό ακινιτων. Ρεραιτζρω, προβλζπεται, ςφμφωνα με τθ νζα ρφκμιςθ του 

άρκρου 927, ότι αν το ακίνθτο βρίςκεται ςε περιφζρειεσ περιςςότερων ειρθνοδικείων, ο 

πλειςτθριαςμόσ γίνεται κατά τθν επιλογι όποιου επιςπεφδει ςε ςυμβολαιογράφο 

οποιουδιποτε ειρθνοδικείου ι ςε ςυμβολαιογράφο τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ, με τισ 

διαλαμβανόμενεσ εκεί προχποκζςεισ. 

 

Ραρ. 16 - Άρκρο 998Α: Το ςυγκεκριμζνο άρκρο καταργείται. 

 

Ραρ. 17 - Άρκρο 1001: Στο πνεφμα τθσ τροποποίθςθσ του άρκρου 964, θ παράγραφοσ αυτι 

ορίηει ότι από τθ ςτιγμι που το πλειςτθρίαςμα καλφψει το ποςό τθσ απαίτθςθσ εκείνου 

υπζρ του οποίου ζγινε θ εκτζλεςθ και των δανειςτϊν που αναγγζλκθκαν, κακϊσ και τα 

ζξοδα τθσ εκτζλεςθσ, δεν γίνεται κατακφρωςθ για τα λοιπά καταςχεκζντα ακίνθτα και δεν 

ςυντάςςεται ωσ προσ αυτά ζκκεςθ πλειςτθριαςμοφ και κατακφρωςθσ. Ρεραιτζρω, 

προβλζπεται δυνατότθτα εκείνου κατά του οποίου ςτρζφεται θ εκτζλεςθ να ορίςει 

εγγράφωσ τθ ςειρά κατακφρωςθσ των πραγμάτων.  

 

Ραρ. 18 - Άρκρο 1002: Στο πνεφμα τθσ τροποποίθςθσ του άρκρου 969, με τθ ςυγκεκριμζνθ 

παράγραφο ορίηεται ότι, ζωσ τθν κατακφρωςθ, εκείνοσ κατά του οποίου ςτρζφεται θ 

εκτζλεςθ ζχει δικαίωμα να εξοφλιςει τισ απαιτιςεισ εκείνου υπζρ του οποίου γίνεται θ 

εκτζλεςθ και των δανειςτϊν που αναγγζλκθκαν, κακϊσ και τα ζξοδα και το τζλοσ χριςθσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο πλειςτθριαςμόσ ματαιϊνεται και αίρεται θ κατάςχεςθ. 

 

Ραρ. 19 - Άρκρο 1004: Στθν παράγραφο αυτι, ορίηεται, μεταξφ άλλων, θ υποχρζωςθ του 

υπερκεματιςτι να καταβάλει ςτον ειδικό τραπεηικό επαγγελματικό λογαριαςμό του 

υπαλλιλου του πλειςτθριαςμοφ το πλειςτθρίαςμα και το τζλοσ χριςθσ το αργότερο τθ 



δζκατθ εργάςιμθ θμζρα από τον πλειςτθριαςμό. Επίςθσ, προβλζπεται ότι ο υπάλλθλοσ του 

θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ οφείλει, το αργότερο τθ δωδζκατθ εργάςιμθ θμζρα από τον 

πλειςτθριαςμό, να κατακζςει το πλειςτθρίαςμα ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ κατάκεςθ του πλειςτθριάςματοσ είναι ακατάςχετθ, δεν εμπίπτει ςτθν πτωχευτικι 

περιουςία και δεν υπόκειται ςτισ δεςμεφςεισ που επιβάλλει το Δθμόςιο για τθ διαςφάλιςθ 

των ςυμφερόντων του. Εντόσ τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από τθν παρζλευςθ τθσ 

ανωτζρω προκεςμίασ, ο υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ αποδίδει το τζλοσ χριςθσ ςτον 

οικείο ςυμβολαιογραφικό ςφλλογο του οποίου αυτόσ είναι μζλοσ. Τζλοσ, προβλζπεται ότι 

κατά τα λοιπά και ςε ό,τι αφορά τθν κατάκεςθ του πλειςτθριάςματοσ ςτο Ταμείο 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων και τον υπολογιςμό τθσ τοκοδοςίασ εφαρμόηεται αναλογικά 

το άρκρο 965 παρ. 4, με εξαίρεςθ όςα ρυκμίηονται ειδικά ςτθν παροφςα διάταξθ. 

 

Ραρ. 20 - Άρκρο 1012: Θ παράγραφοσ αυτι προςαρμόηεται ςτθν παρζκκλιςθ του άρκρου 

927, και, για τον λόγο αυτό, προςτίκεται ωσ δεφτερο εδάφιο διαςφαλίηοντασ ότι, εάν για 

οποιονδιποτε λόγο δεν είναι δυνατό να οριςτεί ςυμβολαιογράφοσ του τόπου τθσ 

κατάςχεςθσ, ο πλειςτθριαςμόσ γίνεται ενϊπιον ςυμβολαιογράφου διοριςμζνου ςε άλλθ 

περιφζρεια ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 927. 

 

Ραρ. 21 - Άρκρο 1015: Με τθν παράγραφο αυτι γίνεται προςαρμογι ςτθν παρζκκλιςθ του 

άρκρου 927, και για τον λόγο αυτό προςτίκεται ωσ δεφτερο εδάφιο διαςφαλίηοντασ ότι εάν 

για οποιονδιποτε λόγο δεν είναι δυνατό να οριςτεί ςυμβολαιογράφοσ του τόπου τθσ 

κατάςχεςθσ, ο πλειςτθριαςμόσ γίνεται ενϊπιον ςυμβολαιογράφου διοριςμζνου που ζχει 

τθν ζδρα του ςε άλλθ περιφζρεια ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 927. 

 

Ραρ. 22 - Άρκρο 1021: Με τθν παράγραφο αυτι τίκεται ωσ δεφτερο εδάφιο θ διευκρίνιςθ 

ότι ο εκοφςιοσ πλειςτθριαςμόσ πραγματοποιείται με τθ διαδικαςία είτε του άρκρου 959, αν 

πρόκειται για κινθτό, είτε του άρκρου 998, αν πρόκειται για ακίνθτο. Επίςθσ, το άρκρο 

προςαρμόηεται προσ τθν παρζκκλιςθ του άρκρου 927 και προςτίκεται ότι πζμπτο εδάφιο 

διαςφαλίηοντασ ότι εάν για οποιονδιποτε λόγο δεν είναι δυνατό να οριςτεί 

ςυμβολαιογράφοσ τθσ περιφζρειασ όπου βρίςκεται το κινθτό ι το ακίνθτο, ο 

πλειςτθριαςμόσ γίνεται ενϊπιον ςυμβολαιογράφου διοριςμζνου που ζχει τθν ζδρα του ςε 

άλλθ περιφζρεια ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 927. 



 

 

Άρκρο 208 

Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου κεςπίηονται νζεσ μεταβατικζσ διατάξεισ εν όψει 

κακολικισ εφαρμογισ του μζτρου των θλεκτρονικϊν πλειςτθριαςμϊν. Επειδι δεν νοείται 

περίοδοσ κατά τθν οποία δεν βρίςκεται ςε ιςχφ διαδικαςία αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ 

δικαςτικϊν αποφάςεων, πρζπει να μεςολαβιςει οριςμζνο μεταβατικό χρονικό διάςτθμα 

κατά το οποίο οι οριςκζντεσ ιδθ «φυςικοί» πλειςτθριαςμοί δεν κα ματαιωκοφν αυκαίρετα 

αλλά κα διενεργθκοφν κανονικά και κα δοκεί ο αναγκαίοσ χρόνοσ προςαρμογισ ςτο νζο 

νομικό κακεςτϊσ και πρακτικισ προετοιμαςίασ όλων των παραγόντων και οργάνων τθσ 

εκτζλεςθσ για τθ διενζργειά τουσ αποκλειςτικϊσ με θλεκτρονικά μζςα. Θ αςφάλεια δικαίου 

επιτάςςει άλλωςτε αποτροπι αιφνιδιαςμοφ, ιδίωσ επιςπεφδοντοσ και κακ’ ου θ εκτζλεςθ. 

Για τθν ομαλι και ςφννομθ μετάβαςθ ςτο νζο κακεςτϊσ διενζργειασ πλειςτθριαςμϊν 

αποκλειςτικά με θλεκτρονικά μζςα, ορίηεται ςυγκεκριμζνο χρονικό ςθμείο ςτο μζλλον μετά 

το οποίο όλοι οι πλειςτθριαςμοί κα διεξάγονται αποκλειςτικά με θλεκτρονικά μζςα, 

ανεξάρτθτα από τον χρόνο επίδοςθσ τθσ επιταγισ και επιβολισ τθσ κατάςχεςθσ. Ππωσ ιδθ 

αναφζρκθκε, οι οριςκζντεσ να διενεργθκοφν μζχρι τότε «φυςικοί» πλειςτθριαςμοί κα 

διενεργθκοφν κανονικά. Επίςθσ, οι θλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί που είχαν οριςτεί να 

διεξαχκοφν πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ διενεργοφνται ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τουσ.  Για τουσ «φυςικοφσ» πλειςτθριαςμοφσ ωςτόςο που ζχει ιδθ οριςτεί να 

πραγματοποιθκοφν με φυςικό τρόπο οποτεδιποτε μετά το χρονικό αυτό ςθμείο και ζχει 

ιδθ ςυντελεςτεί θ ςχετικι προδικαςία του πλειςτθριαςμοφ, ο επιςπεφδων είναι 

υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει τθ μεταβολι του τρόπου και του χρόνου διενζργειασ τουσ 

με ςχετικι εντολι προσ τον δικαςτικό επιμελθτι για τθν ζκδοςθ νζου αποςπάςματοσ τθσ 

καταςχετιριασ ζκκεςθσ. Ρροσ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των μερϊν, ο ωσ άνω 

πλειςτθριαςμόσ είναι άκυροσ, αν δεν τθρθκοφν οι προβλεπόμενεσ διατυπϊςεισ, το 

αργότερο είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν οριςκείςα αρχικά θμερομθνία 

διενζργειασ του φυςικοφ πλειςτθριαςμοφ. Με τον τρόπο αυτό ο οριςκείσ φυςικόσ 

πλειςτθριαςμόσ κα διενεργθκεί τθν ίδια θμερομθνία με θλεκτρονικά μζςα. Στο ίδιο 

πνεφμα, προβλζπεται ρθτϊσ ότι θ ωσ άνω προδικαςία μπορεί να διενεργθκεί αμζςωσ μετά 

τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, ενϊ εξίςου ρθτϊσ ορίηεται ότι πλειςτθριαςμοί και 

ςυναφείσ δικαςτικζσ και εξϊδικεσ πράξεισ που κα διενεργθκοφν μζχρι το οριηόμενο ςτον 

νόμο χρονικό ςθμείο κακολικισ εφαρμογισ διζπονται από τισ προϊςχφςαςεσ 



καταργοφμενεσ ι τροποποιοφμενεσ διατάξεισ με βάςθ το προθγοφμενο άρκρο του 

παρόντοσ νόμου. Με βάςθ όλα τα παραπάνω διαςφαλίηεται θ ςυνζχεια απονομισ του 

δικαίου κατά το ςτάδιο τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ. Τζλοσ, προβλζπεται θ αναλογικι 

εφαρμογι των διατάξεων των άρ. 959 και 998 του Κ.Ρολ.Δ ςτουσ κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 

πλειςτθριαςμοφσ. 

 

Άρκρο 209 

Τροποποιείται ο Κϊδικασ Συμβολαιογράφων ϊςτε να εναρμονίηεται με τον, αποκλειςτικό, 

πλζον, τρόπο διενζργειασ των πλειςτθριαςμϊν με θλεκτρονικά μζςα. Εάν, για 

οποιονδιποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να οριςκεί ωσ υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ 

ςυμβολαιογράφοσ του τόπου εκτζλεςθσ (κατάςχεςθσ), ο επιςπεφδων μπορεί να ορίςει 

ςυμβολαιογράφο διοριςμζνο ςτθν περιφζρεια του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του 

τόπου εκτζλεςθσ ι, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ 

πρωτεφουςασ του κράτουσ.  

 

 

ΤΜΘΜΑ Δ’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

Άρκρο 210 

Με τθν παροφςα διάταξθ προβλζπεται ότι ο Ενιαίοσ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

(Ε.Φ.Κ.Α.) δε δφναται να χορθγεί οποιαςδιποτε μορφισ δάνειο ι να παρζχει κακ’  

οιονδιποτε τρόπο εχζγγυο, εγγφθςθ, εμπράγματθ αςφάλεια ςε Φορείσ ιδιωτικοφ δικαίου 

με ι χωρίσ νομικι προςωπικότθτα.  

 

Άρκρο 211 

Ροςοςτό απαρτίασ για ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ κιρυξθσ απεργίασ 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ ορίηεται ειδικι απαρτία κατά τισ γενικζσ ςυνελεφςεισ 

πρωτοβάκμιων ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων, προκειμζνου να λάβει χϊρα θ ςυηιτθςθ και 

να λθφκεί απόφαςθ για τθν κιρυξθ απεργίασ. Ειδικότερα, ορίηεται ότι απαιτείται θ 



παρουςία τουλάχιςτον του ενόσ δευτζρου (½) των οικονομικά τακτοποιθμζνων μελϊν τθσ 

ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ. 

Άρκρο 212 

Θ αυκεντικι ερμθνεία τθσ παρ. 2 του άρκρου 34 του α.ν. 1846/1951 (Αϋ 179) 

Αλθκισ ζννοια τθσ παρ. 2 του άρκρου 34 του α.ν. 1846/1951 (Αϋ 179) 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 1, 2, 3 και 6 του ν. 551/1915 (Αϋ 11), όπωσ 

κωδικοποιικθκε εν ςυνεχεία με το β.δ. τθσ 24θσ.07./25θσ.08.1920 (Αϋ 191), ο κφριοσ 

επιχείρθςθσ του είδουσ που κακορίηεται από το άρκρο 2 του νόμου αυτοφ, υποχρεοφται, 

ανεξαρτιτωσ υπαιτιότθτασ (αντικειμενικι ευκφνθ) και υπό τισ κακοριηόμενεσ ςτο νόμο 

αυτό ειδικότερεσ προχποκζςεισ, να καταβάλει τθν προβλεπόμενθ ςτον ίδιο νόμο 

αποηθμίωςθ για περιουςιακι ηθμία (άρκρο 3 παρ. 5), ςτον εργάτθ ι υπάλλθλό του, που 

υπζςτθ  βλάβθ τθσ υγείασ ι τθσ ςωματικισ του ακεραιότθτασ, ςυνεπεία ατυχιματοσ που 

επιλκε από βίαιο ςυμβάν, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του ι εξ αφορμισ αυτισ, ςε 

περίπτωςθ δε κανάτου από τθν ίδια αιτία, ςτα κακοριηόμενα ςτο άρκρο 6 του ίδιου νόμου 

ςυγγενικά του πρόςωπα. 

Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 60 του α.ν. 1846/1951 (Αϋ 179), 

εάν ο πακϊν εξ εργατικοφ ατυχιματοσ υπάγεται ςτθν αςφάλιςθ του ΛΚΑ, τότε ο εργοδότθσ 

απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ που προκφπτει με βάςθ τισ ειδικζσ διατάξεισ περί εργατικϊν 

ατυχθμάτων, όπωσ αυτζσ κωδικοποιικθκαν με το β.δ. τθσ 24θσ.07./25θσ.08.1920 (Αϋ 191).  

Τζλοσ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 34 του α.ν. 1846/1951 (Αϋ 179), όταν 

το εργατικό ατφχθμα οφείλεται ςε δόλο του εργοδότθ, αυτόσ (δεν απαλλάςςεται από τθ 

ςχετικι ευκφνθ, αλλά) οφείλει να καταβάλει, αφενόσ ςτο ΛΚΑ τθ δαπάνθ των παροχϊν που 

ο εν λόγω φορζασ χοριγθςε ςτον πακόντα και αφετζρου ςτον πακόντα τθ διαφορά 

ανάμεςα ςτισ παροχζσ που αυτόσ ζλαβε από το ΛΚΑ και ςτθν αποηθμίωςθ που δικαιοφται 

βάςει των κοινϊν διατάξεων του αςτικοφ δικαίου.  

Θ πρόβλεψθ του κανόνα τθσ κατ’ αρχιν απαλλαγισ (με το άρκρο 60 παρ. 3) του εργοδότθ 

από τθ ςχετικι (αντικειμενικι) ευκφνθ και τθσ κάλυψθσ του αντίςτοιχου κινδφνου από τον 

φορζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ του εργαηομζνου είναι εφλογθ, λαμβανομζνου ιδίωσ υπόψθ 

του γεγονότοσ ότι μζροσ των καταβαλλόμενων από τον εργοδότθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 

κατατείνει ακριβϊσ ςτθν κάλυψθ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου επζλευςθσ ατυχθμάτων κατά 

τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ι με αφορμι αυτι. Είναι, άλλωςτε, γνωςτό ότι θ κάλυψθ αυτοφ 

ακριβϊσ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου, του κινδφνου από εργατικό ατφχθμα (όπωσ και τθσ 



κάλυψθσ του γιρατοσ, τθσ μθτρότθτασ κ.α.) υπιρξε μεταξφ των βαςικϊν ςτόχων τθσ ίδιασ 

τθσ ίδρυςθσ και ςυγκρότθςθσ του ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Εντοφτοισ, θ διατφπωςθ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 34 του α.ν. 1846/1951 (Αϋ 179) 

περί εξαίρεςθσ από τθν κατ’ αρχιν απαλλαγι του εργοδότθ από τθ ςχετικι ευκφνθ ςε 

περίπτωςθ που το ατφχθμα οφείλεται ςε δόλου αυτοφ, εξεταηόμενθ ςε ςυνδυαςμό με 

εκείνθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 60 του ίδιου νόμου (θ οποία, όπωσ επιςθμάνκθκε, προβλζπει 

τθν απαλλαγι του εργοδότθ από τθν, απορρζουςα από τισ ειδικζσ διατάξεισ περί εργατικϊν 

ατυχθμάτων, αντικειμενικι ευκφνθ, ςε περίπτωςθ υπαγωγισ του πακόντοσ εργαηόμενου 

ςτθν αςφάλιςθ του ΛΚΑ), ζχει επί ςειρά ετϊν προκαλζςει ςοβαρζσ ερμθνευτικζσ 

αμφιςβθτιςεισ και διχογνωμίεσ και ζχει δθμιουργιςει το ζδαφοσ για τθν υιοκζτθςθ 

ερμθνευτικϊν εκδοχϊν, που, κατ’ αποτζλεςμα, όχι μόνο δεν απθχοφν τθν αλθκι βοφλθςθ 

του νομοκζτθ και το ςκοπό που κζλθςε να εξυπθρετιςει με τθν πρόβλεψθ τθσ απαλλαγισ 

του εργοδότθ από τθν αντικειμενικι ευκφνθ ςε περιπτϊςεισ εργατικϊν ατυχθμάτων, αλλά 

κείνται, επιπλζον, εκτόσ των ορίων βαςικϊν ςυνταγματικϊν διατάξεων.  

Ειδικότερα, τίκεται το ηιτθμα εάν θ ειςαγόμενθ με τθ διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 34 

του α.ν. 1846/1951 (Αϋ 179) εξαίρεςθ από τθν απαλλαγι του εργοδότθ από τθ ςχετικι 

ευκφνθ και θ ςυνακόλουκθ υποχρζωςθ του εργοδότθ να καταβάλει αφενόσ ςτον 

αςφαλιςτικό φορζα τθ δαπάνθ των χορθγοφμενων ςτον πακόντα παροχϊν και αφετζρου 

ςτον ίδιο τον πακόντα τθ διαφορά ανάμεςα ςτισ παροχζσ αυτζσ και τθν πλιρθ αποηθμίωςθ 

που δικαιοφται κατά τισ κοινζσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα, ςυντρζχει μόνο ςτθν 

περίπτωςθ που ο δόλοσ του εργοδότθ καλφπτει και το αποτζλεςμα του εργατικοφ 

ατυχιματοσ (μόνον, δθλαδι, εφόςον ο εργοδότθσ κζλθςε ι αποδζχκθκε και τθν ίδια τθ 

βλάβθ του πακόντοσ) ι εάν θ ζννοια τθσ φράςθσ «οφείλεται ςε δόλο του εργοδότθ ι του 

υπ’ αυτοφ προςτθκζντοσ προςϊπου» καλφπτει και τθν περίπτωςθ που το εργατικό ατφχθμα 

ςυνδζεται αιτιωδϊσ με δόλια παραβίαςθ, από αυτοφσ, των διατάξεων νόμων, διαταγμάτων 

και κανονιςμϊν που προβλζπουν τα υποχρεωτικά μζτρα προςταςίασ τθσ αςφάλειασ και τθσ 

υγείασ ςτθν εργαςία. 

Θ υιοκζτθςθ τθσ πρϊτθσ εκδοχισ οδθγεί ςτο αποτζλεςμα, ακόμα και εργοδότεσ που εν 

γνϊςει τουσ παραβιάηουν τα προβλεπόμενα από το νόμο μζτρα αςφαλείασ και ςυνειδθτά 

εκκζτουν τουσ εργαηομζνουσ ςτουσ αντίςτοιχουσ ςοβαροφσ κινδφνουσ, να μετακυλίουν ςτο 

αςφαλιςτικό ςφςτθμα τθν ευκφνθ τθσ παράνομθσ αυτισ και αντικοινωνικισ ςυμπεριφοράσ, 

θ οποία και ςτάκθκε αιτία -εφόςον τοφτο βεβαιϊνεται και από τισ ςχετικζσ δικαςτικζσ 

αποφάςεισ- για τθν επζλευςθ του εργατικοφ ατυχιματοσ. Κάτι τζτοιο, όμωσ, κείται εκτόσ 

τθσ λογικισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ του εργατικοφ ατυχιματοσ, κακϊσ θ καταβολι των 



ςχετικϊν εργοδοτικϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν δεν εξαςφαλίηει ςτον εργοδότθ τθ 

δυνατότθτα να μθν τθρεί τθ νομοκεςία για τθν αςφάλεια και τθν υγεία ςτθν εργαςία, αλλά 

τον αςφαλίηει από τθν περίπτωςθ που, παρά τθν τιρθςθ των ςχετικϊν μζτρων αςφαλείασ, 

επζρχεται το ατυχζσ, βίαιο ςυμβάν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ το αςφαλιςτικό ςφςτθμα 

επιβαρφνεται με -ςθμαντικζσ, ςυνικωσ- δαπάνεσ χοριγθςθσ των ςχετικϊν αςφαλιςτικϊν 

παροχϊν ςτα κφματα εργατικϊν ατυχθμάτων ι τουσ ςυγγενείσ τουσ, αναλαμβάνοντασ το 

κόςτοσ μιασ -οφτωσ ι άλλωσ- αξιόποινθσ (αφοφ ο νόμοσ προβλζπει και ποινικζσ κυρϊςεισ 

για τθ μθ τιρθςθ των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ ςτθν εργαςία) ςυμπεριφοράσ του 

εργοδότθ. 

Ραράλλθλα, θ υιοκζτθςθ μιασ ερμθνευτικισ εκδοχισ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 

34 παρ. 2 του α.ν. 1846/1951 (Αϋ 179) που οδθγεί εμμζςωσ ςε αποκλειςμό τθσ ευκφνθσ του 

εργοδότθ (ακόμα και ενόσ εργοδότθ που ςυνειδθτά δεν τθρεί τισ διατάξεισ περί αςφάλειασ 

ςτθν εργαςία) για τθν καταβολι ςτον πακόντα τθσ διαφοράσ ανάμεςα ςτισ χορθγοφμενεσ 

ςε αυτόν παροχζσ από τον φορζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ςτθν πλιρθ αποηθμίωςθ που 

αυτόσ δικαιοφται βάςει των διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα, κα αποςτεροφςε από τον 

πακόντα εργαηόμενο το δικαίωμα δικαςτικισ προςταςίασ (κατά παράβαςθ του άρκρου 20 

του Συντάγματοσ) ωσ προσ τθν αποκατάςταςθ τθσ ςοβαρισ -κατά κανόνα- υλικισ ηθμίασ 

που υπζςτθ από το εργατικό ατφχθμα.  

Ωςτόςο, μία τζτοια ερμθνεία, που κα οδθγοφςε ςτο εξαιρετικά ανεπιεικζσ αποτζλεςμα του 

αποκλειςμοφ τθσ δυνατότθτασ του πακόντοσ του εργατικοφ ατυχιματοσ (όπου κατά κανόνα 

το κόςτοσ τθσ αποκατάςταςθσ τθσ υγείασ ι τθσ αντιμετϊπιςθσ των ςυνκθκϊν που 

ςυνεπάγεται μία μόνιμθ αναπθρία υπερβαίνει ςθμαντικά τισ χορθγοφμενεσ από τον 

αςφαλιςτικό φορζα παροχζσ) να αξιϊςει τθν επιπλζον αυτι αποηθμίωςθ, που απορρζει 

από τισ κοινζσ διατάξεισ του αςτικοφ δικαίου, ζναντι ενόσ εργοδότθ που εν γνϊςει του ζχει 

παραβιάςει τισ διατάξεισ περί προςταςίασ τθσ αςφάλειασ και τθσ υγείασ ςτθν εργαςία, δεν 

είναι δυνατόν να γίνει ανεκτι από τθν ζννομθ τάξθ (άρκρο 5 του Συντάγματοσ). Μία τζτοια 

ερμθνεία, άλλωςτε, δεν προκφπτει οφτε από τθ ςυνδυαςτικι εφαρμογι τθσ ερμθνευόμενθσ 

διάταξθσ με εκείνθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 60 του ίδιου νόμου, αφοφ θ τελευταία, όπωσ 

επιςθμάνκθκε, ειςάγει απαλλαγι του εργοδότθ, όχι από κάκε ευκφνθ, αλλά από τθν 

αντικειμενικι ευκφνθ που προβλζπεται από τισ ειδικζσ διατάξεισ περί εργατικϊν 

ατυχθμάτων. 

Ενόψει των ανωτζρω, με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ αίρεται θ ςχετικι ερμθνευτικι 

αμφιςβιτθςθ και αποςαφθνίηεται ότι, κατά τθν αλθκι ζννοια τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 34 του α.ν. 1846/1951 (Αϋ 179) και τθν αλθκι βοφλθςθ του νομοκζτθ, ο εργοδότθσ 



οφείλει να καταβάλει ςτο μεν αςφαλιςτικό φορζα τισ δαπάνεσ που αυτόσ χοριγθςε ςτον 

πακόντα από εργατικό ατφχθμα, ςτον δε πακόντα τθ διαφορά ανάμεςα ςτισ παροχζσ αυτζσ 

και τθν πλιρθ αποηθμίωςθ που δικαιοφται κατά τισ κοινζσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα, 

ςε κάκε περίπτωςθ που βεβαιϊνεται δικαςτικά ότι το εργατικό ατφχθμα οφείλεται ςε δόλο 

του εργοδότθ, είτε ωσ προσ αυτό κακεαυτό το αποτζλεςμα του εργατικοφ ατυχιματοσ είτε 

όμωσ και ωσ προσ τθν παραβίαςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί αςφάλειασ και υγείασ ςτθν 

εργαςία.     

 

Άρκρο 213 

Τροποποίθςθ του π.δ. 246/2006 (Αϋ 261) 

Θ εξαίρεςθ του κλάδου των οδθγϊν ΚΤΕΛ και τουριςτικϊν λεωφορείων από τθν υποχρζωςθ 

ανάρτθςθσ πίνακα εβδομαδιαίων αναπαφςεων του προςωπικοφ κίνθςθσ, των θμεριςιων 

ςτοιχείων προςωπικοφ και δρομολογίων και υπερωριϊν θλεκτρονικά ςτο Ρλθροφοριακό 

Σφςτθμα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) ζχει ςυμβάλει ςε ζντονα φαινόμενα 

αυκαιρεςιϊν τθσ εργατικισ νομοκεςίασ ςτον εν λόγω κλάδο, κακϊσ τα ελεγκτικά όργανα 

του ΣΕΡΕ δεν είναι ςε κζςθ να επιτελζςουν αποτελεςματικά το ζργο τουσ. Δεδομζνων των 

ανωτζρω, κακϊσ και τθσ διαδεδομζνθσ πλζον χριςθσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του 

Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, θ ειδικι αυτι 

μεταχείριςθ δεν δικαιολογείται από κάποιον αποχρϊντα λόγο. Συνεπϊσ, είναι απαραίτθτο 

και ο ςυγκεκριμζνοσ κλάδοσ να αντιμετωπίηεται κατά τον ίδιο τρόπο με τουσ υπόλοιπουσ. 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ, κακιερϊνεται θ υποχρζωςθ καταχϊρθςθσ ςε 

πλθροφοριακό ςφςτθμα του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ των υπερωριϊν του προςωπικοφ, του μθνιαίου πίνακα εβδομαδιαίων 

αναπαφςεων του προςωπικοφ κίνθςθσ και των θμεριςιων ςτοιχείων προςωπικοφ και 

δρομολογίων για κάκε λεωφορείο των ΚΤΕΛ και των τουριςτικϊν λεωφορείων.  

ϋΑρκρο 214 

Με τθν παροφςα ρφκµιςθ αναμορφϊνεται το κακεςτϊσ που διζπει τα υφιςτάµενα 

οικογενειακά επιδόµατα µε ςκοπό τον εξορκολογιςµό τουσ και τθν αντικατάςταςι τουσ 

από ζνα ενιαίο επίδομα παιδιοφ, το οποίο χορθγείται λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό των 

εξαρτϊμενων τζκνων, το ιςοδφναμο οικογενειακό ειςόδθμα και τθν ειςοδθματικι 

κατθγορία κάκε οικογζνειασ. Αυτι θ αναμόρφωςθ  απαιτεί τθν ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ 

με επιπλζον 260 εκατομμφρια ευρϊ ϊςτε να καλυφκοφν κενά των προθγοφμενων 



ρυκμίςεων και θ ανιςότιμθ μεταχείριςθ των οικογενειϊν με διαφορετικό αρικμό 

εξαρτϊμενων τζκνων.       

Το επίδομα παιδιοφ κα καταβάλεται ςτοχευµζνα ςτισ οικογζνειεσ με  παιδιά, ξεκινϊντασ 

εκεί όπου  αντιµετωπίηουν µεγαλφτερθ ανάγκθ και για το λόγο αυτό κα υπολογίηεται βάςει 

κλιµακοφµενου ειςοδθµατικοφ κριτθρίου για τθν ενίςχυςθ των αςκενζςτερων οικονοµικά 

δικαιοφχων. 

Με τισ προτεινόµενεσ διατάξεισ επιτυγχάνεται ο  εξορκολογιςµόσ τθσ πολιτικισ που αφορά 

ςτθν παροχι  επιδοµάτων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των παιδιϊν, κακϊσ εφαρμόηονται 

αφενόσ ίδια αντικειμενικά κριτιρια για όλα τα παιδιά, βάςει οικογενειακοφ ειςοδιματοσ 

και, αφετζρου, με τθν λελογιςμζνθ κλιμάκωςθ του ποςοφ του επιδόματοσ ανάλογα με 

αρικμό των εξαρτϊμενων παιδιϊν  διαςφαλίηεται μια ςαφϊσ πιο ςτοχευµζνθ πολιτικι θ 

οποία λαμβάνει υπόψθ τθσ και τθν  πραγµατικι οικονομικι αδυναµία και τισ πραγματικζσ 

ανάγκεσ κάκε οικογζνειασ.   

 

Ωσ κλίµακα ιςοδυναµίασ ορίηεται, ςτθν παράγραφο 4 τθσ διάταξθσ,  το ςτακµιςµζνο 

άκροιςµα των µελϊν τθσ οικογζνειασ. Ο πρϊτοσ γονζασ ζχει ςτάκµιςθ 1, ο δεφτεροσ γονζασ 

ζχει ςτάκµιςθ 1/2 και κάκε εξαρτϊµενο τζκνο ζχει ςτάκµιςθ 1/4, γεγονόσ που ςυνιςτά 

ευνοϊκι για τον ωφελοφμενο τροποποίθςθ ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ ςτακμίςεισ των 

καταργοφμενων διατάξεων τθσ παραγράφου ΛΑ, υποπαράγραφοσ ΛΑ2 του ν. 4093/2012. 

 

Οι οικογζνειεσ που δικαιοφνται το επίδοµα παιδιοφ διαιροφνται αναλόγωσ του ιςοδυνάµου 

ειςοδιµατοσ ςε τρεισ κατθγορίεσ ιςοδφναμου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ, οι οποίεσ 

περιγράφονται ςτθν παρ. 5 τθσ διάταξθσ. 

  

Στθν παράγραφο 8 αναφζρονται τα θλικιακά όρια των τζκνων για τα οποία καταβάλλεται το 

επίδομα ενϊ αναφζρονται και οι ειδικότερεσ περιπτϊςεισ των τζκνων με ποςοςτό 

αναπθρίασ κακϊσ και των ορφανϊν  τζκνων. 

Στθν παράγραφο 10 ορίηεται για πρϊτθ φορά ςε διάταξθ νόμου ο φορζασ χοριγθςθσ τθσ 

παροχισ και ςτθν παράγραφο 11 αναφζρονται κατθγορίεσ δικαιοφχων ςτουσ οποίουσ 

χορθγείται το επίδομα, εφόςον διαμζνουν νόμιμα και μόνιμα ςτθν ελλθνικι επικράτεια για 

πζντε ςυναπτά ζτθ αντί των δζκα που ίςχυε μζχρι ςιμερα. 



Τζλοσ, διευκρινίηεται ότι το κεςπιηόμενο επίδομα απαλλάςςεται από κάκε φόρο, τζλοσ, 

ειςφορά ι κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτου ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ ειδικισ 

ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του αρ. 29 ν. 3986/2011.  

 

 

Άρκρο 215 

 

Θ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων για τθν χοριγθςθ προνοιακϊν επιδομάτων ςε άτομα με 

αναπθρία ςιμερα χαρακτθρίηεται από πολυδιάςπαςθ των φορζων χοριγθςθσ και παροχισ 

πλθροφοριϊν, ανομοιογζνεια, ανιςότθτεσ, γραφειοκρατία, πλθκϊρα εγγράφων 

δικαιολογθτικϊν και ανάγκθ πολλαπλϊν μετακινιςεων του ατόμου με αναπθρία οι οποίεσ 

ζρχονται ςε ευκεία αντίκεςθ με τισ ανάγκεσ και τθν ιδιαίτερθ ευαλωτότθτά του.  

 

Απαιτείται, επομζνωσ, μια ριηικι αλλαγι που να εξαςφαλίηει τθ χοριγθςθ των προνοιακϊν 

επιδομάτων  με τρόπο ςφγχρονο, ενιαίο, δίκαιο, διαφανι, φιλικό και με ςεβαςμό προσ το 

άτομο με αναπθρία, που να τθρεί ςτο ακζραιο τθ Σφμβαςθ  για τα Δικαιϊματα των Ατόμων 

με Αναπθρία, τθν οποία θ χϊρα μασ ζχει ενςωματϊςει με το ν.4488/2017 και ζχει 

υιοκετιςει  τισ κατευκφνςεισ για τθν  υλοποίθςι τθσ.  

 

Θ αλλαγι αυτι κα πρζπει να αφορά, τόςο ςτθ διαδικαςία εξαςφάλιςθσ πρόςβαςθσ ςτθν 

πλθροφόρθςθ, ςτθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ςτθ διαδικαςία κρίςθσ τθσ και απονομισ και 

καταβολισ των επιδομάτων, όςο και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ καλφτερθσ γνϊςθσ τθσ 

γενικότερθσ κατάςταςθσ του ατόμου με αναπθρία, του περιβάλλοντοσ εντόσ του οποίου ηει 

και δραςτθριοποιείται, των εμποδίων και των δυνατοτιτων για πλιρθ ζνταξθ ι επανζνταξθ 

ςτθν κοινωνία. Δεδομζνου όμωσ ότι οι τροποποιιςεισ  που απαιτοφνται  είναι δραςτικζσ 

και πολλαπλζσ, απαιτείται οπωςδιποτε θ εφαρμογι πιλοτικοφ προγράμματοσ που κα 

αφορά ζνα δείγμα μόνον του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ των δυνθτικϊν δικαιοφχων, 

προκειμζνου  να διαπιςτωκεί θ καλι εφαρμογι των προτεινόμενων αλλαγϊν, τα οφζλθ 

τουσ και τα πικανά προβλιματα που χριηουν διορκωτικϊν παρεμβάςεων, εν όψει τθσ 

γενικότερθσ εφαρμογισ. 

 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ  κακορίηονται οι βαςικοί όροι του πιλοτικοφ αυτοφ 

προγράμματοσ για τθ χοριγθςθ νζων προνοιακϊν επιδομάτων ςε άτομα με αναπθρία και 

ςυγκεκριμζνα: ο φορζασ χοριγθςισ τουσ, οι φορείσ που εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία 



υποβολισ και κρίςθσ των αιτιςεων και απόδοςθσ των επιδομάτων, οι δομζσ ενθμζρωςθσ 

και υποδοχισ των αιτιςεων και  θ ςφςταςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ μζςω του οποίου 

διεκπεραιϊνεται θ όλθ διαδικαςία με απόλυτα θλεκτρονικό, επομζνωσ διαφανι και 

αδιάβλθτο τρόπο. Δίνονται τζλοσ οι εξουςιοδοτιςεισ ϊςτε με Υπουργικζσ αποφάςεισ να 

οριςκοφν ςτθ ςυνζχεια όλεσ οι λεπτομζρειεσ για τθ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων και τθν 

πορεία τουσ μζςα ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα,  κακϊσ και για τθ ςφςταςθ και τθ διαςφάλιςθ 

τθσ λειτουργίασ του ίδιου του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

Το πιλοτικό πρόγραμμα ζχει ωσ ςτόχο να προετοιμάςει τθ μετάβαςθ από τθν τρζχουςα 

ιατροκεντρικι προςζγγιςθ τθσ εκτίμθςθσ τθσ αναπθρίασ ςε ζναν τρόπο εκτίμθςθσ που κα 

περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ λειτουργικότθτα του ατόμου με αναπθρία. Θ 

αξιολόγθςθ του πιλοτικοφ προγράμματοσ, όταν ολοκλθρωκεί, κα παράςχει τθν 

τεκμθριωμζνθ βάςθ επί τθσ οποίασ κα ςτθριχκοφν τα επόμενα βιματα ςτθ μεταρρφκμιςθ 

τθσ διαδικαςίασ εκτίμθςθσ τθσ αναπθρίασ. 

 

ΤΜΘΜΑ Ε’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ 

Άρκρο 216 

Τροποποίθςθ του ν. 3651/2008 (Α’ 44) 

Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, μετά και τθν υπ’ αρ. 36/2017 Γνωμοδότθςθ τθσ 

Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ (ΦΕΚ Β’ 3982/2017), βάςει του άρκρου 23 του ν. 3959/2011, 

όπωσ ιςχφει, επί αιτιματοσ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν για τθν άςκθςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ οδικισ βοικειασ, ςκοπείται ο εξορκολογιςμόσ τθσ εν λόγω 

δραςτθριότθτασ, θ οποία ρυκμίηεται με βάςθ τισ διατάξεισ του ν.3651/2008 (Α’ 44). 

Γίνεται άμβλυνςθ των περιοριςμϊν, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ και αδιάλειπτθσ 

εξυπθρζτθςθσ τθσ ηιτθςθσ οδικισ βοικειασ, μζςω τθσ κζςπιςθσ ποιοτικϊν κριτθρίων 

αναφορικά με τθν ταχφτθτα ανταπόκριςθσ των εταιρειϊν οδικισ βοικειασ για τθν 

εξυπθρζτθςθ των καταναλωτϊν ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι βλάβθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ 

και τθν ζντονθ νθςιωτικότθτα τθσ χϊρασ. 



Θ άμεςθ και ποιοτικι οδικι βοικεια οχθμάτων, δθλαδι θ κζςπιςθ ανταπόκριςθσ με το 

κατάλλθλο προςωπικό και όχθμα εντόσ μίασ (1) ϊρασ από τθν κλιςθ, επιδρά κετικά τόςο 

ςτουσ καταναλωτζσ, όςο και ςτθν οδικι αςφάλεια. 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

Με τθν παρ. 1 αντικακίςταται το άρκρο 1 του ν.3651/2008, ειςάγοντασ τουσ οριςμοφσ. 

Με τθν παρ. 2 αντικακίςταται το άρκρο 2 του ν.3651/2008, και αναφζρονται οι 

υποχρεϊςεισ των επιχειριςεων οδικισ βοικειασ ωσ προσ τθν ετοιμότθτα, τα οχιματα, το 

προςωπικό και τουσ ςτακμοφσ παραμονισ και μεταφόρτωςθσ. 

Με τθν παρ. 3 αντικακίςταται το άρκρο 3 του ν.3651/2008 και αναφζρονται τα 

δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ οδικισ βοικειασ. 

Με τθν παρ. 4 καταργοφνται τα άρκρα 4 και 5 του ν.3651/2008. 

Με τθν παρ. 5 το άρκρο 6 του ν.3651/2008, αναρικμείται ςε 4, αντικακίςταται και 

αναφζρονται τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ λειτουργία του ςυνεργάτθ 

οδικισ βοικειασ. 

Με τθν παρ. 6 το άρκρο 7 του ν.3651/2008, αναρικμείται ςε 5, αντικακίςταται και 

αναφζρονται τα ςχετικά με τθν οδικι βοικεια βαρζων οχθμάτων. 

Με τθν παρ. 7 τροποποιείται το άρκρο 8 του ν.3651/2008. 

Με τθν παρ. 8 τροποποιείται το άρκρο 11 του ν.3651/2008. 

Με τισ παρ. 9, 10 και 11 τροποποιείται το άρκρο 13 του ν.3651/2008. 

Με τθν παρ. 12 αναρικμοφνται τα άρκρα 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του ν.3651/2008. 

Με τθν παρ. 13 το άρκρο 14 του ν.3651/2008, αναρικμείται ςε 12 και αντικακίςταται. 

Με τθν παρ. 14 Το άρκρο 15 του ν.3651/2008, αναρικμείται ςε 13. 

Με τθν παρ. 15 αναρικμείται το άρκρο 16 του ν.3651/2008. 

Με τθν παρ. 16 τίκενται οι προκεςμίεσ προςαρμογισ ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. 



Άρκρο 217 

Κεντρικό Θλεκτρονικό Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Τεχνικϊν Ζργων (Κ.Θ.Σ.ΡΑ.Τ.Ε.) 

 

Με τθν παράγραφο 1 προβλζπεται θ ςφςταςθ ςτθ Γενικι Γραμματεία Υποδομϊν του 

Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ 

τεχνικϊν ζργων (δθμοςίων και ιδιωτικϊν) (Κ.Θ.Σ.ΡΑ.Τ.Ε), κακϊσ επίςθσ και ο ςκοπόσ 

ςφςταςθσ αυτοφ, δθλαδι ο εκςυγχρονιςμόσ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν προσ το ςκοπό 

διευκόλυνςθσ των ανακετουςϊν αρχϊν και ανακετόντων φορζων, αλλά και του ιδιϊτθ 

χωρίσ να δθμιουργείται επιπλζον διοικθτικό βάροσ με ςτόχο τον εξορκολογιςμό τθσ 

παραγωγισ αυτϊν. Δίδεται το πεδίο εφαρμογισ και οριςμοί αυτοφ με αναφορά ςτισ 

διατάξεισ για τθν ζννοια του δθμοςίου και ιδιωτικοφ ζργου και του ζργου παραχϊρθςθσ, 

ενϊ εξαιροφνται ρθτά τθσ εφαρμογισ αυτοφ: A) Οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, υπθρεςιϊν 

και προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ Άμυνασ και τθσ Αςφάλειασ του Ν. 3978/2011 (Αϋ 137), 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των εξαιρζςεων του άρκρου 17 αυτοφ, Β) Οι ςυμβάςεισ του 

άρκρου 346 τθσ Συνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Σ.Λ.Ε.Ε.), 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυμβάςεων που ςυνάπτονται από τισ Αρχζσ Εξωτερικισ 

Υπθρεςίασ του Υπουργείου Εξωτερικϊν και από τθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου 

Εξωτερικϊν και χαρακτθρίηονται ωσ απόρρθτεσ ι θ ςφναψθ και εκτζλεςι τουσ πρζπει να 

ςυνοδεφεται από ιδιαίτερα μζτρα αςφαλείασ. 

Με τθν παράγραφο 2 περιγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά τα προςδιοριςτικά 

ςτοιχεία κάκε τεχνικοφ δθμόςιου ι ιδιωτικοφ ζργου που καταχωροφνται ςτθν θλεκτρονικι 

διαδικτυακι φόρμα, ενϊ προβλζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν για τον  κακοριςμό των λεπτομερειϊν που αφοροφν ςτθν εφαρμογι τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ. Με τθν παράγραφο 3 προβλζπεται θ λειτουργικι διαςφνδεςθ του 

(Κ.Θ.Σ.ΡΑ.Τ.Ε.): α) με τθν θλεκτρονικι εφαρμογι του τρόπου ζκδοςθσ αδειϊν δόμθςθσ του 

ν. 4495/2017 (Αϋ 167), από τθν οποία αντλοφνται τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τα κτιριακά 

ζργα, δθμόςια και ιδιωτικά, β) με το Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. και το Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων ΚΘΜΔΘΣ του ν. 

4412/2016 (Αϋ 147), γ) με τθν εφαρμογι τθσ Θλεκτρονικισ Ταυτότθτασ Κτθρίου του ν. 

4495/2017 (Αϋ 167), δ) με τθν εφαρμογι Θλεκτρονικoφ Συςτιματοσ Καταγραφισ, 

Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ Δθμοςίων και Λδιωτικϊν Ζργων  ε) με τθν εφαρμογι Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Συςτιματοσ Αδειοδοτιςεων, ςτ) με τθν εφαρμογι του Θλεκτρονικοφ 

μθτρϊου ςυντελεςτϊν παραγωγισ δθμοςίων και ιδιωτικϊν τεχνικϊν ζργων (ΜΘ.Τ.Ε.) του 

άρκρου 118 του ν. 4472/2017 (Αϋ 74) η) με το ςφςτθμα αμοιβϊν του Τ.Ε.Ε., θ) με το 



πρόγραμμα Διαφγεια και κ) με το Μθτρϊο Δεςμεφςεων του Γενικοφ Λογιςτθρίου του 

Κράτουσ με ςτόχο τον αποτελεςματικότερο ζλεγχο και τθν αποδοτικότερθ παρακολοφκθςθ 

των τεχνικϊν ζργων, ι) με το ςφςτθμα ΤΑΧΛS και ια) με τα ςυςτιματα των φορζων που τα 

μζλθ τουσ εγγράφονται ςτα μθτρϊα του άρκρου 118 του ν. 4472/2017 (Αϋ 74).  

Με τθν παράγραφο 4 κακορίηονται τα πρόςωπα που φζρουν τθν ευκφνθ ςυμπλιρωςθσ των 

ςτοιχείων ςτο ςφςτθμα. 

Με τθν παράγραφο 5 προβλζπεται θ παραμετροποίθςθ των ςτοιχείων τθσ εφαρμογισ κατά 

τρόπο ϊςτε να είναι διαχειρίςιμα ςε διάφορεσ κλίμακεσ εκνικοφ, περιφερειακοφ ι τοπικοφ 

επιπζδου, κακϊσ επίςθσ και με κριτιρια τεχνικοφ αντικειμζνου, γεωγραφικοφ 

προςδιοριςμοφ, αναδόχου, ανακζτουςασ αρχισ και κάκε άλλθσ παραμζτρου αναηιτθςθσ. 

Με τθν παράγραφο 6 κακορίηονται τα ζργα που κα πρζπει να καταχωρθκοφν κατά 

προτεραιότθτα ςτο ςφςτθμα και ςυγκεκριμζνα, μζςα ςε διάςτθμα ζξι μθνϊν από τθν 

ζναρξθ λειτουργίασ του Κ.Θ.Σ.ΡΑ.Τ.Ε., κα καταχωροφνται τα εν εξελίξει δθμόςια ζργα που 

δεν ζχουν παραδοκεί ακόμθ οριςτικά και τα ιδιωτικά τεχνικά που βρίςκονται ςε φάςθ πριν 

τθν θλεκτροδότθςθ. 

Με τθν παράγραφο 7 προβλζπεται θ δυνατότθτα με Κοινι Απόφαςθ του Υπουργοφ 

Υποδομϊν και Μεταφορϊν και των κατά περίπτωςθ κακ’ φλθν αρμοδίων Υπουργϊν που 

εκδίδεται εντόσ 12 μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ να ρυκμίηονται τα 

ειδικότερα ηθτιματα που αφοροφν ςτθ λειτουργία και διαχείριςθ του Κ.Θ.Σ.ΡΑ.Τ.Ε., ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ εφαρμογισ του, ςτουσ όρουσ και ςτισ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ 

διαςφνδεςισ του με άλλεσ εφαρμογζσ, ςτουσ όρουσ και προχποκζςεισ πρόςβαςθσ ςε αυτό 

και χριςθσ των πλθροφοριϊν που τθροφνται ςε αυτό, ςτισ παραμετροποιιςεισ τθσ 

παραγράφου 5, κακϊσ και ςε κάκε άλλο κζμα ςυναφζσ με τα ανωτζρω. 

Με τθν παράγραφο 8 προβλζπονται τα κζματα αςφαλείασ του ςυςτιματοσ και προςταςίασ 

των προςωπικϊν δεδομζνων. 

Άρκρο 218 

Σϊμα Ειδικϊν Επιμετρθτϊν Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν ‘Εργων 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ ορίηεται θ ςφςταςθ Ειδικοφ Σϊματοσ Επιμετρθτϊν δθμοςίων 

και ιδιωτικϊν ζργων για τθν επιβοικθςθ διενζργειασ των απαραίτθτων κατά τθν 

κείμενθ νομοκεςία επιμετριςεων δθμοςίων ζργων και τθν επιμζτρθςθ ιδιωτικοφ ζργου, 

εφόςον το επικυμεί ο ανακζτων, και ορίηονται οι όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ 

του Σϊματοσ. Σκοπόσ τθσ ρφκμιςθσ είναι θ απρόςκοπτθ και χωρίσ χρονοτριβζσ 



επιβοικθςθ τθσ διενζργειασ επιμετριςεωσ δθμοςίων ζργων με ςκοπό τθν αποφυγι 

κακυςτεριςεων ςτθν τιρθςθ του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ τουσ και για τα 

ιδιωτικά ζργα θ προςταςία του ιδιϊτθ, εφόςον το επικυμεί, από υψθλοφ επιπζδου και 

καταρτιςμζνουσ μθχανικοφσ ανάλογα με τθν κατθγορία και τισ απαιτιςεισ του ζργου 

που καταςκευάηεται. 

 Με τθν παράγραφο 2 προβλζπεται θ τιρθςθ ςτο ΤΕΕ και ςτο Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο 

Ελλάδοσ καταλόγου Ειδικοφ Σϊματοσ Επιμετρθτϊν δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων, ςτον 

οποίο κα εγγράφονται οι ειδικοί επιμετρθτζσ Δθμοςίων και Λδιωτικϊν ζργων κατόπιν 

αδειοδότθςισ τουσ, που πραγματοποιείται μετά τθν παρακολοφκθςθ ςχετικϊν 

ςεμιναρίων και επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ που διενεργοφνται ςε αυτά. Με τθν 

παράγραφο 3 προβλζπεται θ ζκδοςθ υπουργικισ απόφαςθσ μετά από γνϊμθ του ΤΕΕ 

και του Γεωτεχνικοφ Επιμελθτθρίου ςφμφωνα με τθν οποία κα κακορίηονται τα 

απαραίτθτα προςόντα των Ειδικϊν Επιμετρθτϊν, οι κανόνεσ και οι αρχζσ που διζπουν 

το ζργο τουσ, θ διάρκεια των απαραίτθτων ςεμιναρίων, ο τρόποσ και θ διαδικαςία 

αξιολόγθςισ τουσ, οι ιδιότθτεσ που είναι αςυμβίβαςτεσ με το ζργο τουσ, τα όργανα 

επιβολισ κυρϊςεων ςε περίπτωςθ μθ εφαρμογισ των ςχετικϊν με το ζργο τουσ 

διατάξεων, θ αμοιβι για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τουσ, κακϊσ και λοιπά άλλα 

κζματα. Με τθν παράγραφο 4 κεςπίηεται ειδικότερθ ρφκμιςθ ςχετικά με τθν 

υποχρεωτικότθτα επιλογισ ειδικοφ επιμετρθτι για τα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα 

ΕΣΡΑ φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και επεξεργαςίασ λυμάτων και διαχείριςθσ ςτερεϊν 

αποβλιτων, όταν θ αξία ςφμβαςθσ είναι ανϊτερθ των 500.000 Ευρϊ, και θ ανακζτουςα 

αρχι/ ανακζτων φορζασ είναι διμοσ με πλθκυςμό ζωσ 10.000 κατοίκουσ ι νομικό 

πρόςωπο αυτοφ. Το αυτό ςυμβαίνει και για ίδια ωσ άνω ζργα για τα οποία κατά τθν 

ζναρξθ λειτουργίασ του ςϊματοσ κα ζχουν ανεκτζλεςτο τμιμα ςφμβαςθσ άνω των 

500.000 Ευρϊ. 

Άρκρο 219 

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ τθσ εκτζλεςθσ του ζργου τθσ δοκιμαςίασ των προςόντων 

και τθσ ςυμπεριφοράσ υποψθφίων οδθγϊν και οδθγϊν, τθν εξυπθρζτθςθ των υποψθφίων, 

τθν προάςπιςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ, τθ διαφφλαξθ των εςόδων του Κράτουσ, και μζχρι 

τθν ομαλι μετάβαςθ ςτο νζο κακεςτϊσ διενζργειασ εξετάςεων, το οποίο αποςκοπεί ςτον 

πλιρθ, αξιόπιςτο και αξιοκρατικό ζλεγχο των ικανοτιτων των υποψθφίων οδθγϊν και 

οδθγϊν μζςω ανζπαφων μθχανιςμϊν, ιτοι με τθ χριςθ διαδικτυακϊν και τεχνολογικϊν 

μζςων, προβλζπεται μζχρι τθν 30θ Απριλίου 2018, οπότε κα αρχίςει θ εφαρμογι του νζου 

ςυςτιματοσ, θ εξακολοφκθςθ τθσ διενζργειασ του ζργου αυτοφ, όπωσ πραγματοποιείτο 



μζχρι τθν 31.12.2017, ςυνακολοφκωσ, δε, το ςφςτθμα αμοιβισ ςτουσ εξεταςτζσ υποψθφίων 

οδθγϊν και οδθγϊν, και ςτα ελεγκτικά όργανα του εν λόγω ζργου (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.). Με τθν 

προτεινόμενθ διάταξθ, από τθν 30θ Απριλίου το ζργο κα εκτελείται εντόσ του κανονικοφ 

ωραρίου εργαςίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και εντόσ του χρόνου που καλφπτεται από τθν 

προβλεπόμενθ από τθν νομοκεςία υπερωριακι απαςχόλθςθ.  

Άρκρο 219Α 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ μειϊνεται θ ελάχιςτθ διάρκεια μίςκωςθσ Επιβατθγϊν 

Λδιωτικισ Χριςθσ (Ε.Λ.Χ.) Αυτοκινιτων με οδθγό από ζξι (6) ςε τρεισ (3) ϊρεσ. 

Άρκρο 219Β  

Διόδια Εγνατίασ Οδοφ 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ ρυκμίηεται θ αρμοδιότθτα τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Δθμοςίων 

Ζργων Καταςκευισ Συγκοινωνιακϊν Ζργων με Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ (ΕΥΔΕ / ΚΣΕΣΡ) του 

Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν ωσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ δθμοπράτθςθ τθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν εγκατάςταςθ πλιρουσ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ αναλογικισ 

χρζωςθσ διοδίων τελϊν, δορυφορικισ τεχνολογίασ με οπτικι αναγνϊριςθ, όπωσ επίςθσ και 

επί κάκε άλλθσ ςυναφκείςασ ι προσ ςφναψθ αναγκαίασ υποςτθρικτικισ  δράςθσ ςτο 

πλαίςιο τθσ δθμοπράτθςθσ αυτισ. 

Με το άρκρο δεφτερο του ν. 4388/2016 (Αϋ 93) ςυςτικθκε ςτο Υπουργείο Υποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων και ιδθ Υποδομϊν και Μεταφορϊν αυτοτελισ υπθρεςία οδικϊν 

τελϊν, υπαγόμενθ απευκείασ ςτον Υπουργό Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και  ιδθ 

Υποδομϊν και Μεταφορϊν, για τθν θλεκτρονικι διαχείριςθ των οδικϊν υποδομϊν με 

αντικείμενο: α) τθν ανάπτυξθ και λειτουργία Συςτιματοσ Θλεκτρονικισ Διαχείριςθσ Οδικϊν 

Υποδομϊν παρακολοφκθςθσ και χρζωςθσ τελϊν διοδίων οχθμάτων, β) τθν ανάπτυξθ και 

λειτουργία Θλεκτρονικοφ Συςτιματοσ παρακολοφκθςθσ, καταγραφισ και επεξεργαςίασ 

κυκλοφοριακϊν φόρτων, γ) τθν ανάπτυξθ και λειτουργία του Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Ραρόχων Ευρωπαϊκισ Υπθρεςίασ Τθλεδιοδίων (Ε.Υ.Τ.), που ζχει ςυςτακεί ςτο Υπουργείο 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, δ) τθ διαχείριςθ του κζντρου παρακολοφκθςθσ 

διοδίων, ε) τθ ςφνταξθ και ζκδοςθ προδιαγραφϊν υποχρεωτικισ εφαρμογισ για ενιαία 

θλεκτρονικά αναλογικά διόδια, ςε όλο το οδικό δίκτυο ανεξαρτιτωσ υπθρεςίασ ι φορζα 

λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ, ςτ) τθ γνωμοδότθςθ ςτον Υπουργό Υποδομϊν, Μεταφορϊν 

και Δικτφων για τα ςθμεία ανζγερςθσ και λειτουργίασ των ςτακμϊν τελϊν διοδίων ςτο 

οδικό δίκτυο και ςε ειςόδουσ τθσ χϊρασ και η) τθν παρακολοφκθςθ και απόδοςθ των 

εςόδων, εκτόσ αυτϊν που αφοροφν ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ που διζπονται από το π.δ. 

60/2007 (Α' 64), όπωσ ιςχφει. 



Σφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του ιδίου άρκρου «Με Ρροεδρικό διάταγμα που εκδίδεται 

με πρόταςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων κακορίηονται θ οργάνωςθ, 

θ διάρκρωςθ των οργανικϊν μονάδων τθσ υπθρεςίασ ςε Γενικι Διεφκυνςθ, Διευκφνςεισ, 

Τμιματα και γραφεία, οι αρμοδιότθτεσ αυτϊν, ο αρικμόσ των κζςεων του προςωπικοφ, θ 

κατανομι αυτϊν ςε κλάδουσ και ειδικότθτεσ, θ ςφςταςθ κζςεων προςωπικοφ και κάκε 

άλλο κζμα ςχετικό με τα ανωτζρω».  

Θ Ειδικι Υπθρεςία Δθμοςίων Ζργων Καταςκευισ Συγκοινωνιακϊν Ζργων με Σφμβαςθ 

Ραραχϊρθςθσ (ΕΥΔΕ / ΚΣΕΣΡ), ςυςτικθκε με το άρκρο 54 του Ρ.Δ. 123/2017 Οργανιςμόσ 

του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν ( Α' 151) και προζρχεται από τθ ςυγχϊνευςθ 

δφο προχφιςτάμενων ΕΥΔΕ ιτοι τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Δθμοςίων Ζργων Καταςκευισ Ζργων 

με Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ Κεντρικισ και Δυτικισ Ελλάδοσ  (ΕΥΔΕ/ ΕΡ Κ & ΔΕ) και τθσ 

Ειδικισ  Υπθρεςίασ  Δθμοςίων  Ζργων  Καταςκευισ Ζργων με Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ  

Ρελοποννιςου & Βορείου Ελλάδοσ (ΕΥΔΕ /  ΚΕΣΡ / ΡΕ & Β.Ε.), ιτοι των δυο Υπθρεςιϊν του 

Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν που είχαν τθν αρμοδιότθτα για τθν καταςκευι των 

5 αυτοκινθτοδρόμων του εκνικοφ δικτφου με ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ και ωσ εκ τοφτου 

ςυγκζντρωςαν το ςφνολο τθσ εμπειρίασ για τθ διαχείριςθ κεμάτων μεταξφ των οποίων και 

θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων διοδίων. 

1. Θ δθμοπράτθςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν εγκατάςταςθ πλιρουσ θλεκτρονικοφ 

ςυςτιματοσ αναλογικισ χρζωςθσ διοδίων τελϊν, δορυφορικισ τεχνολογίασ με οπτικι 

αναγνϊριςθ, αποτελεί μείηονα προτεραιότθτα τθσ Κυβζρνθςθσ δοκζντοσ ότι  κα 

εκςυγχρονίςει και ενοποιιςει τα ςυςτιματα χρζωςθσ διοδίων που εφαρμόηονται ςτουσ 

αυτοκινθτοδρόμουσ τθσ χϊρασ, κα εναρμονίςει τα ςυςτιματα αυτά με τουσ Ευρωπαϊκοφσ 

κανόνεσ (όπωσ λ.χ. θ υποχρζωςθ διαλειτουργικότθτασ) και κυρίωσ κα επιτρζψει τθν χρζωςθ 

των διοδίων απολφτωσ ανάλογα με τθ διανυόμενθ από τουσ χριςτεσ απόςταςθ. Ρροσ τοφτο 

άλλωςτε με τθ δθμοςίευςθ τθσ αρικμ ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ393/18.05.2017 (Βϋ1867) Κοινισ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ περί τροποποίθςθσ τθσ υπ` αρικμ. 6686/14.11.2014 ΚΥΑ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν & Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων (Βϋ3086), για τθ 

χωροκζτθςθ ςτακμϊν διοδίων και κακοριςμοφ τελϊν διοδίων ςτθν Εγνατία Οδό και ςτουσ 

κάκετουσ άξονεσ αυτισ, όπου, μεταξφ άλλων, θ τελευταία παράγραφοσ του άρκρου 4 τθσ 

υπ’ αρ. 6686/2014 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ τροποποιικθκε και αντικαταςτάκθκε ωσ 

εξισ: «Το Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει ιδθ εκκινιςει τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, 

χρθματοδότθςθσ, προμικειασ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία ολοκλθρωμζνου 

θλεκτρονικοφ αναλογικοφ ςυςτιματοσ διοδίων δορυφορικισ τεχνολογίασ ι τεχνολογίασ 



αςφρματθσ επικοινωνίασ δεδομζνων (π.χ. GSM) , μζςω του οποίου κα διενεργοφνται οι 

χρεϊςεισ διοδίων τελϊν ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ περιλαμβανομζνθσ και τθσ Εγνατίασ 

Οδοφ και των κακζτων αυτισ αξόνων. Το ωσ άνω ςφςτθμα εκτιμάται ότι κα τεκεί ςε πλιρθ 

λειτουργία μζχρι το τζλοσ του 2018.». 

 

Ιδθ θ οργάνωςθ τθσ Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ Οδικϊν Τελϊν βρίςκεται ςε τελικό ςτάδιο και 

αναμζνεται θ ζκδοςθ του ςχετικοφ Ρροεδρικοφ διατάγματοσ τθσ παραγράφου 5 του 

άρκρου δεφτερου του ν. 4388/2016. Εν όψει όμωσ τθσ απολφτωσ επείγουςασ ανάγκθσ να 

προχωριςει άμεςα θ διενζργεια και ολοκλιρωςθ του προαναφερκζντοσ διαγωνιςμοφ για 

τθν εγκατάςταςθ πλιρουσ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ αναλογικισ χρζωςθσ διοδίων τελϊν, 

δορυφορικισ τεχνολογίασ με οπτικι αναγνϊριςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ιδθ υφιςτάμενθ 

ςθμαντικι εμπειρία ςτα κζματα αυτά τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Δθμοςίων Ζργων Καταςκευισ 

Συγκοινωνιακϊν Ζργων με Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ (ΕΥΔΕ / ΚΣΕΣΡ), κρίνεται αναγκαία θ 

υιοκζτθςθ τθσ προτεινόμενθσ διάταξθσ για τθν ανάκεςθ τθσ ςχετικισ αρμοδιότθτασ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν Υπθρεςία αυτι, προκειμζνου να διενεργιςει το διαγωνιςμό και 

να τον ολοκλθρϊςει μζχρι τθν κατακφρωςθ και τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Ραράλλθλα και για τθν ενιαία αντιμετϊπιςθ των κεμάτων αυτϊν, κρίνεται επίςθσ αναγκαίο 

όπωσ με τθν ίδια διάταξθ ανατεκεί  ςτθν Υπθρεςία αυτι και θ αρμοδιότθτα επί των 

ςχετικϊν με το διαγωνιςμό υποςτθρικτικϊν ςυμβάςεων όπωσ λ.χ. των ςυμβάςεων 

ςυμβοφλων υποςτιριξθσ που ζχουν ιδθ ςυναφκεί ι πρόκειται να ςυναφκοφν για το ςκοπό 

αυτό.  

 

ΤΜΘΜΑ ΣΤ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

 ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΙΓΕΙΑΣ ΨΘΦΙΑΚΘΣ 

ΕΥΥΕΚΡΟΜΡΘΣ ΕΛΕΥΘΕΘΣ ΛΘΨΘΣ  

Άρκρα  220 - 238 

Με τισ διατάξεισ των άρκρων 220 ζωσ 238 επιδιϊκεται θ ρφκμιςθ τθσ διαδικαςίασ 

αδειοδότθςθσ των παρόχων περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ ραδιοφωνικισ 

ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ, προκειμζνου να 

διαςφαλίηεται, όπωσ ςε κάκε κράτοσ δικαίου αρμόηει, θ νομιμότθτα τθσ λειτουργίασ των 



επιχειριςεων αυτϊν κατά τθ μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι εποχι. Ραράλλθλα με τθν 

αδειοδότθςθ κα διαςφαλιςκοφν θ πολυφωνία, θ αντικειμενικι και με ίςουσ όρουσ 

μετάδοςθ πλθροφοριϊν και ειδιςεων, θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ αποςτολισ του 

ραδιοφϊνου και θ ενίςχυςθ τθσ πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ, με γνϊμονα το 

ςεβαςμό τθσ αξίασ του ανκρϊπου και τθν προςταςία του πολίτθ κατ’ επιταγι του άρκρου 

15 του Συντάγματοσ. Θ εκπομπι επίγειασ ψθφιακισ ραδιοφωνικισ ευρυεκπομπισ αποτελεί 

παροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και προχποκζτει τθ ςυνεργαςία δφο 

διαφορετικϊν φορζων: α) του παρόχου δικτφου και β) του παρόχου περιεχομζνου, για τουσ 

οποίουσ κακιερϊνεται θ υποχρζωςθ να είναι διαφορετικά νομικά πρόςωπα. Ο διαχωριςμόσ 

ανάμεςα ςτισ υπθρεςίεσ παροχισ περιεχομζνου και παροχισ δικτφου κακιερϊκθκε με τθν 

Οδθγία 2002/21/ΕΚ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο εςωτερικό δίκαιο με το ν. 3592/2007, ο 

οποίοσ με τθ διάταξθ του άρκρου 2 περίπτ. 6 ορίηει ωσ πάροχο περιεχομζνου τθν 

επιχείρθςθ που διακζτει ολοκλθρωμζνο ραδιοφωνικό περιεχόμενο προσ μετάδοςθ ςτο 

ευρφ κοινό, εικοςιτετράωρθσ ι μικρότερθσ χρονικισ διάρκειασ. Σφμφωνα με το άρκρο 15 

παρ. 2 του Συντάγματοσ, θ ραδιοτθλεόραςθ υπόκειται ςτον άμεςο ζλεγχο του Κράτουσ, ο 

οποίοσ περιλαμβάνει και τθν υποβολι τθσ επίγειασ ψθφιακισ ραδιοφωνικισ ευρυεκπομπισ 

ςε κακεςτϊσ αδειοδότθςθσ από το Εκνικό Συμβοφλιο αδιοτθλεόραςθσ (Ε.Σ..).   

Θ με το παρόν ςχζδιο νόμου αδειοδότθςθ κα αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν 

επίγειασ ψθφιακισ ραδιοφωνικισ ευρυεκπομπισ, θ οποία αποτελεί υπθρεςία γενικοφ 

οικονομικοφ ςυμφζροντοσ, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτο άρκρο 106 παρ. 2 τθσ Συνκικθσ για 

τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςυνίςταται ςτθν παροχι ςτο κοινό 

ραδιοφωνικϊν υπθρεςιϊν, βάςει προχποκζςεων, όρων και διαδικαςιϊν που 

διαςφαλίηουν, αφενόσ, τθ νομιμότθτα, τθ διαφάνεια, τθν πολιτικι και πολιτιςμικι 

πολυμζρεια και πολυφωνία και τον ελεφκερο και ανόκευτο οικονομικό ανταγωνιςμό ςτον 

ευρφτερο τομζα των μζςων ενθμζρωςθσ και, αφετζρου, τθν παροχι ςτο κοινό υψθλοφ 

επιπζδου ραδιοφωνικϊν υπθρεςιϊν. Κακιερϊνεται δε νζοσ τρόποσ αδειοδότθςθσ, ο οποίοσ 

ςυνίςταται ςτθ δθμοπραςία των αδειϊν ανά κατθγορία εμβζλειασ και προγράμματοσ, θ 

οποία κα διενεργθκεί από το Ε.Σ.. και ςτθν οποία κα μποροφν να ςυμμετάςχουν οι 

εταιρίεσ οι οποίεσ κα πλθροφν τισ προχποκζςεισ που τίκενται με το ςχζδιο νόμου. Δφναται 

να εκδοκοφν ξεχωριςτζσ προκθρφξεισ για τθν εμβζλεια, το πρόγραμμα αλλά και ωσ προσ 

τθν περιφζρεια για τισ περιοχζσ απονομισ.  

Θ μετάβαςθ ςτο ψθφιακό ραδιόφωνο κρίνεται αναγκαία και ςυμβαδίηει απόλυτα 

με τισ τρζχουςεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ. Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο τα περιςςότερα ευρωπαϊκά κράτθ ζχουν εκκινιςει τισ διαδικαςίεσ, και κάποια 



ευρωπαϊκά κράτθ, όπωσ θ Νορβθγία ζχουν ολοκλθρϊςει τθ μετάβαςθ ςτο ψθφιακό 

ραδιόφωνο.  

Σθμειωτζο ότι θ παροχι ραδιοφωνικϊν υπθρεςιϊν αναλογικοφ ςιματοσ ζχει 

αναπτυχκεί άναρχα ςτθν Ελλάδα με αποτζλεςμα να γίνεται χριςθ ενεργϊν ιςοτροπικϊν 

ακτινοβολοφμενων ιςχφων τθσ τάξθσ των 200KW, γεγονόσ που οδθγεί ςε παρεμβολζσ ςτθν 

Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ΥΡΑ), παρεμβολζσ λειτουργοφντων ραδιοφωνικϊν 

ςτακμϊν μεταξφ τουσ, κακϊσ και ςτθν άναρχθ τοποκζτθςθ κεραιοςυςτθμάτων χωρίσ να 

τθροφνται οι αποςτάςεισ αςφαλείασ μεταξφ τουσ. Στθν περίπτωςθ του αναλογικοφ ςιματοσ 

λόγω ακριβϊσ τθσ περιοριςμζνθσ χωρθτικότθτασ των FM κακίςταται αδφνατο να 

υποςτθριχκοφν τεχνικά ςφμφωνα με τα διεκνι ποιοτικά κριτιρια μεγάλοσ και ικανόσ 

αρικμόσ αδειϊν.  

 Επίςθσ θ παροχι ραδιοφωνικϊν υπθρεςιϊν μζςω ψθφιακοφ ςιματοσ δίνει τεχνικά 

τθ δυνατότθτα ςε μεγαλφτερο αρικμό ραδιοφωνικϊν επιχειριςεων να δραςτθριοποιθκοφν 

ςτθν αγορά. Ραράλλθλα, το ψθφιακό ραδιόφωνο και ιδίωσ με το πρότυπο DAB/DAB+ 

διευκολφνει και τθ μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι εποχι χωρίσ να χρειάηεται ςε τεχνικό επίπεδο 

να διακοπεί θ λειτουργία των ςτακμϊν που εκπζμπουν με αναλογικό ςιμα.  Θ μετάβαςθ 

ςτθν ψθφιακι εποχι με τθ χριςθ νζασ τεχνολογίασ, όπωσ θ πολυπλεξία δίνει τθ 

δυνατότθτα μείωςθσ τθσ ςυνολικά εκπεμπόμενθσ ακτινοβολίασ. Τοφτο διότι θ ιςχφσ 

εκπομπισ των ψθφιακϊν πομπϊν είναι ςαφϊσ χαμθλότερθ ςε ςχζςθ με αυτιν των 

αναλογικϊν πομπϊν. Εν είδει παραδείγματοσ, θ εγκατάςταςθ και λειτουργία ενόσ 

ψθφιακοφ πομποφ δφναται να εξυπθρετιςει περιςςότερουσ από 16 ραδιοφωνικοφσ 

ςτακμοφσ. Αντικζτωσ, ο αναλογικόσ πομπόσ εξυπθρετεί μόνον ζνα ραδιοφωνικό ςτακμό, 

δθλαδι ο αρικμόσ των πομπϊν εξυπθρετεί ιςάρικμουσ ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ. Στθν 

τελευταία περίπτωςθ θ ακτινοβολία που εκπζμπεται ςτο περιβάλλον είναι πολλαπλάςια 

αυτισ που κα εκπεμπόταν εάν λειτουργοφςαν ψθφιακοί ραδιοφωνικοφ ςτακμοί.  

Το είδοσ του ψθφιακοφ προτφπου που κα χρθςιμοποιθκεί εν προκειμζνω κα 

κακοριςτεί από τον Χάρτθ Συχνοτιτων που εκδίδεται κατά τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 9 και 

10 του άρκρου 13 του ν. 3592/2007 φςτερα από γνϊμθ τθσ Ε.Ε.Τ.Τ. Εμπειρικά θ χοριγθςθ 

αδειϊν ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ςε τεχνολογία 

DAB/DΑΒ+ ακολουκεί τθν ευρωπαϊκι και διεκνι πρακτικι, όπωσ αυτι ζχει διαμορφωκεί 

τθν τελευταία δεκαετία. Σθμειωτζο ότι αρκετά ευρωπαϊκά κράτθ ζχουν ιδθ προχωριςει ςε 

υιοκζτθςθ του προτφπου  DAB/ DAB+ παράλλθλα με το αναλογικό πρότυπο ι μόνο με το 



ψθφιακό, όπωσ ενδεικτικά, Γαλλία, Θνωμζνο Βαςίλειο, Ελβετία, Δανία, Λρλανδία, Τςεχία και 

Σλοβενία.  

Βάςει των ανωτζρω θ παρζμβαςθ τθσ Ρολιτείασ δια τθσ παροφςασ νομοκετικισ 

ρφκμιςθσ αποςκοπεί ςτα εξισ: 

 Στθ νομιμότθτα τθσ λειτουργίασ των παρόχων περιεχόμενου επίγειασ ψθφιακισ 

ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ 

 Στθ διαςφάλιςθ τθσ πολυφωνίασ 

 Στθν ανάπτυξθ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ και διαφάνειασ κατά τθν αδειοδοτικι 

διαδικαςία 

 Στθ δραςτθριοποίθςθ υγιϊν και οικονομικά εφρωςτων επιχειριςεων ςτο χϊρο των 

Μ.Μ.Ε. 

 Στθν απλοφςτευςθ και επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ αδειοδότθςθσ. 

 Στθν παροχι ποιοτικϊν ραδιοφωνικϊν υπθρεςιϊν. 

 

Ειδικότερα, με το παρόν ςχζδιο νόμου ορίηονται οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθ 

δθμοπραςία που κα διεξαχκεί από το Ε.Σ.., δυνάμει τθσ οποίασ κα χορθγθκοφν οι άδειεσ 

ανά κατθγορία εμβζλειασ και προγράμματοσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι 

μίασ επιχείρθςθσ Μ.Μ.Ε. ςτθ διαδικαςία αυτι είναι να διακζτει το κατά περίπτωςθ 

προβλεπόμενο ελάχιςτο κεφάλαιο που κα διαςφαλίηει τθ λειτουργία τθσ, αφοφ κα είναι 

υποχρεωμζνθ ςτθ διατιρθςθ του κεφαλαίου αυτοφ με ίδια κεφάλαια, κακόλθ τθ διάρκεια 

ιςχφοσ τθσ άδειασ, θ οποία ορίηεται ςτα δζκα (10) ζτθ. υκμίηονται επίςθσ κωλφματα και 

αςυμβίβαςτεσ ιδιότθτεσ των μετόχων και των διοικθτικϊν ςτελεχϊν των υποψθφίων 

εταιριϊν, κακϊσ και ο ζλεγχοσ προζλευςθσ των οικονομικϊν μζςων που διζκεςαν οι 

μζτοχοι για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν κάκε εταιρία. 

Στθν προκιρυξθ που κα εκδϊςει το Ε.Σ.. κα προβλζπονται οι όροι και θ 

διαδικαςία χοριγθςθσ των αδειϊν και ιδίωσ ο ειδικότεροσ τρόποσ διεξαγωγισ τθσ 

δθμοπραςίασ, ο τρόποσ ανακιρυξθσ των αδειοφχων, κακϊσ τα αςυμβίβαςτα και οι 

αρνθτικζσ προχποκζςεισ των μετόχων, των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των 

νομίμων εκπροςϊπων των υποψθφίων επιχειριςεων. Κακορίηονται επίςθσ οι όροι και το 

περιεχόμενο των χορθγοφμενων αδειϊν, ενϊ τίκενται και ειδικοί λόγοι ανάκλθςισ τουσ 

που ςχετίηονται αφενόσ με τθ διατιρθςθ από τουσ αδειοφχουσ των προχποκζςεων βάςει 

των οποίων τουσ χορθγικθκε θ άδεια, όπωσ θ μθ διατιρθςθ ιδίων κεφαλαίων, θ μείωςθ 

του καταβεβλθμζνου κεφαλαίου, θ τροποποίθςθ περιεχομζνου εκπεμπόμενου 

προγράμματοσ και αφετζρου με τθν μθ υποβολι δικαιολογθτικϊν προσ απόδειξθ τθσ 



ςυνδρομισ των προχποκζςεων βάςει των οποίων χορθγικθκε θ άδεια, όπωσ τθν 

πλθρότθτα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Επί των άρκρων: 

Με το άρκρο 220 ορίηεται θ ζννοια του παρόχου περιεχόμενου επίγειασ ψθφιακισ 

ευρυεκπομπισ, θ λειτουργία και οι υπθρεςίεσ που αφορά θ αδειοδότθςθ των παρόχων 

περιεχομζνου, παρζχεται θ νομοκετικι εξουςιοδότθςθ για τθ διενζργεια τθσ αδειοδότθςθσ 

μζςω δθμοπραςίασ από το Ε.Σ.. με τθν ζκδοςθ ςχετικισ προκιρυξθσ Στο άρκρο αυτό 

γίνεται θ διάκριςθ των χορθγοφμενων αδειϊν ςε εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ, 

ανάλογα με τθ γεωγραφικι κάλυψθ που αυτζσ αφοροφν και ςε άδειεσ ενθμερωτικοφ ι μθ 

χαρακτιρα με κριτιριο ακριβϊσ τον χαρακτιρα του προγράμματοσ. 

Με το άρκρο 221 προβλζπεται ότι θ διαδικαςία αδειοδότθςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τον 

Χάρτθ Συχνοτιτων που κα εκδοκεί, ο οποίοσ δφναται να τροποποιείται με απόφαςθ του 

αρμόδιου υπουργοφ. Στο ίδιο άρκρο ορίηεται ότι με απόφαςθ του αρμόδιου υπουργοφ 

μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του Ε.Σ. και δθμόςια διαβοφλευςθ,  κακορίηεται ο αρικμόσ   

των  δθμοπρατοφμενων  αδειϊν ιδιωτικϊν ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν επίγειασ ψθφιακισ  

ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ ανά κατθγορία εμβζλειασ (εκνικισ και περιφερειακισ) και 

προγράμματοσ  (ενθμερωτικοφ ι μθ  ενθμερωτικοφ). H τιμι  εκκίνθςθσ των 

δθμοπρατοφμενων αδειϊν ανά κατθγορία εμβζλειασ και  προγράμματοσ, κακϊσ και ανά 

Ρεριοχι Απονομισ, κακορίηεται με απόφαςθ των ςυναρμόδιων υπουργϊν  μετά  από   

ςφμφωνθ  γνϊμθ  του  Ε.Σ..   

Με το άρκρο 222 προςδιορίηεται θ απαιτοφμενθ νομικι μορφι των υποψθφίων για 

αδειοδότθςθ και ςυγκεκριμζνα ότι μποροφν να ςυμμετάςχουν κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ 

οποιαςδιποτε μορφισ (θμεδαπζσ ι αλλοδαπζσ), που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο των 

ΜΜΕ, Ο.Τ.Α. και κοινοπραξίεσ και προβλζπονται τα ςχετικά νομιμοποιθτικά ζγγραφα που 

κα πρζπει να υποβάλουν οι υποψιφιοι, ενϊ παρζχεται και εξουςιοδότθςθ προσ το Ε.Σ.. 

για τον ειδικότερο κακοριςμό των υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν. 

Με το άρκρο 223 ορίηεται ότι το ελάχιςτο καταβεβλθμζνο κεφάλαιο που πρζπει να 

διακζτουν οι υποψιφιοι για χοριγθςθ άδειασ εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ κα 

κακοριςτεί με κοινι υπουργικι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Υπουργοφ 

Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ. Οι διατάξεισ αυτζσ αποςκοποφν 

ςτθ διαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ επιφάνειασ αλλά και ςτθ δυνατότθτα εφρυκμθσ 

λειτουργίασ των ραδιοφωνικϊν επιχειριςεων. Ραράλλθλα, παρζχεται θ δυνατότθτα 

καταβολισ εγγυθτικισ επιςτολισ από τουσ υποψθφίουσ ςε περίπτωςθ που τα ίδια 



κεφάλαια υπολείπονται του ελάχιςτου καταβεβλθμζνου κεφαλαίου κατά το χρόνο 

υποβολισ τθσ αίτθςισ τουσ και κακορίηεται ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ που κα πρζπει να υποβλθκεί ςτο Ε.Σ...  

Με το άρκρο 224 προβλζπεται θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν των 

υποψθφίων. 

Με το άρκρο 225 προβλζπονται τα αςυμβίβαςτα και οι αρνθτικζσ προχποκζςεισ των 

μετόχων, των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των νομίμων εκπροςϊπων των 

υποψθφίων εταιριϊν. Επίςθσ τίκεται θ προχπόκεςθ ελζγχου τθσ προζλευςθσ των 

οικονομικϊν μζςων του υποψθφίου και των μετόχων του, τα οποία διζκεςαν για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτθν εταιρία.  

Με το άρκρου 226 προβλζπεται ο τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ που κα πρζπει να διακζτουν οι 

υποψιφιοι προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία τθσ αδειοδότθςθσ και να 

εξαςφαλίςουν υψθλι τεχνικι ποιότθτα των μεταδιδόμενων προγραμμάτων τουσ. Επίςθσ 

παρζχεται θ δυνατότθτα ςε όςουσ υποψθφίουσ δεν διακζτουν τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό 

και υποδομι να δθλϊςουν ότι, ςε περίπτωςθ αδειοδότθςισ τουσ, εντόσ προκεςμίασ ζξι (6) 

μθνϊν από τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ κα τα διακζτουν. 

Με το άρκρο 227 επιβάλλονται ςτουσ υποψιφιουσ ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ 

αφοροφν ςτο εκπεμπόμενο πρόγραμμά τουσ. Επίςθσ επιβάλλεται θ υποχρζωςθ κάλυψθσ 

ενόσ ελάχιςτου αρικμοφ ωρϊν προγράμματοσ ανά θμζρα, ανάλογα με τθν εμβζλεια και το 

είδοσ του παρόχου περιεχομζνου και κακορίηεται το ελάχιςτο περιεχόμενο προγράμματοσ.  

Με το άρκρο 228, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ λειτουργία των επιχειριςεων 

παρόχων περιεχομζνου, κακορίηονται τα ζγγραφα που πρζπει να υποβάλουν οι υποψιφιοι 

προκειμζνου να αποδείξουν τθν οικονομικι βιωςιμότθτα τθσ επιχειριςεωσ τουσ ϊςτε να 

ανταποκρικοφν ςτθν ςυνταγματικι αποςτολι για παροχι υψθλοφ επιπζδου ραδιοφωνικϊν 

υπθρεςιϊν, ςτθν πολυφωνία, ςτθν αντικειμενικότθτα ςτθν ενθμζρωςθ.  

Στο άρκρο 229 ορίηονται οι λοιποί όροι ςυμμετοχισ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία που 

πρζπει να πλθροφν οι υποψιφιοι όπωσ να μθν τελοφν οι εταίροι ι οι μζτοχοί των 

υποψθφίων ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, να είναι οι ίδιοι, οι μζτοχοί 

τουσ και οι νόμιμοι εκπρόςωποί τουσ φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι, να μθν 

υπάρχουν αςυμβίβαςτεσ ιδιότθτεσ των υποψθφίων, οι οποίεσ ελζγχονται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ περί ςυγκζντρωςθσ ελζγχου περιςςοτζρων μζςων ενθμζρωςθσ, κακϊσ και να 

εξυπθρετοφνται ομαλά τυχόν λθφκζντα τραπεηικά δάνεια από τουσ υποψθφίουσ, τουσ 



μετόχουσ τουσ και τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. Επίςθσ ρυκμίηεται θ καταβολι του 

παραβόλου του Ελλθνικοφ Δθμοςίου για τθν εξζταςθ τθσ υποψθφιότθτάσ τουσ, κακϊσ και 

ότι όλα τα δικαιολογθτικά για τθν εξζταςθ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ των υποψθφίων 

κα κακοριςτοφν από τθν προκιρυξθ του Ε.Σ... 

Με το άρκρο 230 προβλζπεται ότι με τθν προκιρυξθ του ΕΣ κα κακοριςτοφν οι όροι 

χοριγθςθσ των αδειϊν, όπωσ ενδεικτικά  ο αρικμόσ των προκυρθςςόμενων αδειϊν, θ  

κατθγορία  του   προγράμματοσ  που  αφοροφν   οι  προκθρυςςόμενεσ   άδειεσ,   θ  χρονικι 

διάρκεια τθσ άδειασ,  θ τιμι  εκκίνθςθσ   των  δθμοπρατοφμενων  αδειϊν, οι προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ των  υποψθφίων  ςτθ  διαδικαςία  τόςο   τθσ  προεπιλογισ όςο και τθσ τελικισ 

φάςθσ  τθσ  δθμοπραςίασ και θ διαδικαςία  ελζγχου  τθσ  ςυνδρομισ αυτϊν. Θ διαδικαςία 

χοριγθςθσ αδειϊν εκνικισ εμβζλειασ και αδειϊν περιφερειακισ εμβζλειασ είναι 

αυτοτελισ. Ειδικότερα, ςτισ περιφερειακζσ άδειεσ παρζχεται θ δυνατότθτα ζκδοςθσ 

προκιρυξθσ από το Ε.Σ.. ξεχωριςτά ανά Ρεριοχι Απονομισ, όπωσ κα οριςτεί ειδικϊσ ςτον 

Χάρτθ Συχνοτιτων. 

Με το άρκρο 231 προβλζπεται θ διαδικαςία προεπιλογισ από το Ε.Σ.. των αιτιςεων 

ςυμμετοχισ των υποψθφίων προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθ δθμοπραςία με βάςθ τισ 

προχποκζςεισ που προβλζπονται από τα άρκρα 222-229 του παρόντοσ μζρουσ. 

Με το άρκρο 232 ορίηεται το πλαίςιο διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ και ειδικότερα θ 

διενζργειά τθσ μζςω πολλαπλϊν γφρων με αυξανόμενο τίμθμα επί τθσ κακοριηόμενθσ τιμισ 

εκκίνθςθσ, θ διάρκεια του κάκε γφρου, ο κακοριςμόσ τθσ προςαφξθςθσ τθσ τιμισ 

προςφοράσ ανά γφρο, οι υποχρεϊςεισ των ςυμμετεχόντων, ο τρόποσ υποβολισ των 

προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ, θ ανάδειξθ των υπερκεματιςτϊν και ο τρόποσ 

καταβολισ του τιμιματοσ. Ραράλλθλα δίδεται εξουςιοδότθςθ προσ το Ε.Σ.. να κακορίςει 

με τθν προκιρυξθ τα ανωτζρω και τισ λοιπζσ λεπτομζρειεσ διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ.  

Με το άρκρο 233 ρυκμίηεται θ χοριγθςθ των αδειϊν, κακϊσ και οι όροι και το περιεχόμενο 

αυτϊν. Ενδεικτικϊσ απαγορεφεται θ αλλαγι χριςθσ τθσ άδειασ, κακϊσ και θ μεταβίβαςθ 

τθσ, διαςφαλίηεται θ υποχρζωςθ αδιάλειπτθσ μετάδοςθσ και μεταφοράσ του 

προγράμματόσ τουσ προσ τον πάροχο δικτφου και κα πρζπει να αιτιολογείται ενϊπιον του 

Ε.Σ.. κάκε διακοπι προγράμματόσ τουσ πζραν τθσ μίασ ϊρασ εντόσ ενόσ εικοςιτετραϊρου. 

Με το άρκρο 234 προβλζπεται υποχρεωτικά θ ανάκλθςθ τθσ άδειασ των  ραδιοφωνικϊν  

ςτακμϊν  φςτερα από απόφαςθ του Ε.Σ.. ςτισ περιπτϊςεισ: α) μθ εμπρόκεςμθ υποβολι 

των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ςφςταςθσ των υποψθφίων εταιριϊν, β) Μείωςθ του 

ελάχιςτου καταβεβλθμζνου εταιρικοφ κεφαλαίου, γ) τροποποίθςθ τθσ χριςθσ τθσ 



χορθγθκείςασ άδειασ κατά παράβαςθ, δ) μθ εμπρόκεςμθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με πάροχο 

δικτφου. Επίςθσ ςτο ίδιο άρκρο ορίηεται ότι ςε περίπτωςθ ανάκλθςθσ άδειασ κατά τα 

ανωτζρω, το Ε.Σ.. δφναται να τθν επαναπροκθρφξει.    

Με το άρκρο 235 προβλζπεται θ διαδικαςία μετάβαςθσ ςτθν επίγεια ψθφιακι 

ευρυεκπομπι. Ειδικότερα τα ςτάδια μετάβαςθσ, θ ζναρξθ και ολοκλιρωςι κακενόσ από 

αυτά, τα κριτιρια υλοποίθςθσ κάκε ςταδίου κα κακοριςτοφν με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Ε.Ε.Τ.Τ. και δθμόςια διαβοφλευςθ. 

Με το άρκρο 236 κακορίηονται οι καταργοφμενεσ διατάξεισ.  

Άρκρο 237 

Mε τθν προτεινόμενθ διάταξθ καταργείται θ παράγραφοσ 14 του άρκρου 8 του ν. 

3592/2007 (Α’ 161), ςτο πλαίςιο αποςαφινιςθσ του νομοκετικοφ πλαιςίου από μθ 

εφαρμοςκείςεσ διατάξεισ. 

ΤΜΘΜΑ Η’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ 

Άρκρο 239 

 Χάριν τθσ επίςπευςθσ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ προϊςταμζνων 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν 

Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), ειςάγεται διάταξθ ςφμφωνα με τθν 

οποία θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κα πρζπει να διενεργείται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από 

τθν ζναρξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. 

Άρκρο 240 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ επικαιροποιοφνται τα χρονοδιαγράμματα ολοκλιρωςθσ τθσ 

πλιρωςθσ των κζςεων των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 6 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) και 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτοφ, ενϊ περαιτζρω ρυκμίηεται και το μεταβατικό ςτάδιο κατά 

τθν τοποκζτθςι τουσ ςε ςχζςθ με τουσ ιδθ υπθρετοφντεσ. 

 

Ρεραιτζρω λόγω τθσ ιδιαίτερθσ φφςθσ και ενόψει των ευαίςκθτων αρμοδιοτιτων με τισ 

οποίεσ είναι επιφορτιςμζνα τα Υπουργεία Εξωτερικϊν, Εκνικισ Άμυνασ και το πρϊθν 

Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ (τομζασ Δθμοςίασ Τάξθσ και 

Ρροςταςίασ του Ρολίτθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν), προβλζπεται ότι οι κατά περίπτωςθ 



Γενικοί και Αναπλθρωτζσ Γενικοί Γραμματείσ κακϊσ και οι γενικζσ και κατά περίπτωςθ 

ειδικζσ γραμματείεσ και οι προϊςτάμενοι αυτϊν των ωσ άνω Υπουργείων δεν εμπίπτουν ςτισ 

διατάξεισ του Μζρουσ Α’ του ν. 4369/2016. 

Άρκρο 241 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 241 προβλζπεται ρφκμιςθ για το ζτοσ 2018 ϊςτε ο 

μζςοσ όροσ του ζκτακτου προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 

χρόνου, μίςκωςθσ ζργου και ωριαίασ αποηθμίωςθσ, που απαςχολείται ςτουσ φορείσ τθσ 

Γενικισ Κυβζρνθςθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4270/2014 (A’ 143), πλθν των φορζων 

που υπάγονται ςτο Κεφάλαιο Αϋ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), και θ μιςκοδοςία του οποίου 

επιβαρφνει τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Κράτουσ να παραμζνει ςτακεροποιθμζνοσ ςε 

ςχζςθ με τα επίπεδα του 2016, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προβλζψεισ για κάλυψθ μονίμων 

κζςεων με αντίςτοιχθ μείωςθ του προςωπικοφ οριςμζνου χρόνου ςτθ διάρκεια του ζτουσ 

(ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ του προςωπικοφ πυροςβεςτϊν πενταετοφσ κθτείασ). Από τον 

ανωτζρω μζςο όρο, με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ εξαιρετικϊν αναγκϊν, εξαιροφνται και δεν 

ςυνυπολογίηονται ςε αυτόν οι προςλιψεισ ζκτακτου προςωπικοφ για τθν κάλυψθ 

απρόβλεπτων αναγκϊν, όπωσ ιδίωσ οι ανάγκεσ που απορρζουν από τισ προςφυγικζσ και 

μεταναςτευτικζσ ροζσ ι τθν αντιμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν.  

 

Άρκρο 242 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 242 προβλζπονται ειδικζσ ρυκμίςεισ υπό τισ οποίεσ 

μποροφν να διενεργοφνται διοριςμοί και προςλιψεισ προςωπικοφ εφόςον τθροφνται τα 

όρια δαπανϊν για μιςκοφσ και ςυντάξεισ που προβλζπονται ςτο Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο 

Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ (ΜΡΔΣ) 2018-2021 (ν. 4472/2017, Α’ 74).  

Άρκρο 243 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ αναδιατυπϊνεται θ περίπτωςθ β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 

του ν. 4369/2016 (Α’ 33) ϊςτε, για λόγουσ ίςθσ μεταχείριςθσ, να ςυμπεριλάβει και τουσ 

ειδικοφσ  λειτουργικοφσ επιςτιμονεσ (ΕΛΕ). Και τοφτο, διότι όπωσ προκφπτει από τθν παρ. 1 

του άρκρου 18 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), οι ΕΛΕ από κοινοφ με τουσ ερευνθτζσ 

ςυναποτελοφν το ερευνθτικό προςωπικό των Ερευνθτικϊν Κζντρων και Λνςτιτοφτων. 

 ΤΜΘΜΑ Θ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 



Άρκρο 244 

φκμιςθ κεμάτων για τθν άςκθςθ των επαγγελμάτων του κομμωτι-κουρζα και τεχνίτθ 

περιποίθςθσ χεριϊν-ποδιϊν 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ τροποποιοφνται τα προςόντα για τθν άςκθςθ των 

επαγγελμάτων του κομμωτι-κουρζα και τεχνίτθ περιποίθςθσ χεριϊν-ποδιϊν και 

ςυγκεκριμζνα μειϊνεται ο χρόνοσ τθσ απαιτοφμενθσ προχπθρεςίασ. 

Άρκρο 245 

Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου εμπλουτίηεται θ ενδεικτικι απαρίκμθςθ των 

υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό ζργο, για τθν εκτζλεςθ των 

οποίων οι εκπαιδευτικοί παραμζνουν υποχρεωτικά ςτο ςχολείο τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ, πζρα από τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ.  

Άρκρο 246 

     Με τισ διατάξεισ του άρκρου 246 τίκενται ςυγκεκριμζνα κριτιρια, διαδικαςία και 

χρονοδιαγράμματα για τισ ςυγχωνεφςεισ των ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ,  με ςτόχο τθν ορκολογικότερθ οργάνωςθ των ςχολικϊν 

μονάδων προσ όφελοσ των μακθτϊν. Ειδικότερα, προβλζπεται θ ζκδοςθ των ςχετικϊν 

υπουργικϊν αποφάςεων ζωσ το τζλοσ Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ και θ ιςχφσ τουσ από το 

επόμενο ςχολικό ζτοσ, για τθν αποφυγι του αιφνιδιαςμοφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, 

κακϊσ και θ λιψθ υπόψθ κριτθρίων που διαςφαλίηουν τθ λειτουργικότθτα των 

ςυγχωνεφςεων, όπωσ θ δυνατότθτα ςτζγαςθσ των ςχολικϊν μονάδων, ο αρικμόσ των 

μεταφερόμενων μακθτϊν, θ χιλιομετρικι απόςταςθ τθσ μεταφοράσ αλλά και οι 

ιδιαίτερεσ γεωγραφικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που μπορεί να δυςχεραίνουν τθ 

μεταφορά. Για τθ  διαςφάλιςθ δε τθσ λειτουργικότθτασ των ςυγχωνεφςεων, ςτθ ςχετικι 

διαδικαςία ςυμμετζχουν γνωμοδοτικά τόςο οι περιφερειακζσ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ 

και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ και 

Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ), όςο και τα δθμοτικά ςυμβοφλια εκ μζρουσ τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ. 

  

ΤΜΘΜΑ Θ’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 



ΜΕΟΣ Α’ 

Αξιολόγθςθ και Αποηθμίωςθ Φαρμάκων Ανκρϊπινθσ Χριςθσ  

Με το προτεινόμενο ςχζδιο νόμου, ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ παροχισ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ επιδιϊκεται ο εκςυγχρονιςμόσ, ο εξορκολογιςμόσ και θ διαφάνεια κατά τθ 

διαδικαςία επιλογισ τθσ αποτελεςματικότερθσ και οικονομικά πιο ςυμφζρουςασ 

φαρμακευτικισ κεραπείασ και θ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των υψθλϊν τιμϊν των 

καινοτόμων φαρμάκων, που κζτουν ηθτιματα βιωςιμότθτασ των ςυςτθμάτων υγείασ 

παγκοςμίωσ, προκειμζνου να είναι ευχερισ θ πρόςβαςθ όλων των αςκενϊν ςτα αναγκαία 

για αυτοφσ φάρμακα και ειδικά ςτισ καινοτόμεσ κεραπείεσ. 

Θ Αξιολόγθςθ των Τεχνολογιϊν Υγείασ, το επονομαηόμενο και Σφςτθμα ΘΤΑ (Health 

Technology Assessment System) αποτελεί το κφριο επιςτθμονικό εργαλείο ςτισ 

περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μζςω του οποίου μποροφν να λαμβάνονται 

τεκμθριωμζνα αποφάςεισ ςε κζματα υγείασ και ειδικότερα ςτθν επιλογι των 

αποτελεςματικότερων και οικονομικότερων κεραπευτικϊν μζςων.  

Ειδικά ςτον τομζα των φαρμάκων, θ ειςαγωγι ενόσ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ των 

φαρμάκων αποτελεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ κεςμικζσ εξελίξεισ, κακϊσ ειςάγει ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα κατά το οποίο τα φάρμακα αξιολογοφνται με ςυγκεκριμζνα 

κριτιρια και δυνάμει τθσ αξιολόγθςθσ αυτισ λαμβάνονται οι αποφάςεισ περί αποηθμίωςθσ 

αυτϊν από τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. 

Με το προτεινόμενο ςχζδιο νόμου ειςάγονται λοιπόν δφο βαςικοί άξονεσ ωσ προσ τα 

φάρμακα που κα αποηθμιϊνονται από τουσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Α) Θ πρόβλεψθ και εξειδίκευςθ επιςτθμονικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ τθσ 

κεραπευτικισ αξίασ ενόσ ςυγκεκριμζνου φαρμάκου. Αυτά τα κριτιρια είναι: α) το κλινικό 

όφελοσ όπωσ αυτό αποτιμάται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ςοβαρότθτα και το φορτίο τθσ 

νόςου, τθν επίδραςθ πάνω ςτουσ δείκτεσ  κνθτότθτασ και νοςθρότθτασ, κακϊσ και τα 

δεδομζνα αςφάλειασ και ανεκτικότθτασ β) θ ςφγκριςθ με  τισ ιδθ διακζςιμεσ 

αποηθμιοφμενεσ κεραπείεσ φαρμάκων, γ) ο βακμόσ αξιοπιςτίασ των δεδομζνων των 

κλινικϊν μελετϊν και δ) ο λόγοσ κόςτουσ / αποτελεςματικότθτασ. Τα ανωτζρω κριτιρια και 

θ ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ εφαρμογισ τουσ, ςε δευτερογενι νομοκεςία, αποτελοφν μία 

ςθμαντικι εξζλιξθ του ζωσ τϊρα ςυςτιματοσ ειςαγωγισ φαρμάκων ςτον Κατάλογο 

Αποηθμιοφμενων Ρροϊόντων, που ιδθ είχε εγκακιδρυκεί με το άρκρο 89 του ν.4472/2017 

(Α’ 74). 



Β) Θ κακολικι παρζμβαςθ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ για τθν επίτευξθ μιασ 

ςυμφζρουςασ ςυμφωνίασ για τθν αποηθμίωςθ των φαρμάκων. Ζωσ ςιμερα θ πολιτικι 

αποηθμίωςθσ ζχει άμεςθ και μόνθ εξάρτθςθ από τον ετεροκακοριςμό τθσ τιμισ παραγωγοφ 

(ex factory) εκ των φαρμακευτικϊν εταιρειϊν (με αναφορά ςτισ τρεισ χαμθλότερεσ τιμζσ τθσ 

ΕΕ). Αυτι θ πολιτικι οδιγθςε ςτθν κζςπιςθ μθχανιςμϊν επιςτροφϊν (claw back) και 

εκπτϊςεων (rebate) φαρμακευτικισ δαπάνθσ, που κρίκθκαν απαραίτθτοι ςτθν τρζχουςα 

περίοδο δθμοςιονομικισ ςτενότθτασ. Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ ο τρόποσ 

αποηθμίωςθσ των φαρμάκων και ειδικά των καινοτόμων και ακριβϊν φαρμάκων κα 

κακορίηεται κατά τθν αξιολόγθςθ του κριτθρίου τθσ δθμοςιονομικισ επίπτωςθσ του 

φαρμάκου, βάςει μίασ ςυνεκτικισ και διαφανοφσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ. Τθν 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία αναλαμβάνει να τθν εκκινεί και να τθν περαιϊνει, εκδίδοντασ 

αιτιολογθμζνεσ ειςθγιςεισ, θ ςυςτακείςα ςτο άρκρο 254 του παρόντοσ Επιτροπι 

Διαπραγμάτευςθσ. Οι ειςθγιςεισ αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ ςε ςυνδυαςμό με τα 

επιςτθμονικά κριτιρια τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, προκειμζνου εν τζλει να δοκεί θ τελικι 

γνωμοδότθςθ προσ τον αρμόδιο για τθν λιψθ τθσ απόφαςθσ όργανο, δθλ. τον Υπουργό 

Υγείασ. 

Βάςει των δφο ανωτζρω μθχανιςμϊν, εγκακιδρφεται ουςιαςτικά ζνα ςυνολικό 

κεςμικό πλαίςιο αξιολόγθςθσ των φαρμάκων και ζνταξισ τουσ ςτον κατάλογο 

αποηθμιοφμενων φαρμάκων, που ςυνοδεφεται από μία ςειρά παρεμβάςεων όπωσ: α) Θ 

κακιζρωςθ εξωτερικϊν κριτθρίων αναφοράσ ςε άλλα ςυςτιματα αξιολόγθςθσ για τα 

καινοτόμα φάρμακα, με ςειρά ωςτόςο ςθμαντικϊν εξαιρζςεων που δεν προβλζπονταν 

ςτθν κείμενθ νομοκεςία, β) Θ υποχρεωτικι επαναξιολόγθςθ και κζςθ υπό διαπραγμάτευςθ 

είτε καινοτόμων φαρμάκων, που βρίςκονται ιδθ ςτον κετικό κατάλογο αποηθμίωςθσ, είτε 

φαρμάκων, τα οποία είναι ιδθ ενταγμζνα και ζχουν ίδιο κεραπευτικό αποτζλεςμα με άλλα 

που επιχειροφν να ενταχκοφν ςτθν λίςτα αποηθμίωςθσ, γ) Θ κζςπιςθ αναλυτικισ 

διαδικαςίασ επιςτθμονικϊν ειςθγιςεων, με τθν αξιοποίθςθ ειδικϊν αξιολογθτϊν και τθν 

γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Επιτροπισ από εξειδικευμζνο επιςτθμονικά προςωπικό, δ) Θ 

δθμοςιότθτα, ωσ μοχλόσ τιρθςθσ τθσ διαφάνειασ, δθλ. θ δθμοςίευςθ των αποφάςεων που 

αφοροφν ςτθν ζγκριςθ ι απόρριψθ τθσ ειςαγωγισ νζων φαρμάκων, όςο και του ςκεπτικοφ 

των ειςθγιςεων τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, ε) Θ ςυμμετοχι των φορζων αςκενϊν, μζςω 

τθσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ ακρόαςθσ, ςτθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ των φαρμάκων, ςτ) 

Θ ενςωμάτωςθ ςυνταγογραφικϊν περιοριςμϊν ςε ιατρικϊσ τεκμθριωμζνα κεραπευτικά 

πρωτόκολλα, τα οποία εν ςυνεχεία κα αποτελοφν τμιμα του μθχανιςμοφ θλεκτρονικισ 

ςυνταγογράφθςθσ και η) Θ τιρθςθ των αρχϊν τθσ αμερολθψίασ και θ παράλλθλθ κζςπιςθ 



αςυμβίβαςτων ιδιοτιτων με τα πρόςωπα που επιλζγονται για τθν αξιολόγθςθ των 

φαρμάκων. 

Β. ΟΛ ΕΡΛΜΕΟΥΣ ΥΚΜΛΣΕΛΣ 

Άρκρο 247 

Σφςταςθ και Ζργο τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ 

Στο άρκρο 247 προβλζπεται θ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Φαρμάκων Ανκρϊπινθσ 

Χριςθσ, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, ζχει ζδρα ςτον Εκνικό Οργανιςμό 

Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ).και υπάγεται ςτον Υπουργό Υγείασ. Στθν παρ. 2 προβλζπεται το ζργο τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, το οποίο ςυνίςταται ςτθν μετά από αξιολόγθςθ των φαρμάκων 

γνωμοδότθςθ προσ τον Υπουργό Υγείασ ςχετικά με τθν ζνταξθ ι απζνταξθ φαρμάκων ςτον Κατάλογο 

Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων και τθν ανακεϊρθςθ αυτοφ. Με τθν παρ. 3 δίνεται νομοκετικι 

εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ για ζγκριςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ 

Επιτροπισ με τον οποίο ρυκμίηονται τα ειδικότερα ηθτιματα και οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ αξιολόγθςθσ, τθσ μεκοδολογίασ εφαρμογισ τουσ, του τρόπου λειτουργίασ τθσ, των 

ειδικϊν υποχρεϊςεων των μελϊν  και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν άςκθςθ του ζργου 

τθσ. 

 

Άρκρο 248 

Σφνκεςθ, Οριςμόσ και Ραφςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ  

Στο άρκρο 248 με τθν παρ.1 προβλζπεται θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ και εξειδικεφονται τα 

τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα των μελϊν τθσ, τα οποία προςδιορίηονται με γνϊμονα τθν 

επιςτθμονικι εξειδίκευςθ ι τθν αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 

προςικουςα ερμθνεία και εφαρμογι των κριτθρίων αξιολόγθςθσ τεχνολογιϊν υγείασ. Με το 

δεφτερο εδάφιο τθσ παρ.1 προβλζπεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ χωρίσ δικαίωμα ψιφου του 

εκάςτοτε τακτικοφ μζλουσ τθσ Επιτροπισ Φαρμάκων για Ανκρϊπινθ Χριςθ που ζχει διορίςει θ 

Ελλάδα ςτον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Φαρμάκων (European Medicines Agency), κακϊσ και 

εκπροςϊπου τθσ ΘΔΛΚΑ Α.Ε. 

Με τθν παρ. 2 προβλζπεται θ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Επιτροπισ από δζκα (10) 

γραμματείσ,  εξειδικεφονται τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα αυτϊ, ενόψει των ποςοτικϊν και 

ποιοτικϊν αναγκϊν τθσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ του ςυλλογικοφ οργάνου κατά τθν ενάςκθςθ του 

ζργου του, κακϊσ και το κακεςτϊσ που διζπει τθν εργαςιακι τουσ ςχζςθ. Δίνεται επίςθσ νομοκετικι 

εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ να ρυκμίςει τισ προχποκζςεισ, τθ  διαδικαςία και τα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ για τθν τοποκζτθςθ, πρόςλθψθ ι απόςπαςθ των υπαλλιλων αυτϊν, κακϊσ και κάκε 

άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια. 



Με τθν παρ. 3 προβλζπεται θ διαδικαςία επιλογισ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, θ 

οποία περιλαμβάνει τθν υποβολι αιτιςεων των ενδιαφερομζνων, μετά από δθμοςίευςθ 

πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν αξιολόγθςθ αυτϊν από τριμελι μθ αποηθμιοφμενθ επιτροπι 

που ορίηεται από τον Υπουργό Υγείασ, θ οποία αποτελείται από ζναν Κακθγθτι που ορίηεται από τθν 

Σφγκλθτο τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΣΔΥ), τον Ρρόεδρο του Ε.Ο.Φ. και τον Ρρόεδρο του 

Κεντρικοφ Συμβουλίου Υγείασ (ΚΕ.Σ.Υ.). Θ τριμελισ αυτι επιτροπι και προτείνει ςτον Υπουργό Υγείασ 

τουσ τρεισ επικρατζςτερουσ υποψθφίουσ από κάκε τομζα τθσ παρ. 1, ιτοι ςυνολικά τουσ δεκαοκτϊ 

(18) επικρατζςτερουσ υποψιφιουσ, από τουσ οποίουσ επιλζγονται τελικά τα ζντεκα μζλθ που κα 

απαρτίηουν τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και ςυγκροτείται αυτι με απόφαςθ του Υπουργοφ υγείασ.  

Θ παρ. 4 ορίηει ότι ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ μετζχουν εξωτερικοί 

εμπειρογνϊμονεσ – αξιολογθτζσ, οι οποίοι επιλζγονται μεταξφ των καταχωρθμζνων ωσ 

πιςτοποιθμζνοι ςε ςχζςθ με τθν επιςτθμονικι εξειδίκευςι τουσ ςε ειδικό κατάλογο που 

τθρείται ςτον Ε.Ο.Φ., με κριτιριο τθν επιςτθμονικι ειδίκευςι τουσ και τισ αποδεδειγμζνεσ 

επιςτθμονικζσ ικανότθτεσ τουσ ςτθ κεραπευτικι κατθγορία ςτθν οποία ανικει το υπό 

αξιολόγθςθ φάρμακο. Ρροβλζπεται ακόμθ θ δυνατότθτα θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ να 

ανακζςει τθν προειςιγθςθ για τθν αξιολόγθςθ του φαρμάκου και ςε πανεπιςτθμιακοφσ ι 

ερευνθτικοφσ φορείσ. 

Με τθν παρ. 5 δίνεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ ςτουσ Υπουργοφσ Υγείασ και 

Οικονομικϊν για κακοριςμό τθσ αποηθμίωςθσ των τακτικϊν μελϊν τθσ Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ και των εξωτερικϊν αξιολογθτϊν αυτισ, κακϊσ και νομοκετικι εξουςιοδότθςθ 

ςτον Υπουργό Υγείασ να κακορίςει τθ  διαδικαςία, τισ προχποκζςεισ και τα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και επιλογισ των μελϊν τθσ επιτροπισ κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι 

λεπτομζρεια. 

Στθν παρ. 6 ορίηεται θ τριετισ κθτεία των μελϊν τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, θ οποία 

μπορεί να ανανεωκεί μία φορά με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, προκειμζνου να 

διαςφαλίηεται θ ςυνζχεια του ζργου τθσ Επιτροπισ και θ μεταφορά τθσ τεχνογνωςίασ που 

ζχει αποκτθκεί από τα μζλθ ςτα επόμενα, κακϊσ και ο τρόποσ επιλογισ των μελϊν των 

οποίων θ κθτεία ανανεϊνεται. 

Στθν παρ. 7 προβλζπεται θ δυνατότθτα τθσ πρόωρθσ παφςθσ των μελϊν και τθσ 

αντικατάςταςισ τουσ για ςπουδαίο λόγο που ςχετίηεται με τθν άςκθςθ των κακθκόντων 

τουσ, κακϊσ και θ πρόωρθ παφςθ των μελϊν και θ αντικατάςταςι τουσ, όταν ςυντρζχει μία 

από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: α) παράβαςθ των διατάξεων περί αρχισ αμερολθψίασ, 

αςυμβίβαςτου μελϊν και κακικοντοσ εχεμφκειασ, που προβλζπονται ςτο παρόν 

νομοκζτθμα ι β) απουςία  από περιςςότερεσ από ζξι (6) ςυνεδριάςεισ εντόσ χρονικοφ 

διαςτιματοσ εξαμινου, και ανεξάρτθτα από το αν αιτιολογείται. 



Άρκρο 249 

Κριτιρια και Μεκοδολογία Αξιολόγθςθσ 

Στο άρκρο 249 ορίηονται τα βαςικά κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ τεχνολογιϊν υγείασ, 

τα οποία εφαρμόηει ςυνδυαςτικά θ Επιτροπι προκειμζνου να διαμορφϊςει τθν αξιολογικι 

κρίςθ τθσ επί του εξζταςθ φαρμάκου, και τα οποία είναι α) το κλινικό όφελοσ όπωσ αυτό 

αποτιμάται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ςοβαρότθτα και το φορτίο τθσ νόςου, τθν επίδραςθ 

πάνω ςτουσ δείκτεσ  κνθτότθτασ και νοςθρότθτασ, κακϊσ και τα δεδομζνα αςφάλειασ και 

ανεκτικότθτασ β) θ ςφγκριςθ με  τισ ιδθ διακζςιμεσ αποηθμιοφμενεσ κεραπείεσ φαρμάκων, 

γ) ο βακμόσ αξιοπιςτίασ των δεδομζνων των κλινικϊν μελετϊν, δ) ο λόγοσ κόςτουσ / 

αποτελεςματικότθτασ και ε) θ επίπτωςθ ςτον προχπολογιςμό. Ρροβλζπεται δε ότι θ 

ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ προσ τον Υπουργό Υγείασ για ζνταξθ ενόσ φαρμάκου 

ςτον Κατάλογο Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων περιλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ κεραπευτικι 

ζνδειξθ ι τισ ςυγκεκριμζνεσ κεραπευτικζσ ενδείξεισ για τθν οποία ι τισ οποίεσ κα 

αποηθμιϊνεται, τισ  φαρμακευτικζσ μορφζσ, τισ δοςολογίεσ και τισ περιεκτικότθτεσ και μαηί 

με κάκε κεραπευτικι ζνδειξθ αναφζρονται  υποχρεωτικά τα κλινικά χαρακτθριςτικά των 

αςκενϊν για τουσ οποίουσ το φάρμακο προτείνεται να αποηθμιϊνεται, το ςτάδιο τθσ 

κεραπευτικισ γραμμισ (του κεραπευτικοφ αλγορίκμου), και το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ, 

ςτο οποίο είναι δυνατόν να εφαρμοςτεί θ κεραπεία για να αξιολογθκεί θ επίπτωςθ ςτον 

προχπολογιςμό. 

Με τθν παρ. 2 προβλζπεται ότι για τα φάρμακα που τελοφν ςε περίοδο προςταςίασ 

των δεδομζνων και ζχουν πάρει άδεια κυκλοφορίασ, ςφμφωνα με τθν εκνικι διαδικαςία ι 

τθν αποκεντρωμζνθ διαδικαςία ι τθν διαδικαςία αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ ι τθν κεντρικι 

διαδικαςία του Κανονιςμοφ 726/2004/ΕΚ (EE L 136) ακολουκείται θ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και θ ζνταξι τουσ ςτον Κατάλογο 

Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων, εφόςον πλθρείται το εξωτερικό κριτιριο που περιγράφεται 

και ταυτόχρονα ειςάγεται εξαίρεςθ από το κριτιριο αυτό για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ 

φαρμάκων. Δίνεται επίςθσ νομοκετικι εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ όπωσ μετά από 

γνϊμθ τθσ Επιτροπισ και πάντωσ όχι πριν τθν 1.6.2018 με απόφαςι του να ανακεωρείται ο 

κατάλογοσ των χωρϊν τθσ Ε.Ε. που διακζτουν μθχανιςμό Αξιολόγθςθσ Τεχνολογιϊν Υγείασ 

και αναφζρονται ανωτζρω. 

Στθν παρ. 3 προβλζπεται ότι θ ακϊλυτθ και κακολικι πρόςβαςθ των μελϊν τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ και των εξωτερικϊν εμπειρογνωμόνων – αξιολογθτϊν ςε κάκε 

πλθροφορία που διακζτει ο Ε.Ο.Φ, ο Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. και θ ΘΔΛΚΑ Α.Ε. ςχετικά με το υπό 

αξιολόγθςθ και ζνταξθ φάρμακο, κακϊσ επίςθσ και ςχετικά με κάκε φάρμακο. 



Στθν παρ. 4 δίνεται θ δυνατότθτα ςτθν Επιτροπι να λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ 

αξιολογιςεισ και τισ αποφάςεισ οργανιςμϊν αξιολόγθςθσ τεχνολογιϊν υγείασ άλλων 

ευρωπαϊκϊν χωρϊν και θ υποχρζωςθ να λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ αξιολογιςεισ που 

διενεργοφνται ςτο πλαίςιο του δικτφου Αξιολόγθςθσ Τεχνολογιϊν Υγείασ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (EUnetHTA). 

 

Άρκρο 250 

Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ 

Στο άρκρο 250 ορίηεται ότι θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ ξεκινά ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ μετά από αίτθςθ του Κατόχου Άδειασ Κυκλοφορίασ, ςυνοδευόμενθ από πλιρθ 

φάκελο με τα πλθροφοριακά ςτοιχεία και τα ζγγραφα και αφοφ καταβλθκεί  εφάπαξ τζλοσ 

αξιολόγθςθσ, το οποίο κα κακορίηεται με Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Υγείασ και το οποίο κα αποτελεί δθμόςιο ζςοδο, που αποδίδεται με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Υγείασ και Οικονομικϊν ςτο Υπουργείο Υγείασ, οι πιςτϊςεισ του οποίου 

βαρφνονται με τισ δαπάνεσ τθσ αποηθμίωςθσ των μελϊν, των εξωτερικϊν αξιολογθτϊν, των 

υπαλλιλων τθσ γραμματείασ και εν γζνει των εξόδων λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ και τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ. Δίνεται επίςθσ νομοκετικι 

εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ να κακορίςει με απόφαςι του τον τφπο τθσ αίτθςθσ, 

τα πλθροφοριακά ςτοιχεία και τα ζγγραφα που υποβάλλονται από τουσ ΚΑΚ. 

 Με τθν παρ. 2 ορίηεται ότι για τθν εκτίμθςθ τθσ δθμοςιονομικισ επίπτωςθσ από τθν 

ζνταξθ ενόσ φαρμάκου ςτον Κατάλογο Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων, θ Επιτροπι 

Αξιολόγθςθσ παραπζμπει όλεσ τισ αιτιςεισ των ΚΑΚ για τισ οποίεσ υπάρχει καταρχάσ κετικι 

γνωμοδότθςθ μετά τθν εξζταςθ των κριτθρίων α-γ τθσ παρ. 1 του προθγοφμενου άρκρου 

προσ τθν Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ του προτεινόμενου νόμου. Κατά ςυνζπεια, ςε 

περίπτωςθ αρνθτικισ αξιολόγθςθσ ι το φάρμακο απεντάςςεται, χωρίσ να απαιτείται 

παραπομπι ςτθν Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ. Θ Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ μπορεί να 

κρίνει ότι ςυγκεκριμζνα φάρμακα, με χαμθλι επίδραςθ ςτον προχπολογιςμό, δεν είναι 

απαραίτθτο να εκκινιςει τθν διαδικαςία. Θ Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ, με βάςθ τθν αιτιολογθμζνθ γνϊμθ περί μθ 

αναγκαιότθτασ ζναρξθσ τθσ διαπραγμάτευςθσ και ςφμφωνα με το αποτζλεςμα αυτισ 

γνωμοδοτεί αιτιολογθμζνα προσ τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ αναφορικά με τθν επίπτωςθ 

ςτον προχπολογιςμό από τθν ζνταξθ ενόσ φαρμάκου ςτον Κατάλογο Αποηθμιοφμενων 

Φαρμάκων και θ γνϊμθ αυτι λαμβάνεται υπόψθ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ για τθν 

τελικι τθσ ειςιγθςθ προσ τον Υπουργό Υγείασ. 



Στθν παρ. 3 προβλζπεται θ δυνατότθτα του ΚΑΚ να υποβάλει νζα αίτθςθ μετά τθν 

παρζλευςθ  εξαμινου  από τθν ζκδοςθ τθσ απορριπτικισ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ επί 

αίτθςισ του και μόνον εφόςον ςυνυποβάλει πλθροφοριακά ςτοιχεία και ζγγραφα κλινικισ 

και οικονομικισ τεκμθρίωςθσ που δικαιολογοφν νζα ουςιαςτικι αξιολόγθςθ του φαρμάκου 

με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τεχνολογιϊν υγείασ του παρόντοσ, προκειμζνου να αποτραπεί 

τυχόν καταςτρατιγθςθ των διατάξεων του παρόντοσ κεςμικοφ πλαιςίου με τθν αξιολόγθςθ 

για δεφτερθ φορά του ίδιου φαρμάκου, δυνάμει των αυτϊν ςτοιχείων κλινικισ και 

οικονομικισ τεκμθρίωςθσ. 

Στθν παρ. 4 προβλζπεται ότι θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο του ζργου τθσ 

προβαίνει ςε εκ νζου αξιολόγθςθ και ειςιγθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ ςχετικά με τθν 

διατιρθςθ ι μθ φαρμάκων ςτον Κατάλογο Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων α) όλων των 

φαρμάκων που βρίςκονται ςε περίοδο προςταςίασ των δεδομζνων τουσ και ζχουν ενταχκεί 

ςτον Κατάλογο Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων εντόσ τθσ τελευταίασ 3ετίασ πριν τθν ζκδοςθ 

τθσ πρϊτθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ τθσ Επιτροπισ. Θ αξιολόγθςθ αυτι 

ολοκλθρϊνεται εντόσ δφο ετϊν από τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ. Θ ανωτζρω 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ πρζπει να εκκινείται κάκε τρία χρόνια από τθν λιξθ τθσ 

προθγοφμενθσ αξιολόγθςθσ και να περαιϊνεται εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ (1) ζτουσ 

για όλα τα φάρμακα που βρίςκονται ςε περίοδο προςταςίασ των δεδομζνων τουσ και ζχουν 

ενταχκεί ςτον Κατάλογο Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων από τθν λιξθ τθσ προθγοφμενθσ 

αξιολόγθςθσ και β) όλων των φαρμάκων που βρίςκονται ιδθ ςτον Κατάλογο 

Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων και είναι κεραπευτικά ιςοδφναμα με τα φάρμακα, για τα 

οποία ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ζνταξθσ. Στο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου προβλζπεται 

θ διακριτικι ευχζρεια τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ να αξιολογεί εκ νζου όλα τα φάρμακα 

ςτου Καταλόγου Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων και να ειςθγείται προσ τον Υπουργό τθν 

ανακεϊρθςθ του καταλόγου. 

Στθν παρ. 5 προβλζπεται ο οριςμόσ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ενόσ από τα μζλθ 

τθσ, πλθν του Ρροζδρου τθσ, ωσ Ειςθγθτι του φακζλου αξιολόγθςθσ, κακϊσ και ο οριςμόσ 

τουλάχιςτον δφο εξωτερικϊν αξιολογθτϊν, από τα μθτρϊα εξωτερικϊν αξιολογθτϊν. 

Με τθν παρ. 6 και προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ διαφάνεια προβλζπεται θ 

δθμοςιοποίθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΟΦ περίλθψθσ των γνωμοδοτιςεων τθσ Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ, που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο το ςκεπτικό τουσ, αφοφ ζχουν απαλειφκεί 

πλθροφορίεσ εμπορικοφ απορριτου και προςωπικϊν δεδομζνων. 

Στθν παρ. 7 με ςκοπό τθ διαφάνεια τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι και τθν 

ενθμζρωςθ των αςκενϊν προβλζπεται θ δυνατότθτα τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ να καλεί 



ςε ακρόαςθ εκπροςϊπουσ ςυλλόγων αςκενϊν και επιςτθμονικϊν ςωματείων ι εταιρειϊν 

ιατρικϊν ειδικοτιτων για να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ. 

Άρκρο 251 

Ανακεϊρθςθ και Κατάρτιςθ  του Καταλόγου Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων  

 

 

Στο άρκρο 251 περιγράφεται θ διαδικαςία κατάρτιςθσ και ανακεϊρθςθσ του 

Καταλόγου Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων. Στθν παρ. 1 ορίηεται ότι θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, 

αφοφ ζχει ενςωματϊςει τισ ειςθγιςεισ τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ ςτθ γνωμοδότθςι 

τθσ, αποςτζλλει αυτι προσ τον Υπουργό Υγείασ, ο οποίοσ και λαμβάνει τθν απόφαςθ περί 

ζνταξθσ ι μθ ενόσ φαρμάκου από τον Κατάλογο Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων και περί 

ανακεϊρθςθσ του καταλόγου αυτοφ. Εν ςυνεχεία, ςυντάςςεται από τθν αρμόδια υπθρεςία 

του Υπουργείου Υγείασ ο ανακεωρθμζνοσ Κατάλογοσ Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων, ο 

οποίοσ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΟΦ για χρονικό διάςτθμα τριϊν θμερϊν για τθ 

διόρκωςθ λακϊν και μόνο, οπότε και ακολουκείται θ διαδικαςία διόρκωςθσ αυτϊν και 

εκδίδεται ανακεωρθμζνθ απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ. 

Στθν παρ. 2, ςφμφωνα και με τθν οδθγία 89/105/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ 

Δεκεμβρίου 1988 ςχετικά με τθ διαφάνεια των μζτρων που ρυκμίηουν τον κακοριςμό των 

τιμϊν των φαρμάκων για ανκρϊπινθ χριςθ και τθν κάλυψθ του κόςτουσ των ςτα πλαίςια 

των εκνικϊν αςφαλιςτικϊν ςυςτθμάτων υγείασ, προβλζπεται ρθτά θ αποκλειςτικι 

προκεςμία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ και κοινοποίθςθσ αυτισ ςτον 

αιτοφντα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ τθσ παρ.1 του άρκρου 4, θ οποία ορίηεται ςε 180 

θμζρεσ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ παφει χρονικά θ αρμοδιότθτα του 

Υπουργοφ Υγείασ να κάνει δεκτι τθν αίτθςθ και ςυνεπϊσ αυτι κεωρείται ότι απορρίπτεται 

ςιωπθρϊσ.  

Στθν παρ. 3 προβλζπεται θ αναςτολι τθσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ των 180 θμερϊν 

ςε δφο περιπτϊςεισ, δθλαδι είτε όταν ο ΚΑΚ δεν καταβάλει το προβλεπόμενο τζλοσ 

αξιολόγθςθσ, είτε όταν δεν προςκομίηει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία και τα ζγγραφα που κα 

προβλζπονται από τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ, Στο τελευταίο 

εδάφιο ορίηεται ότι μετά τθν παρζλευςθ 60 θμερϊν από τθν ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ 

τον ΚΑΚ των ανωτζρω παραλείψεων, θ ςχετικι αίτθςθ απορρίπτεται με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Υγείασ, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

Στθν παρ. 4 προβλζπεται ότι όλεσ οι αποφάςεισ του Υπουργοφ Υγείασ, που 

λαμβάνονται φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτο 



διαδίκτυο, όπωσ προβλζπεται ςτον ν.3861/2010 (Α’ 112) και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Υπουργείου Υγείασ, χωρίσ όμωσ να δθμοςιεφεται ςε καμία περίπτωςθ το αποτζλεςμα τθσ 

διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ. Λςχφουν από τθν θμερομθνία τθσ ανάρτθςισ τουσ, εκτόσ 

εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθν ίδια τθν απόφαςθ. 

Στθν παρ. 5 προβλζπεται θ άςκθςθ ενδίκων βοθκθμάτων κατά των αποφάςεων του 

Υπουργοφ Υγείασ περί ζνταξθσ ι απζνταξθσ ενόσ φαρμάκου από τον Κατάλογο 

Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων. 

Με τθν παρ. 6 δίνεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ για τθν 

ζκδοςθ πρωτοκόλλων ςυνταγογράφθςθσ, μετά από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 15 

τθσ Υ.Α.  οικ.3457/2014 (Βϋ 64), θ οποία υποχρεωτικά ενςωματϊνει τουσ ςυνταγογραφικοφσ 

περιοριςμοφσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, για μεμονωμζνα φάρμακα ι ομάδεσ φαρμάκων. 

Ορίηεται δε θ υποχρεωτικότθτα τθσ τιρθςθσ των πρωτοκόλλων και θ ενςωμάτωςι τουσ ςτο 

ςφςτθμα τθσ ΘΔΛΚΑ Α.Ε. Με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 6 δίνεται νομοκετικι 

εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ όπωσ με απόφαςι του κακοριςτοφν οι λεπτομζρειεσ 

για τθ διαδικαςία ενςωμάτωςθσ των ςυνταγογραφικϊν περιοριςμϊν και των πρωτοκόλλων 

ςυνταγογράφθςθσ των προθγοφμενων εδαφίων ςτο ςφςτθμα τθσ ΘΔΛΚΑ Α.Ε. 

Άρκρο 252 

Αρχι Αμερολθψίασ – Αςυμβίβαςτα Μελϊν 

Στο άρκρο 252 τίκενται τα εχζγγυα για τθ διαςφάλιςθ του αμερόλθπτου και τθσ 

αντικειμενικότθτασ τθσ κρίςθσ των μελϊν τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και τθσ Γραμματείασ τθσ, 

ςφμφωνα με τισ γενικζσ αρχζσ διοικθτικοφ δικαίου που διζπουν τθ δράςθ των ςυλλογικϊν 

οργάνων.  

Με τθν παρ. 2 προβλζπονται τα αςυμβίβαςτα των μελϊν τθσ Επιτροπισ και 

ςυγκεκριμζνα θ απαγόρευςθ να ζχουν οι ίδιοι ι οι ςυγγενείσ τουσ ζωσ δεφτερο βακμό εξ’ 

αίματοσ ι εξ’ αγχιςτείασ τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ πριν τον διοριςμό τουσ, κατά τον διοριςμό 

τουσ και κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ άμεςο οικονομικό 

ςυμφζρον με επιχείρθςθ που είναι Κάτοχοσ Άδειασ Κυκλοφορίασ (ΚΑΚ) ι παραγωγοφ ι 

χονδρικισ πϊλθςθσ φαρμάκων, το οποίο ενδζχεται να κζςει υπό αμφιςβιτθςθ τθν 

αμερολθψία τουσ και τθν υποχρζωςι τουσ να ενεργοφν προσ όφελοσ του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ και με πνεφμα ανεξαρτθςίασ. Ωσ άμεςο οικονομικό ςυμφζρον νοείται: α) 

οποιαδιποτε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι ζργου ι παροχισ ανεξαρτιτων υπθρεςιϊν, β) 

οποιαδιποτε ςχζςθ παροχισ ςυμβουλϊν, γ) οικονομικά δικαιϊματα επί των επιχειριςεων, 

όπωσ κατοχι κεφαλαίου, μετοχϊν και μεριδίων, ομολόγων, δικαιωμάτων προαίρεςθσ 

αγοράσ μετοχϊν, αποηθμιϊςεισ, δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, δ) ιδιότθτα μζλουσ 



Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι νόμιμου εκπροςϊπου των προαναφερόμενων επιχειριςεων. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ τα ίδια ωσ άνω πρόςωπα 

απαγορεφεται να ζχουν οποιαδιποτε άλλα ςυμφζροντα ςχετιηόμενα με τον ΚΑΚ, του 

οποίου θ αίτθςθ αξιολογείται. 

Στθν παρ. 3 προβλζπεται θ υποχρζωςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ να μθν αποκτοφν 

οποιαδιποτε ζννομθ ςχζςθ με φαρμακευτικζσ επιχειριςεισ, προϊόντα των οποίων ζχουν 

αξιολογθκεί από τθν Επιτροπι, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ μετά τθν λιξθ 

κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθσ κθτείασ τουσ. 

Με τθν παρ. 4 ορίηεται ότι τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, ςτα πλαίςια τθσ 

διαςφάλιςθσ τθσ αντικειμενικότθτασ τθσ κρίςθσ τουσ, υποχρεοφνται να δθλϊνουν αμζςωσ 

κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για τον διοριςμό τουσ και κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ 

και εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 5 θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβαν γνϊςθ,  

ςυμφζροντα ι αςυμβίβαςτα ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

Στθν παρ. 5 προβλζπεται κατά περίπτωςθ θ επιβολι ποινισ για τουσ παραβάτεσ των 

προθγοφμενων παραγράφων. 

Στθν παρ. 6 προβλζπεται θ άρςθ του αξιόποινου τθσ πράξθσ των παρ. 1 ι 2 ςτθν 

περίπτωςθ που υποβλθκεί θ διλωςθ τθσ παρ. 4 και το μζλοσ υποβάλει ταυτόχρονα διλωςθ 

παραίτθςθσ και απζχει περαιτζρω από τθν άςκθςθ των κακθκόντων του. 

Στθν τθν παρ. 7 προβλζπεται ρθτά ότι τα αυτά εχζγγυα αμερολθψίασ που 

προβλζπονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ δεςμεφουν και τουσ εξωτερικοφσ 

εμπειρογνϊμονεσ-αξιολογθτζσ, τα μζλθ τθσ Γραμματείασ, κακϊσ και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 

Διαπραγμάτευςθσ του άρκρου 8 του προτεινόμενου νόμου. 

Στθν παρ. 8 δίνεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ, όπωσ με 

απόφαςι του εξειδικευτοφν τα λοιπά, μθ άμεςα οικονομικά ςυμφζροντα, τθσ παρ.2 και θ 

ζγγραφθ διλωςθ τθσ παρ.4 του παρόντοσ άρκρου. 

Άρκρο 253 

Κακικον Εχεμφκειασ – Ευκφνθ Μελϊν 

Στο άρκρο 253 προβλζπεται το κακικον εχεμφκειασ των μελϊν τθσ Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ, των εξωτερικϊν εμπειρογνωμόνων-αξιολογθτϊν, των μελϊν τθσ Γραμματείασ, 

κακϊσ και όλων όςων παρίςτανται ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ, το οποίο τα δεςμεφει 

και μετά τθν παφςθ των κακθκόντων τουσ για οποιονδιποτε λόγο από το ανωτζρω 

ςυλλογικό όργανο, κακϊσ και θ υποχρζωςθ υποβολισ ζγγραφθσ διλωςθσ 

εμπιςτευτικότθτασ πριν από τθν ανάλθψθ των κακθκόντων τουσ ι τθν ζναρξθ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ ςτθν οποία μετζχουν αντιςτοίχωσ. 



Με τθν παρ. 2 προβλζπεται ότι τα μζλθ τθσ Επιτροπισ δεν ευκφνονται, αςτικά ζναντι 

τρίτων, πλθν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του ΕΟΡΥΥ, για ενζργειεσ ι παραλείψεισ κατά τθν 

άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν. 4208/2013. Ευκφνθ των 

μελϊν τθσ Επιτροπισ γεννάται, αν ενιργθςαν με δόλο ι βαρειά αμζλεια ι παραβίαςαν το 

απόρρθτο των πλθροφοριϊν και ςτοιχείων, που περιιλκαν ςε γνϊςθ τουσ κατά τθν άςκθςθ 

των κακθκόντων τουσ, ι παρζβθςαν το κακικον εχεμφκειασ του άρκρου 26 του ν. 

3528/2007 (Αϋ26). Στο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου προβλζπεται θ αναλογικι 

εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 26 και 27 του ν. 3528/2007 ςε όλα τα παραπάνω 

πρόςωπα. 

Με τθν παρ. 3 προβλζπεται θ δυνατότθτα παροχισ νομικισ βοικειασ ςτα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, ακόμθ και μετά τθν λιξθ κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθσ κθτείασ τουσ, 

όταν ενάγονται ι διϊκονται ποινικά για πράξεισ ι παραλείψεισ που ζλαβαν χϊρα κατά τθν 

άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 

Στθν παρ. 4 δίνεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ όπωσ με απόφαςι του 

εξειδικευτεί θ ζντυπθ διλωςθ εμπιςτευτικότθτασ τθσ παρ.1 του παρόντοσ άρκρου. 

Με τθν παρ. 5 ορίηεται ότι οι προβλζψεισ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται και 

ςτουσ εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ, ςτα μζλθ τθσ Γραμματείασ, κακϊσ και ςτα 

μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ. 

Άρκρο 254 

Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ Τιμϊν Φαρμάκων 

Στο άρκρο 254 προβλζπεται θ ςφςταςθ και το ζργο τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ 

Τιμϊν Φαρμάκων, θ οποία ζχει ζδρα ςτον ΕΟΡΥΥ  και  υπάγεται ςτον Υπουργό Υγείασ. 

Στθν παρ. 2 προβλζπεται θ αρμοδιότθτα τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ 

αρμοδιότθτα να διαπραγματεφεται τισ τιμζσ ι τισ εκπτϊςεισ των φαρμάκων, τα οποία 

αποηθμιϊνονται από τον ΕΟΡΥΥ ι προμθκεφονται τα δθμόςια νοςοκομεία, να ςυνάπτει 

ςυμφωνίεσ με τουσ ΚΑΚ που ςυμμετζχουν ςτθν ςχετικι διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ ωσ 

προσ το ανωτζρω αντικείμενο τθσ διαπραγμάτευςθσ και να ειςθγείται ςτθν Επιτροπι 

Αξιολόγθςθσ ςχετικά με τθν δθμοςιονομικι επίπτωςθ τθσ αποηθμίωςθσ των φαρμάκων. 

Ρροβλζπεται δε ρθτά ότι οι ςυμφωνίεσ που ςυνάπτονται μεταξφ τθσ Επιτροπισ 

Διαπραγμάτευςθσ και των ΚΑΚ ςτα κατά τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ κακίςτανται 

δεςμευτικζσ για τον ΕΟΡΥΥ, τουσ ΚΑΚ και τα δθμόςια νοςοκομεία μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ, που αποδζχεται τθν ανωτζρω ειςιγθςθ. 

Με τθν παρ. 3 ορίηεται θ ςφνκεςθ τθσ εννεαμελοφσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ, θ 

ςυγκρότθςθ αυτισ με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, κακϊσ και θ κθτεία των μελϊν τθσ, θ 



οποία είναι τριετισ με δυνατότθτα ανανζωςθσ μία φορά με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Υγείασ. Στο τελευταίο εδάφιο ορίηεται ότι κατά τθ λιξθ τθσ πρϊτθσ κθτείασ τθσ Επιτροπισ 

Διαπραγμάτευςθσ με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ ανανεϊνεται υποχρεωτικά θ κθτεία 

τουλάχιςτον τριϊν μελϊν τθσ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ςυνζχεια του ζργου τθσ 

Επιτροπισ και θ μεταφορά τθσ τεχνογνωςίασ και των πρακτικϊν διαπραγμάτευςθσ που ζχει 

αποκτθκεί από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ςτα επόμενα. 

Στθν παρ. 4 προβλζπεται ότι τα μζλθ τθσ Επιτροπισ δεν ευκφνονται, αςτικά ζναντι 

τρίτων, πλθν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, για ενζργειεσ ι παραλείψεισ κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν. 4208/2013. Ευκφνθ των μελϊν τθσ 

Επιτροπισ γεννάται, αν ενιργθςαν με δόλο ι βαρειά αμζλεια ι παραβίαςαν το απόρρθτο 

των πλθροφοριϊν και ςτοιχείων, που περιιλκαν ςε γνϊςθ τουσ κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ, ι παρζβθςαν το κακικον εχεμφκειασ του άρκρου 26 του ν. 3528/2007 

(Αϋ26). Στο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου προβλζπεται θ αναλογικι εφαρμογι των 

διατάξεων των άρκρων 26, 27 και 36 του ν. 3528/2007 ςε όλα τα παραπάνω πρόςωπα. 

Με τθν παρ. 5 προβλζπεται θ δυνατότθτα παροχισ νομικισ βοικειασ ςτα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, ακόμθ και μετά τθν λιξθ κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθσ κθτείασ τουσ, 

όταν ενάγονται ι διϊκονται ποινικά για πράξεισ ι παραλείψεισ που ζλαβαν χϊρα κατά τθν 

άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 

Με τθν παρ. 6 δίνεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ όπωσ με 

απόφαςι του κακοριςτεί ο τρόποσ και θ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, θ λειτουργία 

τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ Τιμϊν Φαρμάκων, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια και εγκρικεί ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ. Δίνεται νομοκετικι 

εξουςιοδότθςθ ςτουσ Υπουργοφσ Οικονομικϊν και Υγείασ όπωσ με απόφαςι τουσ 

κακοριςτεί  θ αποηθμίωςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ που βαρφνει τον 

προχπολογιςμό του Υπουργείου Υγείασ. Επίςθσ εξουςιοδοτείται να οριςκεί ο τρόποσ 

οριςμοφ των τιμϊν αναφοράσ (ΤΑ), που αποτελοφν αςφαλιςτικζσ τιμζσ αποηθμίωςθσ για 

τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ) και τον ΕΟΡΥΥ. 

Άρκρο 255 

Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ ΕΟΡΥΥ 

Με το άρκρο 255 τροποποιείται θ διάταξθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 29 του Ν. 

3918/2011 (Αϋ31), που αναφζρεται ςτθ ςφςταςθ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ ςτον ΕΟΡΥΥ. 

Άρκρο 256 

Μεταβατικζσ 



Με το άρκρο 256 προβλζπονται οι μεταβατικζσ διατάξεισ και ρυκμίηονται τα κζματα 

τθσ μετάβαςθσ από τθ λειτουργία τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 12 του ν.3816/2010 (Α’6) 

Επιτροπισ Κετικοφ Καταλόγου ςτθ λειτουργία τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κακϊσ και από 

τθν λειτουργία τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ του ΕΟΡΥΥ ςτθν νζα Επιτροπι 

Διαπραγμάτευςθσ του παρόντοσ νόμου. 

ΜΕΟΣ Βϋ 

Λοιπζσ Διατάξεισ Φαρμακευτικισ Νομοκεςίασ 

Άρκρο 257 

Ωράριο Λειτουργίασ Φαρμακείων 

Θ απρόςκοπτθ και ιςότιμθ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτα φάρμακα δεν είναι 

ανεξάρτθτθ από το ςυντονιςμό των φαρμακείων και των ωρϊν λειτουργίασ τουσ, τόςο κατά 

το επονομαηόμενο κανονικό ωράριο όςο και κατά τισ υπθρεςίεσ των εφθμεριϊν και των 

διανυκτερεφςεων. Θ ςθμερινι κατάςταςθ δθμιουργεί ςθμαντικά προβλιματα ςτθν 

πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτο φάρμακο όπωσ άλλωςτε αποδεικνφει και θ καταγραφι 

παραπόνων των πολιτϊν από τθν περιφζρεια Αττικισ. Ραράλλθλα το ςθμερινό κακεςτϊσ 

δθμιουργεί ανυπζρβλθτα εμπόδια ςτθν κατάρτιςθ ενόσ προγραμματιςμζνου πλάνου 

εφθμεριϊν και διανυκτερεφςεων ικανοφ να καλφπτει εξίςου γεωγραφικά τισ ανάγκεσ 

πρόςβαςθσ ςτο φάρμακο όλων των Ελλινων πολιτϊν. Ωσ εκ τοφτου κρίνεται επείγουςα θ 

ανάγκθ κεμελίωςθσ των προχποκζςεων για τθν φπαρξθ ενόσ υποχρεωτικοφ ωραρίου το 

οποίο κα ικανοποιεί τισ ανάγκεσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ τθσ κάκε περιοχισ, και κα 

εξαςφαλίηει τθν καλφτερθ δυνατι πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτα φαρμακεία κατά τισ 

υπθρεςίεσ των εφθμεριϊν και διανυκτερεφςεων. Μζςω ενόσ ρυκμιςμζνου κατϊτατου 

ωραρίου θ προχπόκεςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ όλων των Ελλινων πολιτϊν ςτα 

απαραίτθτα για αυτοφσ φάρμακα εκπλθρϊνεται. 

 Επιπλζον θ κατάργθςθ των παρ.1 ζωσ 4 του ν.5607/1932 (Α’ 300), με το άρκρο 

πρϊτο υποπαράγραφο ΣΤ.1 περ.9 του Ν.4254/2014,ΦΕΚ (Α 85), δθμιοφργθςε ςοβαρά 

προβλιματα πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτο φάρμακο, ειδικά ςε περιοχζσ, όπου υπάρχει 

μόνον ζνα φαρμακείο. Ειδικότερα, θ δυνατότθτα των φαρμακοποιϊν να κλείνουν για 

απεριόριςτο χρονικό διάςτθμα το φαρμακείο τουσ, ζχει ωσ αποτζλεςμα να υφίςτανται 

φαρμακεία κλειςτά ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ επικράτειασ, παρακρατϊντασ τθν αντίςτοιχθ 

κζςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και μθ δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςε νζουσ φαρμακοποιοφσ να 

ανοίξουν φαρμακείο ςτθν ίδια δθμοτικι ενότθτα, ενϊ παράλλθλα ςε περιοχζσ με λίγουσ 

κατοίκουσ και απομακρυςμζνεσ ζχει εμφανιςτεί το φαινόμενο να κλείνει το μοναδικό 



φαρμακείο που παρζχει πρόςβαςθ ςτο φάρμακο, χωρίσ τθν δυνατότθτα τθν πολιτείασ να 

ανακζςει τθν δραςτθριότθτα ςε άλλον φαρμακοποιό. 

Επιπλζον θ προτεινόμενθ διάταξθ προβλζπει τισ περιπτϊςεισ απαλλαγισ από τισ 

διθμερεφςεισ και τισ διανυκτερεφςεισ. Από τθν δυνατότθτα απαλλαγισ εξαιροφνται τα 

φαρμακεία, τα οποία επιλζγουν διευρυμζνο ωράριο είτε εντόσ του χρονικοφ πλαιςίου τθσ 

διθμζρευςθσ, είτε τθσ διανυκτζρευςθσ. Θ εξαίρεςθ αιτιολογείται από το γεγονόσ ότι 

εφόςον ζνασ φαρμακοποιόσ ι ζνα νομίμωσ λειτουργοφν φαρμακείο ζχει τθν δυνατότθτα 

(και το δθλϊνει) να υπερβαίνει το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίασ του είτε εντόσ τθσ 

θμζρασ είτε εντόσ τθσ διανυκτζρευςθσ, και μάλιςτα κακθμερινά ι ςε ςυχνι βάςθ, δεν 

μπορεί παράλλθλα να δθλϊνει αδυναμία που αφορά ςτο ίδιο χρονικό πλαίςιο (θμζρασ ι 

νφκτασ) για τθν παροχι ςπανιότερα ςθμαντικϊν για τθν υγεία των πολιτϊν υπθρεςιϊν 

διθμζρευςθσ ι διανυκτζρευςθσ. Τοφτο διότι θ διλωςι περί διεφρυνςθσ του ωραρίου 

λειτουργίασ για τα αντίςτοιχα χρονικά διαςτιματα αναιρεί επί τθσ ουςίασ τον λόγο τθσ 

απαλλαγισ του. Συνεπϊσ, εν προκειμζνω ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, που αφοροφν ςτθν δυνατότθτα τθσ πρόςβαςθσ όλων των πολιτϊν κατά τθν 

διάρκεια του 24ϊρου ςε φάρμακα, για τον περιοριςμό του δικαιϊματοσ απαλλαγισ των 

φαρμακοποιϊν ι των φαρμακείων από τθν καταχρθςτικι άςκθςι του, που είναι προφανισ 

ςτισ περιπτϊςεισ που παράλλθλα το ίδιο φαρμακείο ι ο ίδιοσ φαρμακοποιόσ δθλϊνει τθν 

δυνατότθτά του για τιρθςθ διευρυμζνου ωραρίου. Επιπλζον, θ διάταξθ επικαιροποιεί τα 

πρόςτιμα που κακορίηονταν από το άρκρο 9 του ν.1963/1991 (Α’ 138), κακϊσ και λοιπζσ 

διατάξεισ του νόμου που ςχετίηονται με το ωράριο λειτουργίασ των φαρμακείων. 

Άρκρο 258 

Χριςθ Ρράςινου Σταυροφ και Φαρμακείου 

Για λόγουσ διαςφάλιςθσ τθσ δθμόςιασ υγείασ και ειδικότερα για τθν αποφυγι 

ςυγχφςεων των αςκενϊν ωσ προσ τθν λειτουργία ενόσ καταςτιματοσ ωσ νόμιμου 

φαρμακείου ζναντι των υπολοίπων ςθμείων πϊλθςθσ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων, 

είναι απαραίτθτθ θ ειςαγωγι τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ, θ οποία ειςάγει χρθματικζσ 

κυρϊςεισ ςτισ περιπτϊςεισ που χρθςιμοποιείται είτε το ςιμα του ςταυροφ ι τθσ λζξεωσ 

φαρμακείου από καταςτιματα που δεν διακζτουν άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ 

φαρμακείου. 

Άρκρο 259 

Κατάργθςθ Επιτροπισ Τιμϊν Φαρμάκων 



Το άρκρο 17 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172) ρυκμίηει το ηιτθμα τθσ τιμολόγθςθσ των 

φαρμακευτικϊν προϊόντων, το οποίο είναι κρίςιμο, ενόψει το γεγονότοσ ότι ςυναρτάται 

προσ τθν αποηθμίωςθ των φαρμάκων από το δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ. Με τθν παρ. 5 του 

άρκρου 13 του ν. 3408/2005 (Α’ 272) ςυςτικθκε, υπό τθν Γενικι Γραμματεία Εμπορίου του 

Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Επιτροπι Τιμϊν Φαρμάκων, ςτθν οποία πζραν των κεςμικϊν 

εκπροςϊπων, προβλεπόταν και θ εκπροςϊπθςθ από τον Ρανελλινιο Φαρμακευτικό 

Σφλλογο (Ρ.Φ.Σ.). Από τθν 1-4-2011 με τθν παρ. 5 του άρκρου 39 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), θ 

εν λόγω επιτροπι ςυγκροτοφνταν με απόφαςθ του τότε Υπουργοφ Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, ενϊ παράλλθλα, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του ίδιου άρκρου ωσ ζργο τθσ 

Επιτροπισ ορίςτθκε θ διατφπωςθ γνϊμθσ για τισ τιμζσ πϊλθςθσ των φαρμακευτικϊν 

προϊόντων αρμοδιότθτασ του ΕΟΦ των εδαφίων β’ και κ’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 

1316/1983 (Α’ 3). Με το ίδιο άρκρο θ Επιτροπι εμπλουτίςτθκε και με τουσ εργοδοτικοφσ 

φορείσ εκπροςϊπθςθσ των φορζων παραγωγισ και ειςαγωγισ φαρμακευτικϊν προϊόντων. 

Θ εν λόγω Επιτροπι, ζχοντασ γνωμοδοτικό χαρακτιρα, εμπλεκόταν ςε δφο ςτάδια τθσ 

διαδικαςίασ τιμολόγθςθσ των φαρμάκων, ιτοι τόςο ςτθν αρχικι κατάρτιςθ του Δελτίου 

Τιμϊν, όςο και ςτθν ειςιγθςθ επί των ενςτάςεων κατά του Δελτίου. Ωςτόςο, πλζον ςιμερα 

θ ςυγκεκριμζνθ Επιτροπι κρίνεται ςκόπιμο με τθν προτεινόμενθ διάταξθ να καταργθκεί για 

τουσ κάτωκι λόγουσ:  

1) Ππωσ προαναφζρεται, θ τιμολόγθςθ των φαρμάκων ςυνζχεται και επθρεάηει άμεςα τθν 

αποηθμιωτικι πολιτικι κράτουσ ςτο φάρμακο και ςυνεπϊσ και τθν φαρμακευτικι δαπάνθ. Επιπλζον, 

επθρεάηει το ιδιωτικό κόςτοσ τθσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτο φάρμακο. Συνεπϊσ, θ ςυμμετοχι 

φορζων, που εμπλζκονται ςτθν διάκεςθ του φαρμάκου ςε επίπεδο παραγωγοφ ι χονδρικισ και 

λιανικισ διάκεςθσ, δεν είναι αναγκαίο να επθρεάηει άμεςα τθν αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα του 

Υπουργείου Υγείασ, ωσ προσ τισ τιμζσ των φαρμάκων. Ωςτόςο, θ προτεινόμενθ  διάταξθ προβλζπει 

δφο επίπεδα παρζμβαςθσ των φορζων αυτϊν ςτθν τελικι απόφαςθ περί τθσ τιμισ του φαρμάκου: α) 

Με τθν υποβολι παρατθριςεων κατά το πρϊτο ςτάδιο διαβοφλευςθσ, που ςχετίηεται με ςφάλματα 

ωσ προσ το Δελτίο Τιμϊν, πριν τθν λιψθ απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ και β) με τθν υποβολι 

ενςτάςεων από οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον, για οποιονδιποτε λόγο ςχετίηεται με τθν 

διαμόρφωςθ τθσ τιμισ ενόσ φαρμάκου. Ωσ ζχοντεσ ζννομο ςυμφζρον νοοφνται, μεταξφ άλλων, και 

όλοι οι φορείσ εκπροςϊπθςθσ των νομικϊν ι φυςικϊν προςϊπων που ζχουν το εκ του νόμου 

δικαίωμα για τθν παραγωγι, κυκλοφορία και πϊλθςθ των φαρμάκων (χονδρικι ι λιανικι), όπωσ οι 

εκπρόςωποι των φαρμακοποιϊν ι των κατεχόντων άδειασ παραγωγισ, κυκλοφορίασ ι χονδρικισ 

πϊλθςθσ φαρμάκων. 

2) Θ τιμι των φαρμάκων κακορίηεται βάςει ςυςτιματοσ αντικειμενικϊν κριτθρίων 

υπολογιςμοφ των τιμϊν που ορίηονται ιδθ ςτθν παρ. 5 του άρκρο 17 του ν.δ. 96/1973. Τθ ςχετικι 



μεκοδολογία ζχει ιδθ αναπτφξει εκτεταμζνα ο ΕΟΦ και οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του, με αποτζλεςμα 

θ ανωτζρω Επιτροπι να μθν ςυνειςφζρει ουςιαςτικά ςτο ςφςτθμα κακοριςμοφ τιμϊν. Θ δε 

ουςιαςτικι ςυμμετοχι τθσ Επιτροπισ από τθν άποψθ τθσ τιμολόγθςθσ είναι ευκζωσ δυςανάλογθ 

προσ τθν επιβάρυνςθ τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ ζκδοςθσ τιμϊν, ενόψει του γεγονότοσ ότι θ 

αναμονι τθσ ζκδοςθσ γνϊμθσ μετά τθν τιμολόγθςθ που διενεργοφςε ο ΕΟΦ, κακυςτεροφςε τθν 

ζκδοςθ του Δελτίου Τιμϊν. 

ΜΕΟΣ Γϋ 

Λοιπζσ Διατάξεισ Υπουργείου Υγείασ 

Άρκρο 260 

Συναιςκθματικόσ Δότθσ-Κάρτα Δότθ ΕΟΜ 

Στθν παρ.1 του προτεινόμενου άρκρου τροποποιείται ριηικά θ διαδικαςία για τθν 

μεταμόςχευςθ από τον λεγόμενο «ςυναιςκθματικό» δότθ, δθλ. θ περίπτωςθ ε) τθσ παρ. 1 

του άρκρου 8 του Ν. 3984/2011 (Α’150). Κατά τθν προγενζςτερθ μορφι τθσ διάταξθσ 

απαιτοφνταν θ άδεια μζςω δικαςτικισ απόφαςθσ του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου Ακθνϊν, 

που δίκαηε κατά τθν εκουςία δικαιοδοςία τισ ςχετικζσ αιτιςεισ. Ωςτόςο, όπωσ ζχει 

επιςθμανκεί από τον Εκνικό Οργανιςμό Μεταμοςχεφςεων (Ε.Ο.Μ.), θ ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία ενείχε ςοβαροφσ κινδφνουσ για τθν δθμόςια τάξθ και τθν προςταςία τθσ 

δθμόςιασ υγείασ, κακϊσ κατά τθν διαδικαςία τθσ εκουςίασ δεν παρίςτατο δθμόςια αρχι, θ 

οποία να είχε προβεί ςε ζλεγχο των προχποκζςεων για τθν φπαρξθ ουςιαςτικισ 

ςυναιςκθματικισ και προςωπικισ ςχζςθσ που κα μποροφςε να δικαιολογιςει τθν δωρεά 

οργάνων. Ειδικότερα, για ςοβαροφσ λόγουσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, κρίνεται 

απαραίτθτο να υπάρχει επαρκισ ζλεγχοσ για τθν εξακρίβωςθ και τεκμθρίωςθ τθσ 

υποκείμενθ προςωπικισ ςχζςθσ που ςυνδζει τον δότθ και λιπτθ των οργάνων, θ απουςία 

τθσ οποίασ ουςιαςτικά δεν μπορεί να δικαιολογιςει μία τόςο ςοβαρι επζμβαςθ. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, κα αποφεφγονται μεταμοςχεφςεισ με κίνθτρο οικονομικό ι άλλο, που 

ςυνδζεται με ποινικά αξιόλογθ ςυμπεριφορά. Ρροσ τοφτο, κρίνεται εφλογοσ ο ςκοπόσ 

επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και μάλιςτα ευαίςκθτων, αφοφ καταρχιν ζχει δοκεί 

θ ςυγκατάκεςθ των προςϊπων που τουσ αφοροφν και κατά δεφτερον, είναι αναγκαίο 

προκειμζνου να τεκμθριωκεί ενδιάκετοσ ςφνδεςμοσ μεταξφ ατόμων, που δεν είναι 

ςυνικωσ δυνατόν να διαπιςτωκεί με αντικειμενικά δεδομζνα. 

Με τθν παρ.2 ειςάγεται ο κεςμόσ τθσ κάρτασ δότθ. Με τθν κάρτα δότθ διαςφαλίηεται 

θ διαρκισ ςυγκατάκεςθ του προςϊπου για τθν δωρεά οργάνων, χωρίσ να απαιτείται θ εκ 

των υςτζρων ςυγκατάκεςθ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ του δότθ. 



Άρκρο 261 

Ιοντίηουςεσ Ακτινοβολίεσ 

Με το ν.δ.181/1974 (Α’ 347) κακορίςτθκαν οι γενικοί όροι και προχποκζςεισ για τθν 

προςταςία του πλθκυςμοφ και των αγακϊν τθσ Χϊρασ κατά των κινδφνων εξ’ ιοντιηουςϊν 

ακτινοβολιϊν, που εκπζμπονται από μθχανιματα και εγκαταςτάςεισ. Στθν παρ.2 του 

άρκρου 4 του προαναφερόμενου ν.δ., όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.1 του άρκρου 11 

του ν.2920/2001 (Α’131) δινόταν θ εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ, όπωσ κακορίςει 

πρόςκετα κριτιρια, κοινωνικά, χωροταξικά, υγειονομικά και οικονομικά και όπωσ ρυκμίςει 

κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ ςκοπιμότθτασ. Ιδθ ωσ κριτιρια 

αποτυπϊνονται θ εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και θ πυκνότθτα του 

πλθκυςμοφ και πικανότθτα επιβάρυνςθσ τθσ υγείασ των κατοίκων τθσ περιοχισ από τθν 

άςκοπθ διαςπορά πθγϊν και μθχανθμάτων παραγωγισ ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν. 

Ιδθ επίςθσ από το 2001, με τθν υπ’αρικμ. 1014(ΦΟ)94/2001 Κοινι Υπουργικι 

Απόφαςθ (Β’216), εγκρίκθκε ο Κανονιςμόσ Ακτινοπροςταςίασ, ςε ενςωμάτωςθ των 

υπ’αρικμ.96/29 και 97/43 Οδθγιϊν τθσ Ευρατόμ (Euratom) τθσ 31-5-1996 και 30-6-1997 

αντίςτοιχα. Κατά τθν παράγραφο 2.1.3. για τθν ζκδοςθ ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ απαιτείται 

οι αρμόδιοι φορείσ να λαμβάνουν υπόψθ υποχρεωτικά μεταξφ των λοιπϊν προχποκζςεων 

και τθν αποφυγι τθσ άςκοπθσ διαςποράσ πθγϊν και μθχανθμάτων παραγωγισ ιοντιηουςϊν 

ακτινοβολιϊν, θ καταλλθλότθτα τθσ περιοχισ για εγκατάςταςθ και ο αρικμόσ των όμοιων 

εργαςτθρίων, κακϊσ και οι κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτιςτικοί παράγοντεσ. 

Με τθν υπ’αρικμ.154949/2010 Υπουργικι Απόφαςθ (Β’1918), κακορίςτθκαν οι όροι 

και οι προχποκζςεισ για τθν χοριγθςθ αδειϊν ςκοπιμότθτασ και λειτουργίασ μθχανθμάτων 

εκπομπισ ιοντιηουςϊν και μθ ακτινοβολιϊν. Με το άρκρο 9 κακοριηόταν ςτο 

προδιαγραφόμενο πλαίςιο τθσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, ιτοι τθσ αφξθςθσ των 

πθγϊν ακτινοβολίασ, κριτιριο πλθκυςμιακισ κάλυψθσ ωσ όριο για τθν χοριγθςθ αδειϊν 

των ςυγκεκριμζνων μθχανθμάτων. Ωςτόςο με τθν υπ’αρικμ.οικ.92211/2013 Υπουργικι 

Απόφαςθ (Β’2494), καταργικθκε το ανωτζρω άρκρο, παρ’ ό,τι ουςιαςτικά ςυνιςτοφςε 

εφαρμογι των προβλεπόμενων προχποκζςεων εκ του ενωςιακοφ δικαίου και του άρκρου 

17 του Συντάγματοσ για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

Στο ενδιάμεςο χρόνο υποβλικθκαν πολλζσ αιτιςεισ, εκ των οποίων οι περιςςότερεσ 

ςε εκκρεμότθτα, για τθν χοριγθςθ άδειασ ςκοπιμότθτασ, χωρίσ να υφίςτανται 

πλθκυςμιακά κριτιρια για τθν ανάπτυξθ των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων, με αποτζλεςμα τθν 

δραματικι αφξθςθ των εγκαταςτάςεων όπου εκπζμπεται θ επιβλαβισ για τθν υγεία των 



πολιτϊν ακτινοβολία. Επιπλζον, θ αφξθςθ των μονάδων ςτισ οποίεσ διενεργοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ιατρικζσ πράξεισ ζχει και δθμοςιονομικζσ επιπτϊςεισ, αφοφ ςυνδζεται με 

τθν «κατευκυνόμενθ» παραπομπι και ςυνεπϊσ θ αφξθςθ των ανωτζρω μονάδων ζχει 

αυξιςει αντίςτοιχα και τθν ςχετικι δαπάνθ. 

Ζτςι, κρίνεται απολφτωσ απαραίτθτθ για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ και ειδικά προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, θ παροφςα ρφκμιςθ, θ οποία 

αποςκοπεί ςτο να προςδιορίςει ειδικά τθν νομοκετικι εξουςιοδότθςθ για τον κακοριςμό 

πλθκυςμιακϊν κριτθρίων, ωσ προσ τθν χοριγθςθ τθσ νζασ άδειασ ςκοπιμότθτασ. Επιπλζον, 

για τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ (δθμοςιονομικοφσ, δθλ. 

αποφυγι τθσ «κατευκυνόμενθσ» ςυνταγογράφθςθσ και δθμόςιασ υγείασ, δθλ. αποφυγι 

άςκοπθσ διαςποράσ πθγϊν και μθχανθμάτων παραγωγισ ακτινοβολίασ), αλλά και για 

λόγουσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ, πρζπει θ ςχετικι κανονιςτικι πράξθ που κα 

εκδοκεί να καταλαμβάνει (ωσ προσ τθν εφαρμογι όλων των κριτθρίων) και τισ εκκρεμείσ 

αιτιςεισ. 

Άρκρο 262 

Μεταβατικζσ Διατάξεισ Μονάδων Υποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ 

Με το άρκρο 16 του π.δ.10/2016 (Α’20) προβλεπόταν θ δυνατότθτα οι Μονάδεσ 

Λατρικϊσ Υποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ (Μ.Λ.Υ.Α.) που ιδθ λειτουργοφςαν να υπαχκοφν 

ςε μεταβατικό κακεςτϊσ αδειοδότθςθσ, εφόςον: α) διακζτουν όμωσ χϊρουσ και εξοπλιςμό 

που εξαςφαλίηουν τθν ορκι ανάπτυξθ τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργίασ και β) οι χϊροι και ο 

εξοπλιςμόσ των εργαςτθρίων αυτϊν είναι επαρκείσ, για να εξαςφαλίηουν τθν ορκι 

ανάπτυξθ τθσ λειτουργίασ των εργαςτθρίων και τθσ μονάδασ κατά τουσ κανόνεσ τθσ 

ιατρικισ επιςτιμθσ. Ωςτόςο οι Μ.Λ.Υ.Α. που λειτουργοφν ςτα δθμόςια νοςοκομεία πλθροφν 

κατά κφρια βάςθ τα ανωτζρω κριτιρια, αφοφ λειτουργοφν εδϊ και αρκετά χρόνια ςε 

οργανωμζνεσ δθμόςιεσ μονάδεσ δευτεροβάκμιασ περίκαλψθσ, που διακζτουν τθν επαρκι 

δομι, εξοπλιςμό και οργάνωςθ για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ιατρικϊν πράξεων 

και τθσ υγείασ των αςκενϊν. Ραράλλθλα κάποιεσ εκ των μονάδων αυτϊν, ενόψει τθσ 

περίπλοκθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ δαπανϊν, δεν κατζςτθ δυνατόν να υποβάλουν αιτιςεισ 

για τθν αδειοδότθςθ ι να ολοκλθρϊςουν τθν διαδικαςία. 

Ενόψει αυτοφ, με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ δίνεται καταρχιν θ δυνατότθτα ςτισ 

δθμόςιεσ Μ.Λ.Υ.Α. να υποβάλλουν αίτθςθ για τθν αδειοδότθςι τουσ και κεωρείται ςφννομθ 

θ λειτουργία τουσ ζωσ τθν ζκδοςθ πλιρουσ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ αρμόδιασ Αρχισ. 

Θ ρφκμιςθ είναι απαραίτθτθ για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, αφοφ οι 



δθμόςιεσ μονάδεσ είναι κρίςιμο να ςυνεχίςουν να λειτουργοφν και να παρζχουν νόμιμα τθσ 

υπθρεςίεσ τουσ για όςο χρόνο διαρκεί θ διαδικαςία τθσ αδειοδότθςισ τουσ, βάςει των νζων 

διατάξεων, αφοφ ςε αυτζσ παρζχονται κρίςιμεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ,  που 

ςυνίςτανται τόςο ςτθν διενζργεια ιατρικϊν πράξεων που ςχετίηονται με τθν ιατρικϊσ 

υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι, όςο και ςτθν φφλαξθ γεννετικοφ υλικοφ. 

ϋΑρκρο 263 

Καταργοφμενεσ Διατάξεισ 

Με τθν παρ.1 καταργοφνται από τθν δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ 

Υγείασ περί ςυγκρότθςθσ τθσ νζασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ οι διατάξεισ που αφοροφςαν 

ςτθν παλαιότερθ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, οι οποίεσ κατ’ αυτόν τον τρόπο παραμζνουν 

ενεργείσ ζωσ τθν ενεργοποίθςθ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου. 

Με τθν παρ.2 καταργοφνται λοιπζσ διατάξεισ που κακίςτανται παρωχθμζνεσ μετά τισ 

προτεινόμενεσ νομοκετικζσ αλλαγζσ, για λόγουσ αςφάλειασ δικαίου. 

Άρκρα 264-270 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ επιδιϊκεται θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου θλεκτρονικοφ 

ςυςτιματοσ ςτον Εκνικό Οργανιςμό Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.) μζςω του 

οποίου κα ςυγκεντρϊνονται, κα εξετάηονται και κα αξιολογοφνται αιτιματα ςχετικά με τθν 

ανάγκθ αποηθμίωςθσ φαρμάκων για τισ οποίεσ λαμβάνει απόφαςθ ο Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. ςφμφωνα 

με τισ κείμενεσ διατάξεισ και που ανικουν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

α) Φάρμακα υψθλοφ κόςτουσ ειδικϊν πακιςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 ν. 

3816/2010 (Α’ 6). 

β) Φάρμακα που δεν κυκλοφοροφν ςτθν Ελλάδα (εξωτερικοφ) και κα χορθγθκοφν μζςω 

ζκτακτων ειςαγωγϊν ι ατομικϊν αιτθμάτων. 

γ) Φάρμακα που χορθγοφνται εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων. 

δ) Φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο αποηθμιοφμενων φαρμάκων 

(κετικό κατάλογο), δεν ζχουν αξιολογθκεί και ηθτείται να χορθγθκοφν κατ’ εξαίρεςθ, για 

νόςουσ ι πακολογικζσ καταςτάςεισ, άμεςα απειλθτικζσ για τθ ηωι ι ικανζσ να 

προκαλζςουν ανικεςτο βλάβθ ςτθν υγεία. 

ε) Φάρμακα πρϊιμθσ πρόςβαςθσ που δεν χορθγοφνται δωρεάν από τον ΚΑΚ ι τον τοπικό 

αντιπρόςωπο και για τα οποία ηθτείται θ χοριγθςθ προςωρινισ ατομικισ άδειασ από τον 

ΕΟΦ. 



Ρεριγράφεται  περαιτζρω θ διαδικαςία που κα ακολουκείται από όλα τα εμπλεκόμενα 

μζρθ (κεράποντεσ ιατροφσ, γνωμοδοτοφντεσ ιατροφσ, ΕΟΦ, Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ., Επιτροπι 

Αξιολόγθςθσ και Αποηθμίωςθσ Φαρμάκων Ανκρϊπινθσ Χριςθσ), προκειμζνου μζςω του 

ενιαίου Συςτιματοσ Θλεκτρονικισ Ρροζγκριςθσ (Σ.Θ.Ρ.) να γίνεται θλεκτρονικι υποβολι 

και διαχείριςθ των ςχετικϊν αιτθμάτων και επικοινωνία των εμπλεκόμενων φορζων, ϊςτε 

θ απόφαςθ του ΔΣ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. να λαμβάνεται εντόσ ςφντομου χρονικοφ διαςτιματοσ 

μζςα από αποτελεςματικζσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ γνϊμθ 

τριϊν ιατρϊν και με ςεβαςμό ςτα δικαιϊματα του αςκενι. 

 

Β. ΟΙ ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Στο άρκρο 264  προβλζπεται ότι για τθν αναγκαιότθτα κεραπείασ με φάρμακα που δεν 

κυκλοφοροφν ςτθν Ελλάδα και με φάρμακα υψθλοφ κόςτουσ ειδικϊν πακιςεων και για τθν 

αποηθμίωςθ αυτϊν αποφαςίηει το ΔΣ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ., μετά από γνϊμθ τριϊν ιατρϊν 

ειδικότθτασ ςχετικισ με τθ νόςο για τθν οποία ςυνταγογραφείται το φάρμακο και ςφμφωνα 

με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτα επόμενα άρκρα. Τα ανωτζρω φάρμακα κα 

παρζχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανιςμοφ ι των κρατικϊν νοςοκομείων. 

Στο άρκρο 265  με τθν παρ. 1 προβλζπεται θ δθμιουργία ενιαίου Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικισ Ρροζγκριςθσ (Σ.Θ.Ρ.) μζςω του οποίου κα γίνεται θ θλεκτρονικι διαχείριςθ 

και θ εξζταςθ των αιτθμάτων ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα αποηθμίωςθσ φαρμάκων για τισ 

οποίεσ λαμβάνει απόφαςθ ο Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και που 

ανικουν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: α) Φάρμακα υψθλοφ κόςτουσ ειδικϊν πακιςεων τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 12 ν. 3816/2010 (Α’ 6), β) Φάρμακα που δεν κυκλοφοροφν ςτθν Ελλάδα 

(εξωτερικοφ) και κα χορθγθκοφν μζςω ζκτακτων ειςαγωγϊν ι ατομικϊν αιτθμάτων, γ) 

Φάρμακα που χορθγοφνται εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων,  δ) Φάρμακα που δεν 

περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο αποηθμιοφμενων φαρμάκων (κετικό κατάλογο), δεν ζχουν 

αξιολογθκεί και ηθτείται να χορθγθκοφν κατ’ εξαίρεςθ, για νόςουσ ι πακολογικζσ 

καταςτάςεισ, άμεςα απειλθτικζσ για τθ ηωι ι ικανζσ να προκαλζςουν ανικεςτο βλάβθ 

ςτθν υγεία, ε) Φάρμακα πρϊιμθσ πρόςβαςθσ που δεν χορθγοφνται δωρεάν από τον ΚΑΚ ι 

τον τοπικό αντιπρόςωπο και για τα οποία ηθτείται θ χοριγθςθ προςωρινισ ατομικισ 

άδειασ από τον ΕΟΦ. 

Με τθν παρ. 2 προβλζπεται ότι θ υποβολι αιτθμάτων ςτο Σ.Θ.Ρ. και θ επεξεργαςία αυτϊν 

εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ επεξεργαςίασ ειδικϊν κατθγοριϊν δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα, θ οποία είναι απαραίτθτθ για λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ ςτον τομζα τθσ 

Δθμόςιασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του υποκειμζνου των δεδομζνων, 



κακϊσ και ότι θ επεξεργαςία αυτι υπόκειται ςε κατάλλθλα και ειδικά μζτρα για τθν 

προςταςία των δικαιωμάτων και ελευκεριϊν των φυςικϊν προςϊπων. Στο τελευταίο 

εδάφιο ορίηεται ότι απαγορεφεται αυςτθρϊσ θ επεξεργαςία των ανωτζρω δεδομζνων που 

ςχετίηονται με τθν υγεία για λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για άλλουσ ςκοποφσ από οποιονδιποτε 

τρίτο πλθν του Οργανιςμοφ. 

Στο άρκρο 266 με τθν παρ. 1 δίνεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ να 

εκδϊςει κατάλογο γνωμοδοτοφντων ιατρϊν, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον πζντε 

ιατροφσ από κάκε μία από τισ ειδικότθτεσ που ρθτά απαρικμοφνται ςτο νόμο και να 

κακορίςει με απόφαςι του τα κριτιρια επιλογισ των ιατρϊν, οι οποίοι κα επιλζγονται μετά 

από πρόταςθ των Διοικθτϊν Υ.ΡΕ.. Για τουσ γνωμοδοτοφντεσ ιατροφσ προβλζπεται ότι κα 

ιςχφουν τα αςυμβίβαςτα που προβλζπονται για τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ και 

Αποηθμίωςθσ Φαρμάκων Ανκρϊπινθσ Χριςθσ. Ο κατάλογοσ αυτόσ κα ανανεϊνεται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ κάκε δφο χρόνια, ενϊ ςτθν παρ. 2 προβλζπεται ότι για τουσ 

ιατροφσ που περιλαμβάνονται ςτον εν λόγω κατάλογο θ ζγκαιρθ εκτζλεςθ των κακθκόντων 

τουσ εντόσ των προβλεπόμενων εκ του νόμου προκεςμιϊν ςυνιςτά προςικουςα 

εκπλιρωςθ υπθρεςιακοφ κακικοντοσ, θ παράβαςθ του οποίου ςυνιςτά πεικαρχικό 

παράπτωμα. 

Στο άρκρο 267  με τθν παρ. 1 ορίηεται ότι οι γνωμοδοτοφντεσ ιατροί του ανωτζρω 

καταλόγου, κακϊσ και κεράποντεσ ιατροί που κα υποβάλλουν αιτιματα εγγράφονται 

θλεκτρονικά και πιςτοποιοφνται ςτο Σ.Θ.Ρ., ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που εκδίδονται με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ., ενϊ απαρικμοφνται και τα ελάχιςτα 

ςτοιχεία που κα πρζπει να προβλζπονται για τθν θλεκτρονικι εγγραφι και τθν πιςτοποίθςθ 

των ιατρϊν. 

Με τθν παρ. 2 ορίηεται ότι εγγράφονται θλεκτρονικά και πιςτοποιοφνται ςτο Σ.Θ.Ρ. δφο 

υπάλλθλοι του ΕΟΦ, που ορίηονται από τον Ρρόεδρο του Οργανιςμοφ και δφο τουλάχιςτον 

Γραμματείσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ και Αποηθμίωςθσ Φαρμάκων Ανκρϊπινθσ Χριςθσ, 

οι οποίοι ορίηονται με απόφαςθ τθσ ίδιασ Επιτροπισ, κακϊσ και ειδικϊσ εντεταλμζνοι 

υπάλλθλοι του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. που ορίηονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. 

 

Στο άρκρο 268  περιγράφεται θ διαδικαςία υποβολισ, διαχείριςθσ και εξζταςθσ των 

αιτθμάτων κατά περίπτωςθ μζςω του Σ.Θ.Ρ. 



Με τθν παρ. 1 δίνεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ όπωσ με απόφαςι 

του εξειδικευτοφν τα ςτοιχεία που πρζπει κατ’ ελάχιςτον να περιλαμβάνονται ςτα πεδία 

υποχρεωτικισ ςυμπλιρωςθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ αναγκαίασ αιτιολογίασ ςτθν αίτθςθ 

του ιατροφ, ενϊ προβλζπεται ρθτά ότι ςε κάκε αίτθςθ πρζπει να αναφζρεται εκτόσ από τθν 

ιατρικι αναγκαιότθτα, το τεκμθριωμζνο όφελοσ για τον αςκενι, θ εξάντλθςθ όλων των 

διακεςίμων αποηθμιοφμενων κεραπειϊν, κακϊσ και κάκε άλλο πρόςφορο ςτοιχείο. 

Με τθν παρ. 2 περιγράφεται θ διαδικαςία που κα ακολουκείται για τα αιτιματα που 

αφοροφν ςε φάρμακα υψθλοφ κόςτουσ ειδικϊν πακιςεων και ςυγκεκριμζνα ότι αυτά 

διαβιβάηονται άμεςα από το διαχειριςτι του Σ.Θ.Ρ. ςε τρεισ ιατροφσ ειδικότθτασ ςχετικισ 

με τθ νόςο, οι οποίοι επιλζγονται τυχαία από τον ωσ άνω κατάλογο και γνωμοδοτοφν μζςα 

ςε πζντε θμζρεσ ςχετικά με τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ του αιτιματοσ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ το κεραπευτικό πρωτόκολλο, και αποςτζλλουν τθ γνϊμθ τουσ προσ το ΔΣ του 

Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. προκειμζνου να λάβει τθν τελικι του απόφαςθ. 

Με τθν παρ. 3 περιγράφεται θ διαδικαςία που κα ακολουκείται για τα αιτιματα που 

αφοροφν ςε φάρμακα που δεν κυκλοφοροφν ςτθν Ελλάδα (εξωτερικοφ) και κα χορθγθκοφν 

μζςω ζκτακτων ειςαγωγϊν ι ατομικϊν αιτθμάτων και ςυγκεκριμζνα ότι αυτά 

διαβιβάηονται άμεςα από το διαχειριςτι του Σ.Θ.Ρ. θλεκτρονικά ςτον αρμόδιο υπάλλθλο 

του ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ ενθμερϊνει θλεκτρονικά μζςα ςε πζντε θμζρεσ ςχετικά με τθν άδεια 

κυκλοφορίασ και αν επιτρζπει τθ διακίνθςθ του ςυγκεκριμζνου φαρμάκου, προκειμζνου 

ςτθ ςυνζχεια ο Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. να προχωριςει ςε ζγκριςθ ι μθ τθσ αποηθμίωςθ αυτοφ.  Μετά τθ 

λιψθ τθσ θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ από τον ΕΟΦ, το αίτθμα μαηί με το ενθμερωτικό 

ςθμείωμα του ΕΟΦ διαβιβάηονται άμεςα από το διαχειριςτι του Σ.Θ.Ρ. ςε τρεισ ιατροφσ 

ειδικότθτασ ςχετικισ με τθ νόςο, οι οποίοι επιλζγονται τυχαία και που γνωμοδοτοφν μζςα 

ςε πζντε θμζρεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το κεραπευτικό πρωτόκολλο, ςχετικά με τθν ζγκριςθ 

ι τθν απόρριψθ του αιτιματοσ και αποςτζλλουν τθ γνϊμθ τουσ προσ το ΔΣ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. 

προκειμζνου να λάβει τθν τελικι του απόφαςθ. 

Στθν παρ. 4 προβλζπεται θ δυνατότθτα ςε περιπτϊςεισ κατεπείγουςασ αιτιολογθμζνθσ 

ανάγκθσ (άμεςοσ κίνδυνοσ για τθ ηωι ι για πρόκλθςθ ανικεςτθσ βλάβθσ ςτθν υγεία του 

αςκενι) χοριγθςθσ φαρμάκων που δεν κυκλοφοροφν ςτθν Ελλάδα ςε νοςθλευόμενουσ 

αςκενείσ, ο πιςτοποιθμζνοσ κεράπων ιατρόσ να υποβάλλει το αίτθμα μζςω Σ.Θ.Ρ. με 

ζνδειξθ «Κατεπείγουςα χοριγθςθ» και το φάρμακο να χορθγείται άμεςα από το φαρμακείο 

του νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ, ενϊ το ςχετικό αίτθμα κα εγκρίνεται ι απορρίπτεται εκ των 

υςτζρων κατά τθν προπεριγραφείςα διαδικαςία. 



Με τθν παρ. 5 περιγράφεται θ διαδικαςία που κα ακολουκείται για τα αιτιματα που 

αφοροφν ςε φάρμακα που χορθγοφνται εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων και ςυγκεκριμζνα 

ότι αυτά διαβιβάηονται άμεςα από το διαχειριςτι του Σ.Θ.Ρ. θλεκτρονικά ςε αρμόδιο 

υπάλλθλο του ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ ενθμερϊνει θλεκτρονικά μζςα ςε πζντε θμζρεσ ςχετικά με τθν 

άδεια κυκλοφορίασ και τισ εγκεκριμζνεσ ενδείξεισ του ςυγκεκριμζνου φαρμάκου. Μετά τθ 

λιψθ τθσ ενθμζρωςθσ το αίτθμα μαηί με το ενθμερωτικό ςθμείωμα του ΕΟΦ διαβιβάηονται 

άμεςα από το διαχειριςτι του Σ.Θ.Ρ. ςε τρεισ ιατροφσ ειδικότθτασ ςχετικισ με τθ νόςο, οι 

οποίοι επιλζγονται τυχαία, προκειμζνου να γνωμοδοτιςουν εντόσ πζντε θμερϊν, 

λαμβάνοντασ υπόψθ το κεραπευτικό πρωτόκολλο,  ςχετικά με τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ 

του αιτιματοσ και αποςτζλλουν τθ γνϊμθ τουσ προσ το ΔΣ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. προκειμζνου να 

λάβει τθν τελικι του απόφαςθ. 

Με τθν παρ. 6 περιγράφεται θ διαδικαςία που κα ακολουκείται για τα αιτιματα που 

αφοροφν ςε φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο αποηθμιοφμενων 

φαρμάκων και κα χορθγθκοφν κατ’ εξαίρεςθ και ςυγκεκριμζνα ότι αυτά διαβιβάηονται 

άμεςα από το διαχειριςτι του Σ.Θ.Ρ. θλεκτρονικά προσ τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και 

Αποηθμίωςθσ Φαρμάκων Ανκρϊπινθσ Χριςθσ για τθν ζκφραςθ αιτιολογθμζνθσ γνϊμθσ. Θ 

γνϊμθ τθσ Επιτροπισ αποςτζλλεται θλεκτρονικά εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε 

θμερϊν. Σε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ του προθγοφμενου εδαφίου 

τεκμαίρεται θ αρνθτικι γνϊμθ τθσ Επιτροπισ. Στθ ςυνζχεια το αίτθμα μαηί με τθ γνϊμθ τθσ 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ αποςτζλλεται άμεςα προσ το ΔΣ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. προκειμζνου να 

λάβει τθν τελικι του απόφαςθ. Για το αίτθμα τθσ παροφςασ περίπτωςθσ θ απόφαςθ του ΔΣ 

του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. πρζπει να αποςτζλλεται ςτον αιτοφντα κεράποντα ιατρό μζςα ςε δζκα 

θμζρεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

Με τθν παρ. 7 περιγράφεται θ διαδικαςία που κα ακολουκείται για τα αιτιματα που 

αφοροφν ςε φάρμακα πρϊιμθσ πρόςβαςθσ που δεν χορθγοφνται δωρεάν από τον ΚΑΚ ι 

τον τοπικό αντιπρόςωπο και για τα οποία ηθτείται θ χοριγθςθ προςωρινισ ατομικισ άδειασ 

από τον ΕΟΦ. Τα εν λόγω αιτιματα κα διαβιβάηονται άμεςα από το διαχειριςτι του Σ.Θ.Ρ. 

θλεκτρονικά ςε αρμόδιο εντεταλμζνο προσ τοφτο υπάλλθλο του ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ ενθμερϊνει 

θλεκτρονικά μζςα ςε πζντε θμζρεσ ςχετικά με τθν άδεια κυκλοφορίασ, τθ ςυνταγογράφθςθ 

εντόσ ι εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων και τθν φπαρξθ ι μθ ςχετικοφ προγράμματοσ 

δωρεάν χοριγθςθσ του ςυγκεκριμζνου φαρμάκου. Στθ ςυνζχεια το αίτθμα μαηί με το 

ενθμερωτικό ςθμείωμα του ΕΟΦ διαβιβάηονται άμεςα από το διαχειριςτι του Σ.Θ.Ρ. ςε 

τρεισ ιατροφσ ειδικότθτασ ςχετικισ με τθ νόςο, οι οποίοι επιλζγονται τυχαία και 

γνωμοδοτοφν ςχετικά με τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ του αιτιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ 



το κεραπευτικό πρωτόκολλο και αποςτζλλουν τθ γνϊμθ τουσ προσ το ΔΣ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. 

προκειμζνου να λάβει τθν τελικι του απόφαςθ. 

Στο άρκρο 269  με τθν παρ. 1 προβλζπεται ότι το Δ.Σ. του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. πρζπει να ςυνεδριάηει 

μία κατ’ ελάχιςτον φορά τθν εβδομάδα για να αποφαςίςει ςχετικά με τθν ζγκριςθ ι 

απόρριψθ των προαναφερκζντων αιτθμάτων. 

Με τθν παρ. 2 προβλζπεται ότι απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ., θ οποία δζχεται ι 

απορρίπτει το κάκε αίτθμα, ζχοντασ λάβει υπόψθ και τισ γνωμοδοτιςεισ των τριϊν ιατρϊν, 

επικυρϊνεται αυκθμερόν και ςε κάκε περίπτωςθ μζςα ςε δφο θμζρεσ, διαβιβάηεται 

θλεκτρονικά μζςω του Σ.Θ.Ρ. ςτον κεράποντα ιατρό που υπζβαλε το αίτθμα. Με το 

τελευαίο εδάφιο προβλζπεται ότι ςε περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ, νζο αίτθμα 

μπορεί να υποβλθκεί μόνο ςε περίπτωςθ ουςιϊδουσ μεταβολισ των περιςτάςεων, με 

ειδικι προσ τοφτο αιτιολογία του κεράποντοσ ιατροφ. 

Με τθν παρ. 3 δίνεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ ςτον Υπουργό Υγείασ, όπωσ με απόφαςι 

του κακοριςτεί ο τρόποσ και οι λεπτομζρειεσ τθσ θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ ςτο ςφςτθμα 

θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ των φαρμάκων, για τα οποία τα αιτιματα ζχουν εγκρικεί. 

Με το άρκρο 270 προβλζπονται οι καταργοφμενεσ και μεταβατικζσ διατάξεισ και 

ρυκμίηονται τα κζματα τθσ μετάβαςθσ από τθ λειτουργία των επιτροπϊν που ζχουν 

ςυγκροτθκεί και λειτουργοφν δυνάμει τθσ περιπτ. γ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 30 ν. 3918/2011 

(Α’ 31) ςτθ λειτουργία του ενιαίου Συςτιματοσ Θλεκτρονικισ Ρροζγκριςθσ. 

 

ΜΕΟΣ Δϋ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

 

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΟΣ ΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

 

Ρανελλινιοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ (Ρ.Ι.Σ.) 

Με το προτεινόμενο ςχζδιο νόμου εκςυγχρονίηεται θ νομοκεςία, που αφορά ςτουσ 

Λατρικοφσ Συλλόγουσ και τθ λειτουργία τουσ, ςυμπεριλαμβανόμενου και του Ρανελλινιου 

Λατρικοφ Συλλόγου, δεδομζνου ότι το ιςχφον ςιμερα κεςμικό πλαίςιο (α.ν. 1565/1939, β.δ. 

11.10/7.11.1957, ν.δ. 3111/1960, ν. 727/1977) είναι παρωχθμζνο, με διατάξεισ οι οποίεσ ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςυγκροφονται ι αλλθλεπικαλφπτονται. Ο α.ν. 1565/1939 (Α’ 16) 

είναι ςαφζσ ότι αναφζρεται ςε άλλεσ εποχζσ και ςυνκικεσ, όπωσ λ.χ. όταν ορίηει ότι «προσ 

άςκθςιν τθσ ιατρικισ εξομοιοφνται και θ κατοχι οιαςδιποτε εμμίςκου ι τιμθτικισ κζςεωσ, 

δι’ θν απαιτείται ωσ εφόδιον το πτυχίον τθσ Λατρικισ Ρανεπιςτθμιακισ Σχολισ» (δεφτερο 



εδάφιο του άρκρου 1), ι απαιτεί «οι πτυχιοφχοι ξζνων Σχολϊν, ίνα τφχωςιν αδείασ, δζον να 

ζχωςιν υποςτι επιτυχϊσ τθν υπό των κειμζνων Νόμων προβλεπομζνθν δοκιμαςίαν. 

Ρτυχιοφχοι μθ αςκιςαντεσ τθν ιατρικιν επί μίαν ςυνεχι πενταετίαν και απομακρυκζντεσ 

κατά τον χρόνον τοφτον, των επιςτθμονικϊν των αςχολιϊν, δζον να υποβλθκϊςιν εισ 

ετθςίαν άςκθςιν εισ νοςθλευτικά Λδρφματα ι ιατρεία ι εργαςτιρια οριηόμενα δι’ 

αποφάςεωσ του Υπουργοφ Κρατικισ Υγιεινισ και Αντιλιψεωσ» (δεφτερο εδάφιο τθσ περ. α’ 

του άρκρου 3). Επίςθσ, οι διατάξεισ του άρκρου 11 του παραπάνω α.ν. αναφζρονται ςτα 

αςυμβίβαςτα των ιατρϊν, πριν τθν εφαρμογι του ν. 1397/1983 (Α’ 143), του ιδρυτικοφ 

νόμου του Ε.Σ.Υ., οπότε δθμιουργείται ςφγχυςθ. Στο άρκρο 17 του ίδιου νομοκετιματοσ 

απαγορεφεται ο ιατρόσ να διατθρεί περιςςότερα του ενόσ ιατρεία, πράγμα που όμωσ 

ςιμερα δεν ιςχφει και  αντίκειται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 1-3 ν. 3919/2011 (Α’ 32). 

Επίςθσ, με τθ διάταξθ τθσ  παρ. 2 του άρκρου 19 επιτρζπεται θ πϊλθςθ φαρμάκων από 

ιατροφσ, ςτθ δε διάταξθ του άρκρου 24 ορίηεται  ότι ο ιατρόσ οφείλει να παρζχει «μετά 

ηιλου, ευςυνειδθςίασ και αφοςιϊςεωσ τθν ιατρικι ςυνδρομι του», που αποτελοφν όμωσ 

αόριςτεσ νομικζσ ζννοιεσ οι οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν κατά καιροφσ νομολογιακά για να 

προςδιορίςουν το μζτρο επιμζλειασ τθσ ιατρικισ ευκφνθσ. Πςον αφορά ςτο β.δ. 

11.10/7.11.1957 (Α’ 225), ενδεικτικά αναφζρεται το άρκρο 4 αυτοφ, ςτο οποίο ορίηεται ότι 

οι αλλοδαποί που δικαιοφνται ςε άςκθςθ τθσ ιατρικισ ςτθν Ελλάδα αποτελοφν 

υποχρεωτικά μζλθ των οικείων Λατρικϊν Συλλόγων, ζχουν τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ με τα 

λοιπά μζλθ, πλθν όμωσ δεν ζχουν το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι, γεγονόσ που 

αντίκειται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του Συντάγματοσ. Στθν παρ. 1 του άρκρου 10 του ίδιου 

β.δ. υπάρχουν  διατάξεισ που κάνουν αναφορά και ςτο Ταμείο Συντάξεωσ Αυταςφάλιςθσ 

Υγειονομικϊν (Τ.Σ.Α.Υ.), το οποίο πλζον δεν υφίςταται. Διατάξεισ του ν.δ. 4111/1960 (Α’ 

163) είναι παρωχθμζνεσ ι ζχουν καταργθκεί από νεότερθ νομοκεςία, όπωσ οι διατάξεισ του 

άρκρου 7 αυτοφ που αφοροφν ςτθν αςφάλιςθ των υγειονομικϊν ςτο Τ.Σ.Α.Υ., ενϊ και 

υγειονομικοί είναι πλζον αςφαλιςμζνοι του Ε.Φ.Κ.Α.. Επίςθσ, με τθ διάταξθ του πρϊτου 

εδαφίου τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 του ίδιου ν.δ. προβλζπεται ότι οι Λατρικοί Σφλλογοι 

δικαιοφνται «ιδίω ονόματι ι αςκοφντεσ τα δικαιϊματα των ιατρϊν … να εγείρωςιν αγωγάσ, 

υποβάλλωςι μθνφςεισ, παρίςτανται ωσ πολιτικϊσ ενάγοντεσ και γενικϊσ κζκτθνται τα εκ τθσ 

Ρολιτικισ και Ροινικισ Δικονομίασ απορρζοντα δικαιϊματα του διαδίκου ι αδικθκζντοσ διά 

πάςαν παράβαςιν των διατάξεων των Νόμων και Κανονιςμϊν των αφορϊντων εισ τα 

δικαιϊματα και κακικοντα των ιατρϊν …», χωρίσ να υπάρχει αντίςτοιχθ πρόβλεψθ και για 

τα Διοικθτικά Δικαςτιρια (Διοικθτικά Ρρωτοδικεία, Εφετεία, Σ.τ.Ε.). Διατάξεισ του πιο 

ςφγχρονου νόμου, του ν. 727/1977 (Α’ 308), ιδίωσ διατάξεισ του περί τθσ εκλογικισ 



νομοκεςίασ του ιατρικοφ ςϊματοσ αντιφάςκουν με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του β.δ. 

11.10/7.11.1957, όπωσ λ.χ. θ διάταξθ τθσ  παρ. 1 του άρκρου 7, με τθν οποία ορίηεται ότι 

«εισ Λατρικοφσ Συλλόγουσ αρικμοφντασ πλζον των 500 μελϊν, θ εκλογι των μελϊν των 

Διοικθτικϊν και Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων, ωσ και των εκπροςϊπων αυτϊν διά τον 

Ρανελλινιον Λατρικόν Σφλλογον, ενεργείται κατά τμιματα. Εισ ζκαςτον τμιμα ψθφίηουν 

μζχρι 500 ιατροί». Θ διάταξθ αυτι όμωσ ζρχεται ςε αντίφαςθ με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 

του άρκρου 25 του β.δ. 11.10/7.11.1957, ςφμφωνα με τισ οποίεσ «Εισ ουσ Συλλόγουσ 

υπάρχουςιν εγγεγραμμζνα εν τω μθτρϊω πλείονα των χιλίων εχόντων δικαίωμα ψιφου 

μελϊν θ εκλογι δφναται να ενεργθκι κατά τμιματα εντόσ τθσ αυτισ αικοφςθσ. Τα τμιματα 

ορίηονται δι’ αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του οικείου Λατρικοφ Συλλόγου, 

ζκαςτον δε τοφτων δζον να περιλαμβάνθ μζχρι 1.500 εκλογείσ κατά ςειράν του αφξοντοσ 

αρικμοφ του εκλογικοφ καταλόγου». Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 28 του 

παραπάνω βαςιλικοφ διατάγματοσ, όπωσ αντικαταςτάκθκε με άρκρ. 12 του ν.δ. 3895/1958, 

«τθν λιξιν τθσ ψθφοφορίασ αποφαςίηει θ επιτροπι εφ’ όςον δεν προςζρχονται 

ψθφοφόροι, ουχί όμωσ προ τθσ δφςεωσ του θλίου. Θ επιτροπι δφναται να κθρφξθ τθν λιξιν 

τθσ ψθφοφορίασ και προ τθσ δφςεωσ του θλίου, εφ’ όςον εψιφιςαν πάντεσ οι ιατροί 

υπογεγραμμζνοι εν τω καταλόγω των εχόντων δικαίωμα ψιφου μελϊν», ενϊ με τθν παρ. 1 

του άρκρου 7 του ν. 727/1977 προβλζπεται, μεταξφ των άλλων, ότι «θ εκλογι εισ τα 

τμιματα αυτά διενεργείται επί δφο ςυνεχείσ θμζρασ, μερίμνθ δε του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου, και λαμβάνονται μζτρα διά τθν εξαςφάλιςιν του 

αδιαβλιτου αυτισ». Είναι φανερι, επομζνωσ, θ αναγκαιότθτα τθσ μεταρρφκμιςθσ και του 

εκςυγχρονιςμοφ του νομοκετικοφ πλαιςίου που αφορά τουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ και τθ 

λειτουργία τουσ και τον Ρ.Λ.Σ., όπωσ αιτείται, άλλωςτε, και ο ιατρικόσ κόςμοσ, ιατρικοί 

ςφλλογοι και ο Ρ.Λ.Σ., όπωσ αποτυπϊνεται ςτο προτεινόμενο ςχζδιο νόμου, που λαμβάνει 

υπ’ όψθ του τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ και ςυνκικεσ άςκθςθσ του ιατρικοφ λειτουργιματοσ, τα 

ζννομα ςυμφζροντα του ιατρικοφ ςϊματοσ αλλά και τισ ανάγκεσ διαφφλαξθσ και 

προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

Ειδικότερα, κατ’ άρκρο: 

 

Άρκρο 271 

Ρανελλινιοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ (Ρ.Ι.Σ.) 

 Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ  άρκρου  ο Ρανελλινιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ (Ρ.Λ.Σ.) 

κακίςταται Σφλλογοσ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα των Λατρικϊν Συλλόγων, με ςκοποφσ 

τθ διαφφλαξθ τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 



υπθρεςιϊν, τθν εκπροςϊπθςθ και υποςτιριξθ των κζςεων τθσ ιατρικισ κοινότθτασ και των 

εννόμων ςυμφερόντων των ιατρϊν, τθ χοριγθςθ αδειϊν και βεβαιϊςεων άςκθςθσ του 

ιατρικοφ επαγγζλματοσ και χρθςιμοποίθςθσ τίτλου ειδικότθτασ, τθν εκπροςϊπθςθ των 

ιατρϊν ενϊπιον κάκε Αρχισ και Δικαςτθρίου. Συγκεκριμζνα, με τθν παρ. 1 ορίηεται ότι Ρ.Λ.Σ. 

είναι νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου, ςωματειακοφ χαρακτιρα, το οποίο αποτελεί το 

κεντρικό ςυντονιςτικό όργανο και τθν εποπτεφουςα οργάνωςθ όλων των Λατρικϊν 

Συλλόγων και των ιατρϊν τθσ χϊρασ. Επίςθσ, αποτελεί το ανϊτατο κεςμικό όργανο των 

ιατρϊν και ςυμβουλευτικό όργανο τθσ Ρολιτείασ για κζματα υγείασ και κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. Ζδρα ζχει τθν Ακινα. Στθν παρ. 2 ορίηονται οι ςκοποί του Ρ.Λ.Σ. κακϊσ και τα 

μζςα επίτευξισ τουσ. Ο Ρ.Λ.Σ. εκπροςωπεί τθ χϊρα και προτείνει εκπροςϊπουσ ςε όλουσ 

τουσ διεκνείσ και ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ, φορείσ και οργανϊςεισ, για τθν προάςπιςθ 

του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, κακϊσ και ςτον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ. Στθν παρ. 3 

κεςμοκετείται θ δεςμευτικότθτα των αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ του Ρ.Λ.Σ. για τα Διοικθτικά Συμβοφλια των Λατρικϊν Συλλόγων. 

 

Άρκρο 272 

Σφραγίδα – Αλλθλογραφία 

Στθν παρ. 1 ορίηεται και περιγράφεται θ ςφραγίδα του Ρ.Λ.Σ., θ οποία αποτελείται από τρεισ 

επάλλθλουσ και ομόκεντρουσ κφκλουσ, ο εξωτερικόσ κφκλοσ των οποίων ζχει διάμετρο 

τζςςερα εκατοςτά του μζτρου. Στο κζντρο των κφκλων απεικονίηεται το ζμβλθμα τθσ 

Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, γφρω από αυτό κυκλικά ςτο άνω μζροσ αναγράφονται οι λζξεισ 

«Υπουργείο Υγείασ», ςτο κάτω μζροσ οι λζξεισ «Ρανελλινιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ» και ςτον 

εξωτερικό κφκλο οι λζξεισ «ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ». 

Στθν παρ. 2 ορίηεται ότι ο Ρ.Λ.Σ. αλλθλογραφεί απευκείασ με όλεσ τισ αρχζσ. 

 

Άρκρο 273 

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ 

Στο παρόν άρκρο  προβλζπεται θ κατάρτιςθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και πρόταςθ για 

ζγκριςθ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ του Συλλόγου οργανιςμοφ για τθν οργάνωςθ και λειτουργία 

των υπθρεςιϊν του κακϊσ και εςωτερικοφ κανονιςμοφ, που κακορίηει τισ λεπτομζρειεσ τθσ 

διεξαγωγισ των εργαςιϊν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, τθσ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του και των λοιπϊν ςυλλογικϊν του οργάνων κακϊσ και κάκε άλλο κζμα που 

αφορά τθν καλι λειτουργία του.  

 



Άρκρο 274 

Ριςτοποιθτικό ορκισ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ 

Με τθ διάταξθ τθσ παρ. 1 ορίηεται ότι το πιςτοποιθτικό ορκισ άςκθςθσ ιατρικοφ 

επαγγζλματοσ (certificate of good standing) τθσ παρ. 2 του άρκρου 51 του ν. 4461/2017 ( 

Αϋ38), που χορθγεί ο Ρανελλινιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ, πιςτοποιεί τθ ςφμφωνα με τουσ 

εκάςτοτε ιςχφοντεσ κανόνεσ τθσ νομοκεςίασ, τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ και δεοντολογίασ, 

ςυμπεριφορά του ιατροφ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα. Στθν παρ. 2 ορίηονται τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ, τα οποία, ςφμφωνα 

με τθν παρ. 3, μπορεί να μεταβλθκοφν με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ μετά από γνϊμθ 

του Ρ.Λ.Σ.. Στθν παρ. 4 προβλζπεται ότι κάκε Λατρικόσ Σφλλογοσ υποχρεοφται να αποςτζλλει 

αμελλθτί ςτον Ρανελλινιο Λατρικό Σφλλογο κάκε καταδικαςτικι απόφαςθ και κάκε 

μεταβολι του ιατροφ. Επίςθσ, ότι ςτο πιςτοποιθτικό ορκισ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ 

εγγράφεται και κάκε τελεςίδικθ πεικαρχικι απόφαςθ ςε βάροσ του ιατροφ, που 

εγγράφεται ςτο μθτρϊο του Λατρικοφ Συλλόγου. 

 

Άρκρο 275 

Πργανα του Ρ.Ι.Σ. 

Ορίηονται τα όργανα του Ρ.Λ.Σ., τα οποία είναι θ Γενικι Συνζλευςθ, το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο, θ Ολομζλεια των Ρροζδρων με το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Λ.Σ., το Ανϊτατο 

Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Λατρϊν (Α.Ρ.Σ.Λ.) και θ Εξελεγκτικι Επιτροπι. 

 

Άρκρο 276 

Γενικι Συνζλευςθ – Μζλθ 

Κακορίηεται ο αρικμόσ των εκπροςϊπων των Λατρικϊν Συλλόγων από τουσ οποίουσ 

απαρτίηεται θ Γενικι Συνζλευςθ του Ρ.Λ.Σ., με βάςθ των αρικμό των μελϊν του κάκε 

Συλλόγου. Επίςθσ, προβλζπεται ότι ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ του Ρανελλθνίου Λατρικοφ 

Συλλόγου ςυμμετζχουν και οι πρόεδροι όλων των Λατρικϊν Συλλόγων τθσ Χϊρασ ι οι 

νόμιμοι αναπλθρωτζσ τουσ, μετά ψιφου. 

 

Άρκρο 277 

Γενικι Συνζλευςθ - Αρμοδιότθτα 

Ορίηονται οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Ρ.Λ.Σ.. Ειδικότερα, θ Γενικι 

Συνζλευςθ  αποφαςίηει για κάκε κζμα που άπτεται των ςκοπϊν του Συλλόγου και ιδίωσ 

εκλζγει τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ., κακϊσ και τον Ρρόεδρο, τον 



Αντιπρόεδρο, και τα τακτικά ι αναπλθρωματικά μζλθ του Α.Ρ.Σ.Λ., ελζγχει τισ πράξεισ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου και εγκρίνει τον ετιςιο προχπολογιςμό και απολογιςμό του Ρ.Λ.Σ., 

κακϊσ και τουσ εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ Ολομζλειασ των Ρροζδρων και τθσ εν γζνει λειτουργίασ του 

Ρ.Λ.Σ.. 

 

Άρκρο 278 

Γενικι Συνζλευςθ – Συνεδριάςεισ 

Το παρόν άρκρο  αναφζρεται ςτθ διαδικαςία ςφγκλθςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, πότε 

βρίςκεται ςε απαρτία, ποιοσ προεδρεφει, πϊσ λαμβάνονται οι αποφάςεισ και από πόςα 

από τα παρόντα μζλθ. Υπάρχει κατά το δυνατό εναρμόνιςθ με τα βαςικά ςθμεία των 

διατάξεων του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν. 2690/1999), με τισ ιδιαιτερότθτεσ όμωσ 

που υπάρχουν ςτο ιατρικό ςϊμα. 

Θ παρ. 1 κακορίηει τθν απαρτία τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ςτθν παράςταςθ 

του μιςό πλζον ενόσ του αρικμοφ των μελϊν και ορίηει ότι ςε περίπτωςθ που αυτι δεν 

επιτευχκεί, θ Συνζλευςθ επαναλαμβάνεται τθν επόμενθ θμζρα και βρίςκεται ςε απαρτία 

οποιοςδιποτε και αν είναι ο αρικμόσ των παριςταμζνων μελϊν.  

Με τθν παρ. 2 ορίηεται θ τακτικι και ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ και το πότε ςυνζρχονται 

αυτζσ. Ειδικά ωσ προσ τθν ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ, προβλζπεται ότι μπορεί να ηθτθκεί 

και από το ζνα τρίτο των μελϊν τθσ, με ζγγραφθ αίτθςθ που υποβάλλεται ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο του Ρ.Λ.Σ., ςτθν οποία αναγράφεται ο λόγοσ ςφγκλθςισ τθσ κακϊσ και τα κζματα 

που πρζπει να ςυηθτθκοφν. 

Στθν παρ. 3 ορίηεται ο τρόποσ ςφγκλθςθσ τθσ Συνζλευςθσ κακϊσ και το είδοσ, θ προκεςμία 

και το περιεχόμενων των προςκλιςεων προσ τα μζλθ τθσ. 

Στθν παρ. 4 ορίηεται το Ρροεδρείο τθσ Συνζλευςθσ. 

Οι  παρ. 5 και 6 αναφζρονται, ςτο είδοσ των ψθφοφοριϊν που μπορεί να διενεργθκοφν ςτθ 

Συνζλευςθ  (φανερι ψθφοφορία με ανάταςθ τθσ χειρόσ, ονομαςτικι φανερι ψθφοφορία, 

μυςτικι ψθφοφορία με ψθφοδζλτια) κακϊσ και ςτθν απαιτοφμενθ για τθ λιψθ απόφαςθσ 

πλειοψθφία. 

Θ παρ. 7 προβλζπει τθν τιρθςθ πρακτικϊν τθσ ςυνεδρίαςθσ, τον τρόπο τιρθςθσ αυτϊν και 

το περιεχόμενό τουσ. 

Με τθν παρ. 8 ορίηεται ότι θ Γενικι Συνζλευςθ μπορεί να λειτουργιςει μζχρι ζνα τρίμθνο, 

αν το ιμιςυ (½) των μελϊν τθσ εκλείψει ι αποχωριςει για οποιονδιποτε λόγο ι αν τα μζλθ 



χάςουν τθν ιδιότθτα βάςει τθσ οποίασ εκλζχκθκαν και δεν αναπλθρωκοφν, εφόςον ςτισ  

ςυνεδριάςεισ τθσ με τα λοιπά μζλθ υπάρχει θ κατά τθν παρ. 1 απαρτία. 

Στθν  παρ. 9 αποςαφθνίηεται ότι θ νομιμότθτα τθσ ςυγκρότθςθσ του οργάνου δεν κίγεται ςε 

περίπτωςθ που μζλοσ τθσ ζχει αποκτιςει με παράνομο τρόπο τθν ιδιότθτα του 

εκπροςϊπου ς’ αυτιν.  

Με τισ παρ. 10, 11, 12 και 13 ορίηονται τα ςχετικά με τθν αποχι και τθν εξαίρεςθ μελϊν τθσ 

Συνζλευςθσ. 

Με τθν παρ. 14 προβλζπεται θ αυτοδίκαια ζκπτωςθ από τθ κζςθ τουσ των μελϊν εκείνων 

που απουςιάηουν αδικαιολόγθτα από τρεισ ςυνεχείσ Γενικζσ Συνελεφςεισ και θ 

αντικατάςταςι τουσ από τον πρϊτο επιλαχόντα του ψθφοδελτίου τουσ. 

Άρκρο 279 

Εκλογι εκπροςϊπων ςτθ Γενικι Συνζλευςθ του Ρ.Ι.Σ. 

Με τθν παρ. 1 προκρίνεται θ τετραετισ κθτεία των Διοικθτικϊν Συμβουλίων του Ρ.Λ.Σ., ϊςτε 

να μποροφν να επιτελοφν καλφτερα και απερίςπαςτα το ζργο τουσ. Άλλωςτε, θ τετραετισ 

κθτεία ζχει κακιερωκεί ςε πολλοφσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ ανά τον κόςμο, και βεβαίωσ ςτισ 

βουλευτικζσ εκλογζσ τθσ χϊρασ μασ.  

Στθν παρ. 2 ορίηεται ότι οι υποψιφιοι εκπρόςωποι ςτθ Γενικι Συνζλευςθ του Ρ.Λ.Σ. πρζπει 

να ζχουν διατελζςει μζλθ ςε Λατρικό Σφλλογο για ζναν τουλάχιςτον χρόνο, ϊςτε να 

διακζτουν ζνα ελάχιςτο απαραίτθτθσ εμπειρίασ, και να ζχουν εκπλθρϊςει τισ οικονομικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ ςτον οικείο Λατρικό Σφλλογο, όπωσ είναι αυτονόθτο.  

Με τισ παρ. 3 και 4 ορίηονται κωλφματα εκλζγεςκαι για τα όργανα του Ρ.Λ.Σ.. Συγκεκριμζνα 

δεν μπορεί υποψιφιο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ. να είναι ταυτοχρόνωσ 

και υποψιφιο μζλοσ του Α.Ρ.Σ.Λ., κακϊσ και υποψιφιο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Λατρικοφ Συλλόγου να είναι και υποψιφιο μζλοσ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου του. Επίςθσ,  

δεν ζχουν το δικαίωμα να κζςουν υποψθφιότθτα για να εκλεγοφν εκπρόςωποι του Ρ.Λ.Σ. οι 

βουλευτζσ και οι ευρωβουλευτζσ. 

Στθν παρ. 5  προβλζπεται ότι οι εκλογζσ για τουσ εκπροςϊπουσ γίνονται με ψθφοδζλτια 

ςυνδυαςμϊν ι μεμονωμζνων υποψθφίων. 

Στθν παρ. 6 ορίηεται ότι για τθν προκεςμία υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ, τθν 

ανακιρυξθ υποψθφίων, τα εκλογικά τμιματα, τθν ψθφοφορία και διαλογι ψιφων και τθν 

εν γζνει διαδικαςία εκλογισ, το εκλογικό ςφςτθμα, τθν κρίςθ των ενςτάςεων και κάκε άλλο 

ςχετικό κζμα, εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ για τθν εκλογι των μελϊν των 

Διοικθτικϊν και Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων των Λατρικϊν Συλλόγων. 



Στθν παρ. 7 προβλζπεται θ υποχρζωςθ των εκπροςϊπων ςτον Ρ.Λ.Σ. να παρευρίςκονται ςτισ 

ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συλλόγου τουσ, όταν καλοφνται απ’ αυτό, 

προκειμζνου να ενθμερϊνονται για τα διάφορα ηθτιματα. 

Με τθν παρ. 8 προβλζπεται το αυτονόθτο, που εφαρμόηεται ςε όλα τα όργανα, ότι δθλαδι 

ο Λατρικόσ Σφλλογοσ που δεν είναι οικονομικά τακτοποιθμζνοσ για το προθγοφμενο των 

αρχαιρεςιϊν ζτοσ ζναντι του Ρανελλινιου Λατρικοφ Συλλόγου, τριάντα (30) θμζρεσ πριν τισ 

αρχαιρεςίεσ, δεν δικαιοφται να ςυμμετζχει με εκπροςϊπουσ ςτον Ρανελλινιο Λατρικό 

Σφλλογο. Το όριο των τριάντα (30) θμερϊν τίκεται ϊςτε να υπάρχει επαρκισ χρόνοσ για να 

ελζγχεται το εκλογικό ςϊμα. 

 

Άρκρο 280 

Διοικθτικό Συμβοφλιο – Εκλογι 

Κακορίηεται ο αρικμόσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ., τα αςυμβίβαςτά 

τουσ και θ διαδικαςία τθσ εκλογισ τουσ. 

Συγκεκριμζνα: Με τθν παρ. 1 ορίηεται ότι το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Λ.Σ. είναι 

δεκαπενταμελζσ (15μελζσ) και τα μζλθ του εκλζγονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ, μεταξφ 

των μελϊν τθσ, με το ςφςτθμα τθσ απλισ αναλογικισ. Επίςθσ ορίηονται τα αςυμβίβαςτα 

αυτϊν. 

Στθν παρ. 2 ορίηεται ο χρόνοσ και ο τρόποσ ςφγκλθςθσ τθσ εκλογικισ Γενικισ Συνζλευςθσ, 

που κα εκλζξει το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Λ.Σ. και μαηί με αυτό και το Ανϊτατο 

Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Λατρϊν (Α.Ρ.Σ.Λ.). 

Στθν παρ. 3 κακορίηεται θ μορφι των προςκλιςεων για τισ εκλογζσ, ο χρόνοσ και ο τρόποσ 

αποςτολισ τουσ ςτουσ εκπροςϊπουσ. 

Στθν παρ. 4 προβλζπεται το, μζςω ςυνδυαςμϊν ι ψθφοδελτίων μεμονωμζνων 

υποψθφίων,  εκλζγεςκαι αφενόσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και αφετζρου ςτο Α.Ρ.Σ.Λ.. 

Επίςθσ, κακορίηεται ο αρικμόσ των υποψθφίων κάκε ςυνδυαςμοφ, θ κατ’ αλφαβθτικι 

ςειρά αναγραφι των ονομάτων των υποψθφίων ςτα ψθφοδζλτια, τα οποία είναι ξεχωριςτά 

για τον κάκε ςυνδυαςμό, όπωσ ξεχωριςτά είναι και τα ψθφοδζλτια των μεμονωμζνων 

υποψθφίων.  

Στθν παρ. 5 ορίηεται θ μορφι των ψθφοδελτίων, τα οποία είναι ζντυπα, φζρουν 

γραμματοςειρά μελανοφ χρϊματοσ και τυπϊνονται με μζριμνα και δαπάνθ του Ρ.Λ.Σ..  

Στθν παρ. 6 κακορίηεται θ διαδικαςία τθσ κατάρτιςθσ των ςυνδυαςμϊν και ο χρόνοσ 

κατάκεςισ τουσ, όπωσ και των υποψθφιοτιτων των μεμονωμζνων υποψθφίων, ςτον 

Ρρόεδρο του Ρ.Λ.Σ.. 



Με τισ παρ. 7-11 κακορίηεται θ διαδικαςία διεξαγωγισ τθσ ψθφοφορίασ για το Δ.Σ. και 

Α.Ρ.Σ.Λ., θ ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ τθσ, θ ςταυροδοςία των υποψθφίων, θ διαλογι, 

μονογραφι και καταμζτρθςθ των ψθφοδελτίων, το ποια ψθφοδζλτια είναι άκυρα και θ μθ 

προςμζτρθςθ των λευκϊν και άκυρων ψθφοδελτίων ςτα ζγκυρα.  

Στθν παρ. 12 ορίηεται θ ςειρά εκλογισ των υποψθφίων και το εκλογικό μζτρο για τθν 

κατάλθψθ των εδρϊν/κζςεων ςτθν πρϊτθ, δεφτερθ και –ενδεχομζνωσ- τρίτθ κατανομι. 

Στθν παρ. 13 κεςμοκετείται θ επικφρωςθ των αρχαιρεςιϊν για τθν εκλογι του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ. και του Α.Ρ.Σ.Λ., με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, ο οποίοσ 

αποτελεί και το εποπτεφον όργανο του Ρ.Λ.Σ.. 

 

Άρκρο 281 

Εφορευτικι Επιτροπι 

Με τθν παρ. 1 προβλζπεται θ διενζργεια των εκλογϊν για το Δ.Σ. του Ρ.Λ.Σ. και για το 

Α.Ρ.Σ.Λ. από τριμελι Εφορευτικι Επιτροπι, εκλεγόμενθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, με 

ιςάρικμα αναπλθρωματικά μζλθ, ςτθν τελευταία, πριν τισ αρχαιρεςίεσ, ςυνεδρίαςι του. Θ  

Εφορευτικι Επιτροπι αποφαςίηει για κάκε εκλογικό ηιτθμα που προκφπτει, και για τισ 

ενςτάςεισ. 

Στθν παρ. 2 προβλζπεται θ ςφνταξθ από τθν Εφορευτικι Επιτροπι πρακτικοφ για τθν 

εκλογικι διαδικαςία, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ διαλογισ των ψιφων και των 

αποτελεςμάτων τθσ ψθφοφορίασ. 

 

Άρκρο 282 

Διοικθτικό Συμβοφλιο – Συγκρότθςθ ςε ςϊμα 

Ορίηεται ο τρόποσ με τον οποίο το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Λ.Σ. ςυγκροτείται ςε ςϊμα, 

και θ διαδικαςία εκλογισ Ρροζδρου, Α’ και Β’ Αντιπροζδρων, Γενικοφ Γραμματζα και Ταμία. 

Άρκρο 283 

Διοικθτικό Συμβοφλιο – Σφγκλθςθ, Αρμοδιότθτεσ, Λειτουργία 

Στθν παρ. 1 ορίηεται ο τρόποσ ςφγκλθςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το οποίο 

ςυγκαλείται από τον Ρρόεδρό του, που απευκφνει ατομικζσ προςκλιςεισ ςτα μζλθ και με 

τρόπουσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, όπωσ τθλεομοιοτυπικά (φαξ) ι με μινυμα θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (email), του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Ρεραιτζρω ορίηεται ο χρόνοσ 

αποςτολισ των προςκλιςεων και το περιεχόμενό τουσ.  



Θ παρ. 2 αφορά ςτθν υποχρζωςθ του Ρροζδρου για ςφγκλθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

μετά από αίτθμα τουλάχιςτον πζντε (5) μελϊν αυτοφ. 

Στθν παρ. 3 κακορίηεται θ απαρτία για τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και θ 

πλειοψθφία που απαιτείται για τθ λιψθ των αποφάςεϊν του. 

Με τισ παρ. 4 -8 ορίηονται οι αρμοδιότθτεσ και ο τρόποσ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, εναρμονιςμζνοσ ςτα περιςςότερα ςθμεία με τισ διατάξεισ του Κϊδικα 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ.  

Με τισ παρ. 9-12 ρυκμίηονται τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν αποχι και τθν εξαίρεςθ 

μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στθν παρ. 13 ορίηονται τα πρόςωπα που αναπλθρϊνουν τον Ρρόεδρο και τουσ 

Αντιπροζδρουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Με τισ παρ. 14 και 15 κακορίηονται, αντιςτοίχωσ, οι αρμοδιότθτεσ και υποχρεϊςεισ του 

Γενικοφ Γραμματζα και του Ταμία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στθν παρ. 16 προβλζπεται θ αυτοδίκαια ζκπτωςθ από τθ κζςθ του μζλουσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, που απουςιάηει αδικαιολόγθτα για τρει(3) ςυνεχείσ τακτικζσ ςυνεδριάςεισ. 

Στθν παρ. 17 προβλζπεται ότι θ διεξαγωγι των εκλογϊν ςτουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ,  που 

κα διενεργοφνται ςε κοινι τακτι θμερομθνία ςε πανελλινια κλίμακα, αποφαςίηεται με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ.. Το ίδιο κα ιςχφει και ςε περίπτωςθ 

αναςτολισ των εκλογϊν με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ κατόπιν πρόταςθσ του Ρ.Λ.Σ..  

Άρκρο 284 

Ρρόεδροσ του Ρ.Ι.Σ. 

Ρεριγράφονται οι αρμοδιότθτεσ και τα αςυμβίβαςτα του Ρροζδρου του Ρ.Λ.Σ. και 

ςυγκεκριμζνα: 

Στθν παρ. 1 ορίηεται ότι ο Ρρόεδροσ εκπροςωπεί τον Ρ.Λ.Σ.  ενϊπιον κάκε Δικαςτικισ ι 

Διοικθτικισ Αρχισ.  

Στθν παρ. 2 και 3 προβλζπονται λόγοι αςυμβιβάςτου με τθ κζςθ-αξίωμα του Ρροζδρου του 

Ρ.Λ.Σ., ο οποίοσ δεν μπορεί να είναι ςυγχρόνωσ και Ρρόεδροσ κάποιου Λατρικοφ Συλλόγου ι 

ςυνδικαλιςτικοφ οργάνου ι να κατζχει κυβερνθτικζσ κζςεισ του ευρφτερου δθμόςιου 

τομζα. Ρεραιτζρω ορίηεται ότι, εφόςον ο εκλεγείσ Ρρόεδροσ του Ρ.Λ.Σ. κατζχει κάποια από 

τισ παραπάνω κζςεισ, επιλζγει εντόσ τριϊν (3) θμερϊν το αξίωμα ι τθ κζςθ, τθν οποία 

επικυμεί να διατθριςει. Εάν θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ, κεωρείται ότι ζχει 

παραιτθκεί από το αξίωμα του Ρροζδρου του Ρ.Λ.Σ..  

 

Άρκρο 285 



Ζξοδα μετακίνθςθσ 

Με τθν παρ. 1 ορίηεται ότι τα μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

του Ρανελλθνίου Λατρικοφ Συλλόγου που δεν κατοικοφν ςτθν περιφζρεια Αττικισ 

δικαιοφνται εξόδων μετακίνθςθσ και θμεριςιασ αποηθμίωςθσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ 

ςυνεδριάςεισ. Τα αντίςτοιχα ποςά ορίηονται με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του 

Ρανελλθνίου Λατρικοφ Συλλόγου και καταβάλλονται από τον Ρανελλινιο Λατρικό Σφλλογο.  

Στθν παρ. 2 ορίηεται ότι με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Ρανελλθνίου Λατρικοφ 

Συλλόγου μπορεί να παρζχεται αποηθμίωςθ για κάκε ςυνεδρίαςθ και ςτα λοιπά μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ., τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, κακϊσ και ςτα μζλθ του 

Ανωτάτου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου Λατρϊν, και καταβάλλεται από τον Ρ.Λ.Σ..  

Οι παραπάνω ρυκμίςεισ προχπιρχαν και ςτθν προθγοφμενθ νομοκεςία, και τίκενται για 

προφανείσ λόγουσ εξυπθρζτθςθσ των ιατρϊν-μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ. 

οι οποίοι προζρχονται από τθν περιφζρεια. 

 

Άρκρο 286 

Άδειεσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ ορίηονται οι άδειεσ των μιςκωτϊν ιατρϊν, που είναι 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ., προκειμζνου να μποροφν να ανταποκρίνονται 

ςτα κακικοντά τουσ.  

 

Άρκρο 287 

Ολομζλεια των Ρροζδρων και Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ. 

Συγκροτείται – για πρϊτθ φορά- όργανο που απαρτίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

Ρ.Λ.Σ. και τουσ Ρροζδρουσ των Λατρικϊν Συλλόγων τθσ χϊρασ ι τουσ νόμιμουσ αναπλθρωτζσ 

τουσ. Θ Ολομζλεια ςυγκαλείται μετά από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του Ρ.Λ.Σ. με θμεριςια 

διάταξθ που κακορίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Λ.Σ. και αποφαςίηει για κζματα με το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Λ.Σ.. Ρρόκειται για ζνα ενδιάμεςο όργανο, μεταξφ Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και Γενικισ Συνζλευςθσ του Ρ.Λ.Σ., το οποίο προςδίδει αυξθμζνθ τυπικι ιςχφ ςε 

αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, που δεν υπάγονται από το νόμο και τισ διατάξεισ 

του παρόντοσ ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

 

Άρκρο 288 

Ανϊτατο  Ρεικαρχικό Συμβοφλιο  Ιατρϊν (Α.Ρ.Σ.Ι.) 



Στθν παρ. 1 ορίηεται θ αρμοδιότθτα του Ανωτάτου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου Λατρϊν 

(Α.Ρ.Σ.I.), το οποίο, με ζδρα τθν Ακινα, εκδικάηει τισ εφζςεισ κατά αποφάςεων των 

Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων των Λατρικϊν Συλλόγων.  

Στθν παρ. 2 ορίηεται θ ςφνκεςθ του Α.Ρ.Σ.Λ., το οποίο είναι πενταμελζσ, αποτελοφμενο από 

τον Ρρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μζλθ. Πλοι, όπωσ και τα αναπλθρωματικά μζλθ 

αυτοφ, είναι μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Ρ.Λ.Σ., εκλζγονται από αυτιν μαηί με τισ 

αρχαιρεςίεσ για τθν ανάδειξθ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ.. και πρζπει, 

για να καταλάβουν το ςχετικό αξίωμα, να αςκοφν τουλάχιςτον είκοςι ζτθ το ιατρικό 

επάγγελμα, ϊςτε να ζχουν τθν απαραίτθτθ γνϊςθ και εμπειρία προσ εκδίκαςθ των 

ςοβαρϊν υποκζςεων που εκδικάηονται από το Α.Ρ.Σ.Λ..  

Θ παρ. 3 ρυκμίηει τα ςχετικά με τθν αναπλιρωςθ των μελϊν όταν κωλφονται. 

Με τθν παρ. 4 ορίηεται ότι  Γραμματζασ του Α.Ρ.Σ.Λ. είναι ο Γραμματζασ  του Ρ.Λ.Σ.. 

Στθν παρ. 5 ορίηεται θ αναπλιρωςθ του Γραμματζα όταν κωλφεται  

Γενικά, ωσ προσ τθ λειτουργία του Α.Ρ.Σ.Λ., υπάρχει, κατά το δυνατό, εναρμόνιςθ με τισ 

διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (άρκρο 19 Ν. 2690/1999). 

 

Άρκρο 289 

Εξελεγκτικι Επιτροπι 

Οι ρυκμίςεισ του άρκρου 19 αφοροφν ςτθν Εξελεγκτικι Επιτροπι του Ρ.Λ.Σ.. Θ Εξελεγκτικι 

Επιτροπι αποτελείται από εκλεγόμενουσ από τθ Γενικι Συνζλευςθ των εκπροςϊπων, 

μεταξφ των μελϊν αυτισ, τρεισ (3) ελεγκτζσ. Ρροβαίνει, κατ’ ζτοσ ι όποτε κρίνεται 

αναγκαίο, ςε ζλεγχο τθσ διαχείριςθσ του Ρ.Λ.Σ. και ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ που τθν 

υποβάλλει ςτον Ρρόεδρο αυτοφ. Ειδικότερα: 

Με τθν  παρ. 1 κακορίηεται ο αρικμόσ των μελϊν τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ, ο τρόποσ 

εκλογισ τουσ, οι αρμοδιότθτζσ τουσ και οι υποχρεϊςεισ τουσ.  

Στθν παρ. 2 προβλζπεται θ ςυγκρότθςθ τθσ ανωτζρω Επιτροπισ ςε ςϊμα. 

Στθν παρ. 3 ορίηεται ότι θ ζκκεςθ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ υποβάλλεται ςτθ Γενικι 

Συνζλευςθ του Ρ.Λ.Σ. και αναγιγνϊςκεται ενϊπιον τθσ κατά τθν ετιςια λογοδοςία του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ., προκειμζνου θ Γενικι Συνζλευςθ να λάβει γνϊςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ ελεγκτικισ διαδικαςίασ και να αποφαςίςει για τθν απαλλαγι ι μθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Άρκρο 290 

Ρεριουςιακι αυτοτζλεια Ρ.Ι.Σ. και Ιατρικϊν Συλλόγων 



Στο άρκρο 20 προβλζπεται θ περιουςιακι αυτονομία και αυτοτζλεια του Ρ.Λ.Σ. και των 

Λατρικϊν Συλλόγων. 

Οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 ορίηουν ότι Ρ.Λ.Σ. και οι Λατρικοί Σφλλογοι δεν υπάγονται ςτουσ 

φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ και δεν χρθματοδοτοφνται από τον κρατικό προχπολογιςμό.  Τα 

ζςοδά τουσ προζρχονται από τισ ειςφορζσ των μελϊν τουσ, τθν διαχείριςθ τθσ περιουςίασ 

τουσ και κάκε νόμιμο πόρο και όχι από το δθμόςιο λογιςτικό.  

Με τθν παρ. 2 ορίηεται ότι θ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ του Ρ.Λ.Σ. και  των Λατρικϊν 

Συλλόγων υπόκειται ςτον ζλεγχο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τουσ και τθσ Γενικισ 

Συνζλευςισ τουσ.  

Στθ διάταξθ τθσ παρ. 3 ορίηεται ρθτά ότι τόςο ο Ρ.Λ.Σ. όςο και οι Λατρικοί Σφλλογοι 

εποπτεφονται από τον Υπουργό Υγείασ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΙΑΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

Άρκρο 291 

Ιατρικοί Σφλλογοι 

Ζδρα – Επωνυμία 

Στθν παρ. 1  κακορίηεται θ νομικι μορφι των Λατρικϊν Συλλόγων. Οι Λατρικοί Σφλλογοι είναι 

νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου ςωματειακοφ χαρακτιρα, με οικονομικι, διοικθτικι και 

διαχειριςτικι αυτονομία και αυτοτζλεια.  

Στθν παρ. 2 ρυκμίηονται τα ηθτιματα τθσ ζδρασ και τθσ επωνυμίασ των Λατρικϊν Συλλόγων. 

Ρροβλζπεται ότι ο Λατρικόσ Σφλλογοσ εδρεφει ςε ζδρα αυτοδιοικθτικισ περιφερειακισ 

ενότθτασ και λαμβάνει τθν επωνυμία του από αυτιν τθν περιφερειακι ενότθτα. 

Ρεραιτζρω, υπάρχει θ πρόβλεψθ ότι ςε μία περιφερειακι ενότθτα μπορεί να υπάρχουν 

περιςςότεροι από ζνασ Λατρικοί Σφλλογοι. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ςφλλογοσ που δεν 

εδρεφει ςτθν ζδρα τθσ περιφερειακισ ενότθτασ λαμβάνει τθν επωνυμία του από τθν πόλθ, 

που αποτελεί ζδρα του Διμου, ςτον οποίο εδρεφει.  

Στθν παρ. 3 αναφζρονται ςυγκεκριμζνεσ εξαιρζςεισ από τισ παραπάνω ρυκμίςεισ ςχετικά 

με τθν ζδρα και τθν επωνυμία των Λατρικϊν Συλλόγων, οι οποίεσ είναι οι εξισ: 

α) ςτο Διμο Αγρινίου τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ τθσ περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ εδρεφει ο Λατρικόσ Σφλλογοσ, με τθν επωνυμία «Λατρικόσ Σφλλογοσ 

Αγρινίου»,  

β) ςτο Διμο Ακθναίων τθσ περιφερειακισ ενότθτασ του Κεντρικοφ Τομζα τθσ περιφζρειασ 

Αττικισ εδρεφει ο Λατρικόσ Σφλλογοσ, με τθν επωνυμία «Λατρικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν», 



γ) ςτο Διμο Σφρου τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Σφρου τθσ περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου 

εδρεφει ο Λατρικόσ Σφλλογοσ, με τθν επωνυμία «Λατρικόσ Σφλλογοσ Κυκλάδων», 

δ) ςτο Διμο Λεβαδζων τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Βοιωτίασ τθσ περιφζρειασ Στερεάσ 

Ελλάδασ εδρεφει ο Λατρικόσ Σφλλογοσ, με τθν επωνυμία «Λατρικόσ Σφλλογοσ Λειβαδιάσ» ΚΑΛ 

ε) ςτο Διμο Ρατρζων τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Αχαϊασ τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 

εδρεφει ο Λατρικόσ Σφλλογοσ, με τθν επωνυμία «Λατρικόσ Σφλλογοσ Ρατρϊν».  

Θ παρ. 4. ρυκμίηει το πρόβλθμα τθσ τοπικισ αρμοδιότθτασ του κάκε Λατρικοφ Συλλόγου, 

προβλζποντασ ότι αυτι κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Ρ.Λ.Σ., που 

επικυρϊνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ. 

 

Άρκρο 292 

Σκοπόσ 

Οι διατάξεισ του άρκρου 22 αφοροφν ςτο ςκοπό των Λατρικϊν Συλλόγων, οι οποίοι 

επιτελοφν ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό κοινωνικό και επιςτθμονικό ζργο, προκειμζνου για τθν 

προαγωγι τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθσ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, αλλά και των εννόμων 

ςυμφερόντων των γιατρϊν. Συγκεκριμζνα: 

Στθν παρ. 1 ορίηεται ότι οι Λατρικοί Σφλλογοι ζχουν ωσ ςκοπό τθ μζριμνα για τθ διατιρθςθ 

του ιατρικοφ ςϊματοσ ικανοφ από επιςτθμονικισ και θκικισ απόψεωσ να εξυπθρετεί με 

προκυμία και αυταπάρνθςθ τθ δθμόςια υγεία και τουσ αςκενείσ και τθν εναρμόνιςθ των 

αντικρουόμενων ςυμφερόντων μεταξφ των μελϊν τουσ και όλα τα παραπάνω για το 

γενικότερο ςυμφζρον τθσ κοινωνίασ.  

 Στθν παρ. 2 αναφζρονται, ενδεικτικά, τα μζςα με τα οποία επιδιϊκεται θ επίτευξθ του 

παραπάνω ςκοποφ, όπωσ θ εποπτεία τθσ τιρθςθσ των κανόνων ιατρικισ δεοντολογίασ, θ 

προβολι κζςεων και απόψεων επί ηθτθμάτων που αφοροφν ςτθ δθμόςια υγεία, το 

περιβάλλον, τθν εκπαίδευςθ, τθ ςυνεχιηόμενθ ιατρικι εκπαίδευςθ, τθν επαγγελματικι 

κατάρτιςθ των ιατρϊν και τθν ιατρικι δεοντολογία ςτθν περιοχι τθσ ευκφνθσ τουσ, θ 

παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ παροχισ περίκαλψθσ ςε όλα τα επίπεδο φροντίδασ υγείασ 

ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα ςτθν περιφζρειά τουσ, θ μελζτθ υγειονομικϊν κεμάτων και 

οργάνωςθ επιςτθμονικϊν ιατρικϊν ςυνεδρίων με επιτροπζσ εμπειρογνωμόνων, θ υποβολι 

προτάςεων, ειςθγιςεων και γνωμϊν που αφοροφν ςτθν αποτελεςματικότθτα ι τθ 

βελτίωςθ των μζτρων αυτϊν και τθσ υγειονομικισ εν γζνει νομοκεςίασ, θ ζκδοςθ 

περιοδικοφ και θ τιρθςθ ιςτοςελίδων, θ εκπροςϊπθςθ των ιατρϊν για τθν προάςπιςθ των 

εννόμων ςυμφερόντων τουσ, θ μζριμνα για τθν αρτιότερθ επιςτθμονικι μόρφωςθ των 

ιατρϊν, θ περιφροφρθςθ τθσ αξιοπρζπειασ των μελϊν και θ άςκθςθ πεικαρχικισ εξουςίασ 



επί εκείνων που ςυμπεριφζρονται τυχόν μθ ςφννομα, θ δθμιουργία κοινοφ ςυναδελφικοφ 

πνεφματοσ και ομαλϊν ςχζςεων μεταξφ των ιατρϊν, με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των 

αςκενϊν και τθσ δθμόςιασ υγείασ.  

Με τθν παρ. 3 κεςπίηεται θ υποχρεωτικότθτα των αποφάςεων των Λατρικϊν Συλλόγων για 

τα μζλθ τουσ και ότι θ παράβαςι τουσ ςυνιςτά πεικαρχικό αδίκθμα. 

Σφμφωνα με παρ. 4, φορείσ και νομικά πρόςωπα, ιδιωτικοφ ι δθμοςίου δικαίου, πρζπει να 

ενθμερϊνουν τον οικείο Λατρικό Σφλλογο πριν τθν πραγματοποίθςθ ςυνεδρίων ι 

εκδθλϊςεων ιατρικοφ ενδιαφζροντοσ. Θ δικαιολογθτικι βάςθ ζγκειται ςτθν ενδεχόμενθ μθ 

ορκι πλθροφόρθςθ του κοινοφ.  

 

Άρκρο 293 

Μζλθ 

Με τθν παρ. 1 προβλζπεται θ υποχρεωτικι εγγραφι των ιατρϊν, που αςκοφν το ιατρικό 

επάγγελμα ςτθ χϊρα, ςτουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ. Κάκε ιατρόσ υποχρεοφται να εγγράφεται 

ωσ μζλοσ ςε ζναν Λατρικό Σφλλογο. Οι ιατροί, οι οποίοι είναι επαγγελματικά εγκατεςτθμζνοι 

ςε υπθρεςίεσ δθμόςιασ υγείασ (ιατροί ΕΣΥ, πανεπιςτθμιακοί, ςτρατιωτικοί, ιατροί 

ςτακερϊν δομϊν του ΕΟΡΥΥ, ΡΕΔΥ ι άλλων αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν), υποχρεωτικά 

εγγράφονται ςτον Λατρικό Σφλλογο, όπου αςκοφν το επάγγελμά τουσ και βρίςκεται θ 

υπθρεςία τουσ. Θ απαςχόλθςθ από δθμόςιεσ δομζσ υγείασ ιατροφ, μθ μζλουσ Λατρικοφ 

Συλλόγου, απαγορεφεται. 

Με τθν παρ. 2 ρυκμίηεται θ ςχζςθ των ιατρϊν που αςκοφν τθν ιατρικι ςε άλλεσ 

περιφζρειεσ από αυτζσ που είναι εγγεγραμμζνοι με τον τοπικό Λατρικό Σφλλογο και οι 

υποχρεϊςεισ τουσ ζναντι αυτοφ. Ζτςι αυτοί υποχρεοφνται α) να εγγράφονται ςτο ειδικό 

μθτρϊο μελϊν του παραπάνω Συλλόγου, καταβάλλοντασ ποςό που κακορίηεται εκάςτοτε 

με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αυτοφ, και β) να λαμβάνουν βεβαίωςθ ι άδεια 

λειτουργίασ φορζα παροχισ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ ςτον εν λόγω Λατρικό 

Σφλλογο, ςτθν περιφζρεια του οποίου αςκοφν παράλλθλα το ιατρικό επάγγελμα. Τα μζλθ 

που εγγράφονται ςτο ειδικό μθτρϊο δεν ζχουν δικαίωμα εκλζγειν και εκλζγεςκαι, και αυτό 

για να μθν αλλοιϊνεται το εκλογικό ςϊμα και να αποτρζπεται θ δυνατότθτα ενόσ ιατροφ να 

ψθφίηει περιςςότερεσ τθσ μια φορζσ, ιδίωσ για ανάδειξθ μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

του Ρ.Λ.Σ., Α.Ρ.Σ.Λ.. 

Με τθν παρ. 3 απαγορεφεται, κατ’ αρχιν, θ πλανοδιακι (ευκαιριακι) παροχι υπθρεςιϊν ςε 

Ρρωτοβάκμιεσ ι Δευτεροβάκμιεσ δομζσ υγείασ. Οι Λατρικοί Σφλλογοι ζχουν δικαίωμα να 

παρζχουν άδεια ι βεβαίωςθ λειτουργίασ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δϊδεκα (12) 



μθνϊν, ςε νομικά και φυςικά πρόςωπα, μετά από ςχετικι αίτθςθ αυτϊν. Τυχόν παράβαςθ 

του ιατροφ ωσ προσ τθν άδεια ι βεβαίωςθ που του ζχει παραςχεκεί από τον Λατρικό 

Σφλλογο, και ιδίωσ ωσ προσ το χρόνο διάρκειάσ τθσ, αποτελεί ςοβαρό πεικαρχικό αδίκθμα 

και ςυνεπάγεται το δικαίωμα του Λατρικοφ Συλλόγου τθσ άρςθσ τθσ άδειασ ι βεβαίωςθσ 

λειτουργίασ κακϊσ και τθ μθ χοριγθςθ νζασ άδειασ ι βεβαίωςθσ ςτο πρόςωπο αυτό.  

Με τθν παρ. 4 ορίηεται ότι οι περί εγγραφισ ςτο ειδικό μθτρϊο διατάξεισ ιςχφουν και για 

τουσ ιατροφσ του Δθμοςίου. 

 

Άρκρο 294 

Μζλθ – Αλλοδαποί 

Για πρϊτθ φορά ορίηεται ότι αλλοδαποί που δικαιοφνται, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, να 

αςκοφν τθν ιατρικι ςτθν Ελλάδα, ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ και εκνικότθτασ, αποτελοφν 

υποχρεωτικά μζλθ των Λατρικϊν Συλλόγων και ζχουν τα ίδια με τα λοιπά μζλθ δικαιϊματα 

και υποχρεϊςεισ, κακϊσ επίςθσ και το δικαίωμα εκλζγειν και εκλζγεςκαι. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο, καταργείται θ διάταξθ του άρκρου 4 Β.Δ. 11.10/7.11.1957, όπωσ αντικαταςτάκθκε 

με παρ. 1 Ν. 1425/1984 (ΦΕΚ Α’ 30), ςφμφωνα με τθν οποία αλλοδαποί είχαν τισ ίδιεσ 

υποχρεϊςεισ αλλά δεν είχαν τα δικαιϊματα του εκλζγειν και του εκλζγεςκαι. 

 

Άρκρο 295 

Μθτρϊα Ιατρικοφ Συλλόγου – Εγγραφι 

Σε άρκρο 25 ορίηονται, για πρϊτθ φορά, τα μθτρϊα των Λατρικϊν Συλλόγων, το 

περιεχόμενό τουσ, οι υποχρεϊςεισ των Λατρικϊν Συλλόγων ωσ προσ αυτά, οι προχποκζςεισ 

και προκεςμίεσ εγγραφισ ς’ αυτά των ιατρϊν αλλά και των ιδιωτικϊν κλινικϊν και των 

νομικϊν προςϊπων παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κακϊσ 

και οι επιπτϊςεισ τθσ μθ εγγραφισ. Ειδικότερα: 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1, ο κάκε Λατρικόσ Σφλλογοσ υποχρεοφται να τθρεί:  α)  

μθτρϊο των μελϊν του, με βάςθ τον Α.Μ.Κ.Α. αυτϊν, β) ειδικό μθτρϊο μελϊν για τα μζλθ 

που είναι εγγεγραμμζνα ςε άλλουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ, γ) μθτρϊο εταιρειϊν που 

παρζχουν ιατρικζσ υπθρεςίεσ και δ) μθτρϊο ιδιωτικϊν κλινικϊν. Για αυτά τα μθτρϊα, για τα 

οποία υπάρχει υποχρζωςθ επικαιροποίθςθσ, ενθμερϊνεται ο Ρανελλινιοσ Λατρικόσ 

Σφλλογοσ.  Ρεραιτζρω, κεςπίηεται θ υποχρεωτικότθτα τθσ εγγραφισ ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα 

του οικείου Λατρικοφ Συλλόγου των ιδιωτικϊν κλινικϊν και των νομικϊν προςϊπων 

παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν και θ υποχρζωςθ καταβολισ από αυτά ετιςιασ ειςφοράσ. 



Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 ορίηονται κυρϊςεισ για τθ μθ εγγραφι των υποχρζων, φυςικϊν 

και νομικϊν προςϊπων, ςε Λατρικό Σφλλογο ι ςτα ειδικά μθτρϊα Λατρικοφ Συλλόγου. 

Στθν παρ. 3 κακορίηεται θ προκεςμία εγγραφισ ςτον οικείο Λατρικό Σφλλογο και 

διατυπϊνεται ρθτά θ απαγόρευςθ άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ πριν από αυτιν. 

Με τθν παρ. 4 ορίηονται τα απαιτοφμενα για τθν εγγραφι κάκε υποχρζου δικαιολογθτικά 

κακϊσ και το ςχετικό παράβολο.  

Με τθν παρ. 5 ορίηονται, οι διαδικαςίεσ μετεγγραφισ και εγγραφισ ςε νζο Λατρικό Σφλλογο. 

 

Άρκρο 296 

Ετιςια Διλωςθ 

Σφμφωνα με τισ παρ. 1- 2, ο ιατρόσ υποχρεοφται ςε υποβολι ςτον Λατρικό Σφλλογο, ςτον 

οποίο είναι μζλοσ, ετιςιασ διλωςθσ, το περιεχόμενο τθσ οποίασ κακορίηεται ςτθν ίδια 

διάταξθ. Θ διλωςθ υποβάλλεται μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου κάκε ζτουσ. Ταυτόχρονα, το 

μζλοσ υποχρεοφται και ςε καταβολι ετιςιασ ειςφοράσ, θ οποία εάν δεν ζχει καταβλθκεί 

κακιςτά τθ διλωςθ απαράδεκτθ.  

Θ παρ. 3 κακορίηει τθν προκεςμία εντόσ τθσ οποίασ ο ιατρόσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ανακοινϊνει τισ μεταβολζσ των ςτοιχείων του ςτον Λατρικό Σφλλογο. 

Με τθν παρ. 4 προβλζπονται οι ςυνζπειεσ τθσ μθ υποβολισ τθσ ανωτζρω διλωςθσ και τθσ 

μθ καταβολισ των αντίςτοιχων ειςφορϊν, οι οποίεσ μπορεί να φκάςουν μζχρι και τθ 

διαγραφι του μζλουσ από το μθτρϊο του Συλλόγου. Θ εν λόγω διαγραφι του ιατροφ 

ςυνεπάγεται τθν άμεςθ ανάκλθςθ τθσ άδειασ άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματόσ του με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ.. 

Θ παρ. 5 ορίηει ότι θ ετιςια διλωςθ επιςυνάπτεται ςτο μθτρϊο του Συλλόγου και 

καταχωρείται ςτον αντίςτοιχο ατομικό φάκελο που τθρείται για κάκε ιατρό-μζλοσ του. 

Θ παρ. 6 αναφζρεται ςτο δελτίο ταυτότθτασ του γιατροφ, το οποίο ιςχφει μζχρι τζλοσ 

Φεβρουαρίου του επομζνου τθσ ζκδοςθσ ζτουσ και χορθγείται μόνο ςε όςουσ υπζβαλαν 

εμπροκζςμωσ πλιρθ διλωςθ και κατζβαλαν ειςφορζσ.  

Θ παρ. 7 προβλζπει τθν αντικατάςταςθ του δελτίου ταυτότθτασ ςε περίπτωςθ απϊλειασ 

του υπάρχοντοσ. 

Στθν παρ. 8 προβλζπεται ότι θ εκπρόκεςμθ υποβολι διλωςθσ, που δεν οφείλεται ςε 

λόγουσ ανωτζρασ βίασ, ι θ ανειλικρινισ διλωςθ αποτελεί πεικαρχικό παράπτωμα.. 

 

Άρκρο 297 

Μθτρϊο Μελϊν - Διαγραφι 



υκμίηονται τα κζματα διαγραφισ μελϊν από τα μθτρϊα των οικείων Λατρικϊν Συλλόγων. 

Στθν παρ. 1 ορίηεται ότι το Διοικθτικό Συμβοφλιο κάκε Λατρικοφ Συλλόγου υποχρεοφται να 

διαγράψει τουσ εντόσ του ζτουσ παραιτοφμενουσ ιατροφσ, τουσ μετατικζμενουσ ι 

μετοικοφντεσ, τουσ κανόντεσ, τουσ λαμβάνοντεσ ςφνταξθ γιρατοσ ι πρόςκαιρθσ 

ανικανότθτασ από τον επίςθμο αςφαλιςτικό τουσ οργανιςμό, αυτοφσ που τελεςιδίκωσ τουσ 

επεβλικθ θ ποινι τθσ οριςτικισ παφςθσ και αυτοφσ που με οποιονδιποτε τρόπο απζβαλαν 

τθν ιδιότθτα του ιατροφ. Ρεραιτζρω, οι Ειςαγγελείσ των Δικαςτθρίων και οι Λθξίαρχοι, 

κακϊσ και ο επίςθμοσ αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ τουσ, υποχρεοφνται να αποςτζλλουν 

αμελλθτί ςτον οικείο Λατρικό Σφλλογο αντίγραφα των καταδικαςτικϊν αποφάςεων κατά 

των ιατρϊν, των λθξιαρχικϊν πράξεων αυτϊν, κακϊσ και τθσ ςυνταξιοδότθςισ τουσ, ολικισ 

ι μερικισ. Δεν πρόκειται για διακριτικι ευχζρεια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Λατρικοφ 

Συλλόγου, αλλά για υποχρζωςθ, ϊςτε τα μθτρϊα των Λατρικϊν Συλλόγων να είναι πάντοτε 

εκκακαριςμζνα και να μθν περιλαμβάνονται ςε αυτά οι μθ δικαιοφμενοι.  

Θ διάταξθ τθσ παρ. 2 αναφζρεται ςτισ περιπτϊςεισ διαγραφισ από το μθτρϊο του Λατρικοφ 

Συλλόγου μζλουσ του, λόγω μετοίκθςισ του ςτθν αλλοδαπι ι αιτιματοσ του ιδίου για 

διαγραφι του.   

Άρκρο 298 

Αλλθλογραφία 

Θ παρ. 1 ορίηει ότι οι Λατρικοί Σφλλογοι αλλθλογραφοφν απευκείασ προσ όλεσ τισ τοπικζσ 

και κεντρικζσ Αρχζσ για ηθτιματα τθσ περιφζρειάσ τουσ και τουσ ιδιϊτεσ. Πταν 

αλλθλογραφοφν με τισ κεντρικζσ Αρχζσ για ηθτιματα γενικισ φφςθσ, υποχρεοφνται να 

ενθμερϊνουν γραπτά ταυτοχρόνωσ και τον Ρ.Λ.Σ.. 

Με τθν παρ. 2 ορίηονται τα αρμόδια προσ υπογραφι τθσ αλλθλογραφίασ των Λατρικϊν 

Συλλόγων πρόςωπα. 

Άρκρο 299 

Συνεργαςία με Δθμόςιεσ Αρχζσ 

Τίκεται υποχρζωςθ των δθμόςιων αρχϊν, ιδίωσ των ελεγκτικϊν οργάνων, να παρζχουν 

ςτουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ, αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τουσ, 

ιδίωσ δε όταν αφοροφν παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ κατά τθν άςκθςθ τθσ ιατρικισ, 

ελεγχόμενεσ πράξεισ, διϊξεισ ι επιβλθκείςεσ κυρϊςεισ από άλλα αρμόδια όργανα. 

 

Άρκρο 300 

Πργανα 



Στο άρκρο 30 ορίηονται τα όργανα διοίκθςθσ των Λατρικϊν Συλλόγων. Αυτά είναι θ Γενικι 

Συνζλευςθ (Τακτικι, Ζκτακτθ, Εκλογοαπολογιςτικι), το Διοικθτικό Συμβοφλιο και θ 

Εξελεγκτικι Επιτροπι. 

 

Άρκρο 301 

Τακτικι -Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 30 ρυκμίηονται τα κζματα τθσ ςφγκλθςθσ, τθσ πρόςκλθςθσ, 

τθσ απαρτίασ, τθσ απαιτοφμενθσ για τθ λιψθ αποφάςεων πλειοψθφία, τθσ διαδικαςία τθσ 

ςυνεδρίαςθσ και λιψθσ αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Λατρικϊν Συλλόγων και 

κακορίηονται και οι υποχρεωτικζσ αρμοδιότθτζσ τθσ. Υπάρχει - κατά το δυνατόν -

εναρμόνιςθ με τα βαςικά ςθμεία των διατάξεων του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν. 

2690/1999). 

 

Άρκρο 302 

Εκλογοαπολογιςτικι Γενικι Συνζλευςθ 

Θ Εκλογοαπολογιςτικι Γενικι Συνζλευςθ ςυγκαλείται κάκε τζςςερα (4) χρόνια, δφο (2) 

τουλάχιςτον μινεσ πριν από τισ αρχαιρεςίεσ κάκε Λατρικοφ Συλλόγου. Θ θμεριςια διάταξθ 

περιζχει τουλάχιςτον τον απολογιςμό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ προθγοφμενθσ 

τετραετίασ. Αυτι μπορεί να επιλαμβάνεται και περί παντόσ κζματοσ που αφορά ςτισ 

αρχαιρεςίεσ που ζχουν οριςκεί με απόφαςθ του Ρ.Λ.Σ..  

 

Άρκρο 303 

Εςωτερικόσ κανονιςμόσ 

Κεςπίηεται θ δυνατότθτα των Λατρικϊν Συλλόγων για ςφνταξθ εςωτερικοφ κανονιςμοφ, με 

τον οποίο ρυκμίηονται οι λεπτομζρειεσ τθσ διεξαγωγισ των εργαςιϊν τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ο αρικμόσ και οι κζςεισ του απαιτοφμενου 

προςωπικοφ και κάκε άλλο κζμα που ςχετίηεται με τθν καλι λειτουργία του Λατρικοφ 

Συλλόγου. Ο κανονιςμόσ αυτόσ καταρτίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου και 

εγκρίνεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ αυτοφ και από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Λ.Σ.. 

 

Άρκρο 304 

Διοικθτικό Συμβοφλιο 



Ορίηεται ο αρικμόσ μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ανάλογα με τον αρικμό των μελϊν 

του Λατρικοφ Συλλόγου. Ο αρικμόσ των εκλεκτζων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

υπολογίηεται με βάςθ τον αρικμό των εγγεγραμμζνων μελϊν ςτο μθτρϊο του Συλλόγου, 

όπωσ ζχει αυτό τρεισ (3) μινεσ πριν τισ αρχαιρεςίεσ, και αυτό για να αποτρζπεται αλλοίωςθ 

του εκλογικοφ ςϊματοσ. Ρροβλζπεται ποιοι ζχουν δικαίωμα να ψθφίςουν ςτισ αρχαιρεςίεσ, 

το δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι, κακϊσ και θ ςτζρθςθ των αντίςτοιχων 

δικαιωμάτων λόγω τελεςίδικθσ πεικαρχικισ ποινισ ι ακόμθ και εκκρεμοφςασ υπόκεςθσ για 

ατιμωτικό αδίκθμα κατά τον Ροινικό Κϊδικα, ι εκκρεμοφσ κακουργιματοσ (από τθν 

επίδοςθ του βουλεφματοσ του Συμβουλίου Ρλθμμελειοδικϊν).  

 

Άρκρο 305 

Ανακιρυξθ υποψθφίων 

Στθν παρ. 1 ορίηεται ο τρόποσ με τον οποίο ανακθρφςςονται οι υποψιφιοι για τθ κζςθ 

μζλουσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, Εξελεγκτικισ Επιτροπισ και 

εκπροςϊπου ςτον Ρ.Λ.Σ., οι οποίοι αναγράφονται ςε ξεχωριςτά ψθφοδζλτια είτε 

ενταςςόμενοι ςε ςυνδυαςμοφσ είτε ωσ μεμονωμζνοι υποψιφιοι. Ο αρικμόσ των 

υποψθφίων κάκε ςυνδυαςμοφ δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάςιο του αρικμοφ των 

εκλεγομζνων για το Διοικθτικό Συμβοφλιο, το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο και τουσ εκπροςϊπουσ 

ςτον Ρ.Λ.Σ..  

Στθν παρ. 2 ορίηεται ότι θ ανακιρυξθ υποψθφίων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του 

Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ και εκπροςϊπων ςτον Ρ.Λ.Σ. 

ενεργείται κατόπιν αίτθςθσ των ςυνδυαςμϊν ι μεμονωμζνων υποψθφίων υποβαλλομζνθσ 

ςτον Ρρόεδρο του Λατρικοφ Συλλόγου τριάντα (30) θμζρεσ πριν τθν εκλογι. Πςον αφορά 

ςτουσ ςυνδυαςμοφσ, θ αίτθςθ υπογράφεται από όλουσ τουσ υποψθφίουσ του ςυνδυαςμοφ. 

Εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αυτισ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

Λατρικοφ Συλλόγου ανακθρφςςει με ζγγραφθ ανακοίνωςθ, θ οποία τοιχοκολλάται ςτο 

κατάςτθμα του Συλλόγου και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Συλλόγου ςτο διαδίκτυο, αν 

υπάρχει, τουσ ςυνδυαςμοφσ και τουσ μεμονωμζνουσ υποψθφίουσ, για τουσ οποίουσ 

υπεβλικθςαν οι ςχετικζσ αιτιςεισ. Οι προκεςμίεσ, κακϊσ και θ τοιχοκόλλθςθ ςε 

κατάςτθμα, ζχουν ωσ ςκοπό τθ διαφάνεια των αρχαιρεςιϊν και των υποψθφίων που 

λαμβάνουν μζροσ.  

Με τθν παρ. 3 ορίηεται ωσ προχπόκεςθ του παραδεκτοφ των υποψθφιοτιτων θ -αυτονόθτθ 

εξάλλου- υποχρζωςθ τθσ εκπλιρωςθσ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων όλων των 

υποψθφίων.  



Άρκρο 306 

Αρχαιρεςίεσ - Διαδικαςία 

Ρροκρίνεται θ τετραετισ κθτεία των Διοικθτικϊν Συμβουλίων των Λατρικϊν Συλλόγων, ϊςτε 

να μποροφν να επιτελοφν καλφτερα και απερίςπαςτα το ζργο τουσ. Ορίηεται ο τρόποσ 

προςκλιςεων, οι οποίεσ μποροφν να ςταλοφν και με ςφγχρονα τεχνολογικά μζςα, 

τθλεομοιοτυπικά (φαξ) ι με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email). Ορίηεται Κεντρικι 

Εφορευτικι Επιτροπι που απαρτίηεται από ζναν υπάλλθλο τθσ οικείασ περιφζρειασ και δφο 

μζλθ του Λατρικοφ Συλλόγου. Τα μζλθ των εφορευτικϊν επιτροπϊν ορίηονται με ιςάρικμα 

αναπλθρωματικά αυτϊν, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Λατρικοφ Συλλόγου με κλιρο, 

από τα μθ υποψιφια μζλθ. Θ Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι ςτουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ 

που εκλογι ενεργείται κατά τμιματα είναι πενταμελισ και απαρτίηεται από ζναν υπάλλθλο 

τθσ οικείασ περιφζρειασ και δφο μζλθ του Λατρικοφ Συλλόγου.  Θ Κεντρικι Εφορευτικι 

Επιτροπι επιλφει τα ηθτιματα που αναφφονται ςε κεντρικό επίπεδο, ενϊ οι επιμζρουσ 

Εξελεγκτικζσ Επιτροπζσ κρίνουν τα περί των περιφερειακϊν αρχαιρεςιϊν. Ορίηεται τρόποσ 

ψθφοφορίασ των εκλογζων. Αναφζρονται θ διαλογι των ψθφοδελτίων, θ αρίκμθςθ, το 

ποια ψθφοδζλτια είναι άκυρα, το ότι δεν προςμετροφνται ςτα ζγκυρα τα λευκά και άκυρα 

ψθφοδζλτια, το ότι ςε περίπτωςθ ιςοςταυρίασ μελϊν διενεργείται κλιρωςθ από τθν 

Εφορευτικι Επιτροπι, κακϊσ και πϊσ εξάγεται το εκλογικό μζτρο από τθν πρϊτθ, δεφτερθ, 

τρίτθ κλπ. κατανομι. Οι ενςτάςεισ κατά του κφρουσ των αρχαιρεςιϊν υποβάλλονται ςτον 

Λατρικό Σφλλογο το αργότερο εντόσ οκτϊ (8) θμερϊν από τθ διενζργεια αυτϊν. Για τθν 

επικφρωςθ των αρχαιρεςιϊν ο Λατρικόσ Σφλλογοσ υποβάλλει όλα τα ζγγραφα και τισ 

ενςτάςεισ ςτον οικείο Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ο οποίοσ υποχρεοφται εντόσ 

μθνόσ να εκδϊςει τθν απόφαςι του. Σε περίπτωςθ μερικισ ι ολικισ ακφρωςθσ εκλογισ ο 

οικείοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ διενεργεί νζα εκλογι εντόσ το πολφ δφο (2) μθνϊν τθρουμζνθσ 

τθσ διαδικαςίασ του παρόντοσ. Τθρουμζνων των αναλογιϊν, γίνεται προςπάκεια 

εναρμόνιςθσ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ με τα κρατοφντα ςε ςυλλογικά όργανα τθσ χϊρασ. 

 

Άρκρο 307 

Αρχαιρεςίεσ – Διαδικαςία ςε Εκλογικά Τμιματα 

Οι αρχαιρεςίεσ μπορεί να διενεργθκοφν κατά τμιματα, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ των 

μελϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ψθφοφορίασ. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ. μπορεί να κακορίηονται τα περί επιςτολικισ ι θλεκτρονικισ ψιφου, 

μετά από αίτθμα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του οικείου Λατρικοφ Συλλόγου προσ τον 

Ρ.Λ.Σ.. Οι Εφορευτικζσ Επιτροπζσ των Τμθμάτων, μετά το πζρασ τθσ ψθφοφορίασ, 



διαβιβάηουν τα αποτελζςματα αυτισ με τα ςχετικά πρακτικά και τισ τυχόν υποβλθκείςεσ 

ενςτάςεισ ςτθν Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι, θ οποία και αποφαίνεται επί τοφτων. Θ 

Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι, μετά από ζλεγχο των αποτελεςμάτων, προβαίνει ςτθν 

ανακιρυξθ των εκλεγομζνων και ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό, ςτο οποίο εμφαίνονται τα 

τελικά αποτελζςματα τθσ εκλογισ. Κατά τον τρόπο αυτό, γίνεται προςπάκεια να 

διαςφαλιςκεί το αδιάβλθτο των αρχαιρεςιϊν. 

 

Άρκρο 308 

Διοικθτικό Συμβοφλιο – Συγκρότθςθ ςε ςϊμα 

Ρροβλζπεται θ ςυγκρότθςθ ςε ςϊμα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Λατρικοφ Συλλόγου 

από τον πλειοψθφιςαντα ςφμβουλο. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ 

Εξελεγκτικισ Επιτροπισ και του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου είναι επανεκλζξιμα.  

 

Άρκρο 309 

Διοικθτικό Συμβοφλιο - Αρμοδιότθτα 

Ρροβλζπονται οι αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

εκπροςωπεί τουσ ιατροφσ μζλθ του Λατρικοφ Συλλόγου, διοικεί και διαχειρίηεται τισ 

υποκζςεισ εν γζνει του Συλλόγου, ςυνάπτει ςυμβάςεισ για τα μζλθ του και εκτελεί τισ 

αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Λατρικοφ Συλλόγου και του Ρ.Λ.Σ.. Συμμετζχει ςτο 

Διοικθτικό Συμβοφλιο νοςοκομείων τθσ περιφζρειασ του Λατρικοφ Συλλόγου, πζραν των 

μελϊν που διορίηονται κατά νόμο, δια του Ρροζδρου του ι εκπροςϊπου που ορίηεται από 

το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να ανακαλζςει τον εκπρόςωπο 

και να ορίςει άλλον, αν δεν ανταποκρίνεται ςτα κακικοντά του. Ζχει ωσ ςκοπό τθν άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ των προβλθμάτων των νοςοκομείων από τον οικείο Λατρικό Σφλλογο και τθν 

προςπάκεια επίλυςθσ αυτϊν. Οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου υπόκεινται ςτον 

ζλεγχο τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Συλλόγου, του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ. και 

του Υπουργείου Υγείασ. 

 

Άρκρο 310 

Διοικθτικό Συμβοφλιο - Συνεδριάςεισ 

Ορίηονται τα περί λειτουργίασ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων των Λατρικϊν Συλλόγων. 

Υπάρχει κατά το δυνατό εναρμόνιςθ με τα βαςικά ςθμεία των διατάξεων του Κϊδικα 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν. 2690/1999). 

 



Άρκρο 311 

Ρρόεδροσ 

Ορίηονται οι αρμοδιότθτεσ του Ρροζδρου του Λατρικοφ Συλλόγου, κακϊσ και ηθτιματα 

αναπλιρωςισ του. Ο Ρρόεδροσ διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου και εκπροςωπεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο ενϊπιον κάκε δικαςτικισ 

ι άλλθσ αρχισ και κάκε τρίτου.  

 

Άρκρο 312 

Γραμματζασ 

Ορίηονται οι αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Γραμματζα του Λατρικοφ Συλλόγου, κακϊσ και 

ηθτιματα αναπλιρωςισ του. Ο Γραμματζασ ςυντάςςει τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων του 

Συλλόγου και του Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται και από τον Ρρόεδρο αυτοφ, τθρεί 

δε μθτρϊο των μελϊν και τα χριςιμα για τθ λειτουργία του Συλλόγου βιβλία εκτόσ από 

αυτά του Ταμείου. 

 

Άρκρο 313 

Ταμίασ 

Ορίηονται οι αρμοδιότθτεσ του Ταμία του Λατρικοφ Συλλόγου, κακϊσ και ηθτιματα 

αναπλιρωςισ του. Ο Ταμίασ, κυρίωσ, φυλάςςει τθ χρθματικι και κάκε άλλθ περιουςία του 

Λατρικοφ Συλλόγου, παραλαμβάνει τισ ειςφορζσ των μελϊν, τθρεί βιβλίο απογραφισ τθσ 

περιουςίασ του Συλλόγου και τα τακτικά βιβλία εςόδων και εξόδων, των οποίων οφείλει να 

υποβάλει κατάςταςθ όταν ηθτθκεί και προσ τον Σφλλογο και το Συμβοφλιο και να δίνει 

ακριβι απολογιςμό κατά το τζλοσ κάκε οικονομικοφ ζτουσ. Κάκε είςπραξθ ςτο όνομα και 

για λογαριαςμό του Λατρικοφ Συλλόγου ενεργείται από τον Ταμία ι τον εντεταλμζνο 

υπάλλθλο του Συλλόγου. 

 

Άρκρο 314 

Εξελεγκτικι Επιτροπι 

Ρροβλζπεται Εξελεγκτικι Επιτροπι, θ οποία προβαίνει ςε ζλεγχο τθσ διαχείριςθσ του 

Λατρικοφ Συλλόγου κατ’ ζτοσ ι όποτε ο Ρρόεδροσ το κρίνει αναγκαίο. Ο Ρρόεδροσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου υποχρεοφται να υποβάλλει τθν ζκκεςθ τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ 

εντόσ δεκαπζντε θμερϊν και ςτον Ρ.Λ.Σ., και αυτό γιατί ο Ρ.Λ.Σ. πρζπει να ενθμερϊνεται με 

βάςθ τθν αρχι τθσ διαφάνειασ για τα πεπραγμζνα ςτουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ. Θ ζκκεςθ 



αναγιγνϊςκεται ενϊπιον τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ κατά τθν ετιςια λογοδοςία του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Θ παροχι αντιγράφου ςε κάκε αιτοφντα διαςφαλίηει επίςθσ τθν 

αρχι τθσ διαφάνειασ, ζναντι όλων. 

 

Άρκρο 315 

Ειςφορζσ – Υποχρεϊςεισ προσ Ρ.Ι.Σ. 

Τα μζλθ του Λατρικοφ Συλλόγου υποχρεοφνται ςε ετιςια ειςφορά, θ οποία κακορίηεται κατ’ 

ζτοσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο κάκε Λατρικοφ Συλλόγου, κατά τθν ζναρξθ του νζου 

οικονομικοφ ζτουσ, ανάλογα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ. Ομοίωσ υποχρεοφνται ςε ετιςια 

ειςφορά οι ζχοντεσ εγγραφεί ςτο ειδικό μθτρϊο άλλου Λατρικοφ Συλλόγου από εκείνον 

ςτον οποίο είναι εγγεγραμμζνοι. Οι ειςφορζσ καταβάλλονται μζχρι τζλοσ Φεβρουαρίου του 

επομζνου ζτουσ. Ο ιατρόσ που δεν κατζβαλε εμπρόκεςμα τισ ειςφορζσ του υποχρεοφται ςε 

καταβολι αυξθμζνθσ ειςφοράσ. Για κακυςτζρθςθ πζραν των ζξι (6) μθνϊν, ο ιατρόσ 

παραπζμπεται με ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και προςωπικι ευκφνθ του Ταμία 

του Λατρικοφ Συλλόγου ςτο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο και τιμωρείται με πρόςτιμο μζχρι του 

οφειλόμενου ποςοφ τθσ ειςφοράσ του. Λατρόσ που δεν υπζβαλε ειςφορά επί τριετία 

διαγράφεται από τα μθτρϊα του Λατρικοφ Συλλόγου. Ανάλογα ιςχφουν και για ιατροφσ 

εγγεγραμμζνουσ ςτα Ειδικά Μθτρϊα Λατρικϊν Συλλόγων ςτουσ οποίουσ δεν είναι μζλθ. Από 

τθν ειςφορά απαλλάςςονται, για λόγουσ κοινωνικισ ευαιςκθςίασ και προςταςίασ των 

ευάλωτων ομάδων μεταξφ των γιατρϊν, οι νεοεγγραφόμενοι για το πρϊτο ζτοσ μετά τθν 

εγγραφι, τα μζλθ που υπθρετοφν τθ ςτρατιωτικι τουσ κθτεία και για όςο χρονικό διάςτθμα 

υπθρετοφν τθ κθτεία τουσ, ι είναι αποδεδειγμζνωσ άνεργοι και για όςο χρονικό διάςτθμα 

παραμζνουν άνεργοι. Αντίςτοιχα για το χρονικό αυτό διάςτθμα κθτείασ ι ανεργίασ δεν 

παρακρατείται και δεν καταβάλλεται από τουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ θ αντίςτοιχθ ειςφορά 

τουσ προσ τον Ρανελλινιο Λατρικό Σφλλογο. Οι Λατρικοί Σφλλογοι καταβάλλουν ςτον 

Ρανελλινιο Λατρικό Σφλλογο ωσ υποχρεωτικι υπζρ αυτοφ ειςφορά για τα τακτικά μζλθ τουσ 

ποςό που προτείνεται με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Ρανελλθνίου Λατρικοφ 

Συλλόγου και θ οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείασ. Καταβάλλουν επίςθσ αντίςτοιχθ 

ειςφορά προσ τον Ρανελλινιο Λατρικό Σφλλογο για τα μζλθ, φυςικά και νομικά πρόςωπα, 

που είναι εγγεγραμμζνα ςτα Ειδικά Μθτρϊα. Ο Ρ.Λ.Σ. ζχει ιδιαίτερεσ υποχρεϊςεισ λόγω 

αυξθμζνων αρμοδιοτιτων χοριγθςθσ των αδειϊν των γιατρϊν και των ιατρικϊν 

ειδικοτιτων. Στα πλαίςια τθσ εποπτείασ που αςκεί ο Ρ.Λ.Σ., κάκε Λατρικόσ Σφλλογοσ 

υποχρεοφται να υποβάλει ςτον Ρ.Λ.Σ. προσ ζγκριςθ τθν κατά νόμο προβλεπόμενθ ζκκεςθ 



των ελεγκτϊν μαηί με τθν ετιςια λογοδοςία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τον 

προχπολογιςμό του. 

 

Άρκρο 316 

Εποπτεία Υπουργοφ 

Ο Υπουργόσ Υγείασ εποπτεφει όλουσ τουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ και τον Ρανελλινιο Λατρικό 

Σφλλογο. 

 

Άρκρο 317 

Αναςτολι αρχαιρεςιϊν 

Ο Υπουργόσ Υγείασ μπορεί να αναςτζλλει για χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τουσ 

ζξι μινεσ τισ αρχαιρεςίεσ για τθν ανάδειξθ Διοικθτικϊν και Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων των 

Λατρικϊν Συλλόγων και του Ρανελλθνίου Λατρικοφ Συλλόγου, υπό τθν προχπόκεςθ α. ότι 

υπάρχει πρόταςθ του Ρ.Λ.Σ., β. θ απόφαςθ είναι αιτιολογθμζνθ. Τθν παράταςθ των 

αρχαιρεςιϊν μπορεί να επιβάλλουν διάφοροι λόγοι, όπωσ καιρικζσ ςυνκικεσ, διενζργεια 

εκνικϊν εκλογϊν κλπ. 

 

Άρκρο 318 

Δικαςτικι και εξϊδικθ εκπροςϊπθςθ Ρ.Ι.Σ. και Ιατρικϊν Συλλόγων 

Οι Λατρικοί Σφλλογοι και ο Ρ.Λ.Σ. δικαιοφνται δια των Ρροζδρων τουσ ι των νομίμων 

αναπλθρωτϊν τουσ να αςκοφν ςτο όνομά τουσ και για λογαριαςμό των ιατρϊν κάκε ζνδικο 

μζςο και βοικθμα ενϊπιον των πολιτικϊν, ποινικϊν και διοικθτικϊν δικαςτθρίων και 

οποιοδιποτε νόμιμο μζςο ενϊπιον κάκε αρχισ για κάκε παράβαςθ τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ που αφορά ςτα δικαιϊματα και κακικοντα των ιατρϊν και για κάκε εν γζνει 

προςβολι του ιατρικοφ επαγγζλματοσ. Θ διάταξθ ζχει ωσ ςκοπό να νομιμοποιιςει τουσ 

Λατρικοφσ Συλλόγουσ και τον Ρ.Λ.Σ. να ενεργοφν για λογαριαςμό και εξ ονόματοσ του 

ςυνόλου ι μερίδασ του ιατρικοφ κόςμου, αςκϊντασ ενϊπιον κάκε Αρχισ και κάκε 

Δικαςτθρίου τα απαραίτθτα ζνδικα ι εξωδικαςτικά μζςα για τθν προςταςία των εννόμων 

ςυμφερόντων των γιατρϊν.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

ΡΕΙΘΑΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Άρκρο 319 

Ρεικαρχικά παραπτϊματα 



Ορίηονται τα πεικαρχικά παραπτϊματα και ιδίωσ κάκε παράβαςθ των κακθκόντων και 

υποχρεϊςεων των γιατρϊν, τα οποία επιβάλλονται ςε αυτοφσ από τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ και κάκε άλλου νόμου, διατάγματοσ, διοικθτικισ πράξθσ, του κϊδικα 

δεοντολογίασ των ιατρϊν, του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του Συλλόγου, κακϊσ και των 

νομίμωσ εκδιδομζνων αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συλλόγου και του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ., διαγωγι που δεν ςυνάδει με τθν αξιοπρζπεια του 

ιατρικοφ επαγγζλματοσ, διαγωγι που είναι αςυμβίβαςτθ προσ το λειτοφργθμα του γιατροφ, 

ςυμπεριφορά που δεν ςυνάδει με τθν ιατρικι θκικι, επιςτιμθ, τζχνθ και δεοντολογία ι 

που μπορεί να κλονίςει τθν πίςτθ του κοινοφ προσ το ιατρικό λειτοφργθμα. Ευκφνονται 

ιατροί Διευκφνοντεσ Σφμβουλοι ι νόμιμοι εκπρόςωποι ιατρικϊν ανωνφμων εταιρειϊν, 

διαχειριςτζσ ΕΡΕ, ομόρρυκμοι εταίροι ι εν γζνει ιδιοκτιτεσ προςωπικϊν εταιρειϊν και 

ιδιοκτιτεσ Μονοπρόςωπων ΕΡΕ ωσ φυςικά πρόςωπα για κάκε παράπτωμα τθσ ιατρικισ 

νομοκεςίασ και δεοντολογίασ που διαπράττεται από τισ εταιρείεσ που είναι ιδιοκτιτεσ ι 

διευκφνουν. Γίνεται προςπάκεια να τθροφν τουσ κανόνεσ ιατρικισ δεοντολογίασ όχι μόνο 

τα φυςικά πρόςωπα, αλλά και τα νομικά πρόςωπα ςτα οποία ιατροί κατζχουν υπεφκυνεσ 

κζςεισ. Τζλοσ, ο Υπουργόσ Υγείασ ζχει δικαίωμα να αςκιςει πεικαρχικι δίωξθ ςτα μζλθ 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Λατρικοφ Συλλόγου και του Ρανελλθνίου Λατρικοφ Συλλόγου. 

 

Άρκρο 320 

Ρεικαρχικά παραπτϊματα - Ραραγραφι 

Τα πεικαρχικά παραπτϊματα που δεν ςυνιςτοφν και ποινικά αδικιματα παραγράφονται 

τρία ζτθ (3) μετά τθν τζλεςθ αυτϊν, θ προκεςμία δε αυτι παρεκτείνεται για τρία (3) ζτθ 

ακόμθ με κάκε πράξθ πεικαρχικισ διαδικαςίασ. Ρεικαρχικά παραπτϊματα που 

ςτοιχειοκετοφν και πλθμμελιματα κατά τον Ροινικό Κϊδικα παραγράφονται πζντε (5) ζτθ 

μετά τθν τζλεςθ αυτϊν, θ προκεςμία δε παρεκτείνεται τρία (3) ακόμθ ζτθ με κάκε πράξθ 

πεικαρχικισ διαδικαςίασ. Ρεικαρχικά παραπτϊματα που ςτοιχειοκετοφν και κακουργιματα 

κατά τον Ροινικό Κϊδικα παραγράφονται δεκαπζντε ζτθ ι είκοςι ζτθ μετά τθν τζλεςθ 

αυτϊν, ανάλογα με το τι ορίηει ο Ροινικόσ Κϊδικασ. Με τθ νομοκεςία που ίςχυε, ςχεδόν 

όλα τα πεικαρχικά παραπτϊματα παραγράφονταν εντόσ τριετίασ ςε περίπτωςθ που δεν 

είχε κοινοποιθκεί κλιςθ προσ απολογία, ι πενταετίασ μετά τθν κλιςθ προσ απολογία. Κάκε 

πράξθ πεικαρχικισ διαδικαςίασ, κακϊσ και θ υποβολι ζγκλθςθσ και κάκε πράξθ ποινικισ 

δίωξθσ, διακόπτει τθν παραγραφι ζωσ τα όρια που αναφζρονται, κατά περίπτωςθ, 

ανωτζρω. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Λατρικοφ Συλλόγου ι το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο, αν 

ζχει ιδθ επιλθφκεί, μπορεί είτε να δικάςει τθν υπόκεςθ είτε να διατάξει τθν αναςτολι τθσ 



πεικαρχικισ δίωξθσ, εφόςον υφίςταται εκκρεμισ ποινικι δίωξθ, μζχρι το πζρασ αυτισ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι ο χρόνοσ τθσ παραγραφισ του πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ δεν 

ςυμπλθρϊνεται πριν τθν πάροδο δφο (2) ετϊν από τθν επίςθμθ γνωςτοποίθςθ προσ τον 

Λατρικό Σφλλογο αμετάκλθτθσ απόφαςθσ Ροινικοφ Δικαςτθρίου ι αμετάκλθτου 

βουλεφματοσ. Ρροβλζπεται κοινοποίθςθ από τον αρμόδιο Ειςαγγελζα προσ τον Ρρόεδρο 

του οικείου Λατρικοφ Συλλόγου για όλα τα βουλεφματα κατά ιατρϊν και κάκε 

καταδικαςτικι ι απαλλακτικι απόφαςθ, κακϊσ και κάκε άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ ι 

ζγκλθςθσ κατά ιατροφ. Από τθν άλλθ πλευρά, ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Λατρικοφ Συλλόγου υποχρεοφται να κοινοποιεί αμελλθτί τθν απόφαςθ του Ρεικαρχικοφ 

Συμβουλίου που αποτελεί και ποινικό αδίκθμα προσ τον Ειςαγγελζα Ρλθμμελειοδικϊν, 

ανεξαρτιτωσ αν ο καταδικαςκείσ ιατρόσ ζχει αςκιςει ζνδικα μζςα κατά τθσ απόφαςθσ. 

Επομζνωσ, γίνεται προςπάκεια οι Λατρικοί Σφλλογοι να βρίςκονται ςε επικοινωνία με τθν 

Ειςαγγελία Ρλθμμελειοδικϊν και αντίςτροφα, με ςκοπό να μθν μζνουν ατιμϊρθτα με 

ςφντομεσ παραγραφζσ ςοβαρά πεικαρχικά αδικιματα των γιατρϊν που ςτοιχειοκετοφν και 

ποινικά αδικιματα. Θ απονομι χάριτοσ ςε καταδικαςκζντα ιατρό ι θ αποκατάςταςθ αυτοφ 

δεν αίρουν το πεικαρχικϊσ κολάςιμο τθσ πράξθσ.  

Κανζνασ δεν διϊκεται για το ίδιο αδίκθμα δεφτερθ φορά, επιβάλλεται δε μόνο μία 

πεικαρχικι ποινι. Νζα πεικαρχικι δίωξθ για το ίδιο παράπτωμα είναι απαράδεκτθ. 

Διαφορετικι νομικι υπαγωγι των ίδιων περιςτατικϊν δεν κακιςτά τθν πεικαρχικι 

διαδικαςία ι δίωξθ νζα. Ρρόκειται για τισ βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να διζπουν το νομικό 

πολιτιςμό, ότι καμία ποινι χωρίσ νόμο, nullum crimen nulla poena sine lege certa.  

 

Άρκρο 321 

Ρεικαρχικά όργανα 

Το άρκρο 51 αναφζρεται ςτα Ρεικαρχικά Συμβοφλια των Λατρικϊν Συλλόγων, για τθν 

εκδίκαςθ και τιμωρία των πεικαρχικϊν παραπτωμάτων των μελϊν τουσ. Ακολουκείται θ 

δωςιδικία του αδικιματοσ και όχι του Λατρικοφ Συλλόγου ςτον οποίο είναι εγγεγραμμζνοσ ο 

ιατρόσ. Για πρϊτθ φορά προβλζπεται ότι το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο του Λατρικοφ Συλλόγου 

ζχει δυνατότθτα για ατιμωτικά πεικαρχικά αδικιματα ι κακουργιματα κατά το ποινικό 

δίκαιο, και εφόςον υπάρχουν αποχρϊςεσ ενδείξεισ τζλεςθσ των παραπτωμάτων αυτϊν, 

κίνδυνοσ διάπραξθσ από γιατρό νζων αδικθμάτων, κίνδυνοσ για τθν προςταςία τθσ 

δθμόςιασ υγείασ και κίνδυνοσ για τθν προςταςία των αςκενϊν και του κοινοφ, να διατάξει 

με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του τθν προςωρινι αναςτολι λειτουργίασ του ιατρικοφ 

επαγγζλματοσ. Εναντίον αυτισ τθσ απόφαςθσ μπορεί  ο γιατρόσ να προςφφγει ςτο Α.Ρ.Σ.Λ. 



κατά τα οριηόμενα ςτισ γενικότερεσ διατάξεισ περί εφζςεων. Το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο και 

το Α.Ρ.Σ.Λ. υποχρεοφνται να ανακαλζςουν τθν αναςτολι, εάν εκδοκεί τελεςίδικθ 

απαλλακτικι απόφαςθ ποινικοφ δικαςτθρίου ι απαλλακτικό βοφλευμα. Σε περίπτωςθ 

ελαφρϊν παραπτωμάτων ζχουν δικαίωμα οι Ρρόεδροι των Λατρικϊν Συλλόγων, μετά από 

κλιςθ ςε απολογία, να επιβάλλουν τθν ποινι τθσ επίπλθξθσ ι του προςτίμου μζχρι 5.000 

ευρϊ. Ρροβλζπονται, επίςθσ, τα αντίςτοιχα ζνδικα μζςα για τον καταγγελλόμενο ι 

διωκόμενο ιατρό. Ορίηεται ότι το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Λ.Σ., ςε περίπτωςθ που δεν 

υφίςταται ι δεν λειτουργεί Ρεικαρχικό Συμβοφλιο ι τα μζλθ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου 

ζχουν κϊλυμα, ορίηει προσ εκδίκαςθ Ρεικαρχικό Συμβοφλιο άλλου Λατρικοφ Συλλόγου. Για 

τα παραπτϊματα μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ. αρμόδιο είναι το Α.Ρ.Σ.Λ. 

που δικάηει ςε πρϊτο βακμό, ενϊ ζωσ δεφτεροσ βακμόσ επιφυλάςςεται ο Υπουργόσ Υγείασ, 

ο οποίοσ αποφαςίηει μετά ςφμφωνθ γνϊμθ του Κε.Σ.Υ.. Ορίηεται επίςθσ ότι μετά τθν 

άςκθςθ πεικαρχικισ δίωξθσ ο Λατρικόσ Σφλλογοσ και ο Ρανελλινιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ 

κακίςτανται αυτόματα διάδικοι ενϊπιον παντόσ δικαςτθρίου μζχρι αμετάκλθτθσ 

απόφαςθσ. 

 

Άρκρο 322 

Ρεικαρχικζσ ποινζσ 

Οι επιβαλλόμενεσ ςτουσ ιατροφσ ποινζσ είναι θ ζγγραφθ επίπλθξθ, θ οποία καταχωρείται 

ςτο μθτρϊο όπωσ και κάκε άλλθ ποινι, το πρόςτιμο -ορίηεται ωσ κατϊτατο πρόςτιμο το 

ποςόν των 150 ευρϊ και ωσ ανϊτατο το ποςόν των 20.000 ευρϊ-, θ προςωρινι παφςθ 

άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ από ζνα μινα μζχρι τρία ζτθ και θ οριςτικι παφςθ. 

Μζχρι τϊρα, τα Ρεικαρχικά Συμβοφλια είχαν δικαίωμα να επιβάλουν ποινι επίπλθξθσ, 

προςτίμου από 1/3 ζωσ και 20 μθνϊν Διευκυντι Ε.Σ.Υ., κακϊσ και προςωρινι παφςθ 

άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ από ζνα μινα μζχρι τρία ζτθ. Δεν προβλεπόταν 

οριςτικι παφςθ. Με τθν παροφςα διάταξθ προβλζπεται οριςτικι παφςθ ςε περίπτωςθ 

βαρζων αδικθμάτων που αποτελοφν κακουργιματα κατά το ποινικό δίκαιο ι ατιμωτικϊν ι 

τελοφμενων κακ’ υποτροπι αδικθμάτων που αποτελοφν και πλθμμελιματα κατά το ποινικό 

δίκαιο ι ςοβαρϊν πεικαρχικϊν αδικθμάτων τελοφμενων κατ’ επάγγελμα ι κακ’ υποτροπι. 

Τελεςίδικθ ποινι που επιβάλλει τθν προςωρινι παφςθ άςκθςθσ του ιατρικοφ 

επαγγζλματοσ ςυνεπάγεται τθν ζκπτωςθ του τιμωρθκζντοσ από όλα τα αξιϊματα τόςο του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όςο και του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ  

και του εκπροςϊπου ςτον Ρ.Λ.Σ.. Επίςθσ, κάκε τελεςίδικθ πεικαρχικι τιμωρία επιβαλλόμενθ 

από τα Ρεικαρχικά Συμβοφλια, πλθν τθσ επίπλθξθσ, ςυνεπάγεται τθν ζκπτωςθ από τθ κζςθ 



μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, τθσ Εξελεγκτικισ 

Επιτροπισ  και του εκπροςϊπου ςτον Ρ.Λ.Σ... Εφόςον αυτόσ που τελεί υπό πεικαρχικι δίωξθ 

άςκθςε νόμιμα ζνδικα μζςα, δεν εκπίπτει μεν από τθ κζςθ του, αναπλθρϊνεται όμωσ 

προςωρινά ςτα κακικοντά του κατά το χρόνο αυτό από τον κατά ςειρά επιλαχόντα. 

 

Άρκρο 323 

Εξαίρεςθ μελϊν Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου 

Ρροβλζπεται, ότι οι περί εξαίρεςθσ δικαςτϊν διατάξεισ τθσ διοικθτικισ δικονομίασ ιςχφουν 

και για τα μζλθ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου. Πταν ηθτείται θ εξαίρεςθ ολόκλθρου του 

Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου ι τόςων μελϊν αυτοφ, ϊςτε να μθν κακίςταται εφικτι θ 

ςυγκρότθςθ Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, θ αίτθςθ υποβάλλεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

Ρ.Λ.Σ. από τον Ρρόεδρο του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, του οποίου ο αιτϊν ηθτεί τθν 

εξαίρεςθ μελϊν, ενϊ το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο αναςτζλλει τθν ενζργεια αυτοφ μζχρι τθν 

ζκδοςθ τθσ επί τθσ αίτθςθσ απόφαςθσ. Σε περίπτωςθ παραδοχισ τθσ αίτθςθσ, 

παραπζμπεται θ απόφαςθ ςε άλλο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο, το οποίο ορίηει το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο του Ρ.Λ.Σ., προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ απαιτοφμενθ αρχι τθσ αμερολθψίασ. 

Γιατρόσ, που διϊκεται πεικαρχικά, μπορεί να ηθτιςει εξαίρεςθ μελϊν του Ρεικαρχικοφ 

Συμβουλίου μόνο μία φορά ςε κάκε βακμό δικαιοδοςίασ, και αυτό για να αποτρζπεται 

τυχόν κατάχρθςθ δικαιϊματοσ. 

 

Άρκρο 324 

Συγκρότθςθ Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων 

Τα Ρεικαρχικά Συμβοφλια απαρτίηονται από τουσ Ρρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τζςςερα ι ζξι 

μζλθ αναλόγωσ από το εάν εάν ο Λατρικόσ Σφλλογοσ αρικμεί μζχρι 100 ι πάνω από 100 

μζλθ. Τα μζλθ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου είναι μζλθ του Λατρικοφ Συλλόγου, ςτθν 

περιφζρεια του οποίου εδρεφει το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο. Ορίηεται ότι ο Ρρόεδροσ, ο 

Αντιπρόεδροσ και τα μζλθ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου πρζπει, για να καταλάβουν το 

ςχετικό αξίωμα, να αςκοφν τουλάχιςτον είκοςι ζτθ το ιατρικό επάγγελμα, ϊςτε να ζχουν 

τθν απαραίτθτθ γνϊςθ και εμπειρία προσ εκδίκαςθ των ςοβαρϊν υποκζςεων. Θ εκλογι των 

Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων γίνεται κάκε τζςςερα (4) ζτθ με μυςτικι ψθφοφορία ταυτόχρονα 

με τθν εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Κακικοντα Γραμματζα του 

Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου εκτελεί ο Γενικόσ Γραμματζασ του Λατρικοφ Συλλόγου και επί 

κωλφματοσ το νεότερο ςε κθτεία μζλοσ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου. Ρροκειμζνου να 

αποφεφγονται αδικαιολόγθτεσ αποχζσ από ςυνεδριάςεισ μελϊν του Ρεικαρχικοφ 



Συμβουλίου, ορίηεται θ αυτοδίκαια ζκπτωςι τουσ εάν δεν παρίςτανται αδικαιολόγθτα ςε 

τρεισ ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ. 

 

Άρκρο 325 

Συνεδρίαςθ Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων 

Τα Ρεικαρχικά Συμβοφλια των Λατρικϊν Συλλόγων ςυνεδριάηουν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. Στθ ςυνεδρίαςθ τθροφνται πρακτικά, τα οποία είναι 

μυςτικά ζναντι τρίτων και όχι βεβαίωσ ζναντι των διαδίκων. Μπορεί να ςυμμετζχει χωρίσ 

ψιφο ο Ρρόεδροσ του Λατρικοφ Συλλόγου. Για πρϊτθ φορά ορίηεται ότι εντόσ το αργότερο 

ζξι (6) μθνϊν ςε περίπτωςθ αυτεπάγγελτθσ ζναρξθσ τθσ πεικαρχικισ δίωξθσ ι οκτϊ (8) 

μθνϊν ςε οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ, το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο οφείλει να εκδϊςει τθν 

οριςτικι απόφαςι του. Οι προκεςμίεσ αυτζσ, ςε περίπτωςθ παραπομπισ με απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ. ι μετά από κοινοποίθςθ δικαςτικισ απόφαςθσ ι 

βουλεφματοσ, αρχίηουν από τθν προσ τον Ρρόεδρο του Συλλόγου γνωςτοποίθςθ τθσ 

απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Λ.Σ. ι του Δικαςτθρίου. 

 

Άρκρο 326 

Ρεικαρχικι προδικαςία 

Πταν υποβλθκεί ςτον Λατρικό Σφλλογο καταγγελία κατά ιατροφ ι διαπιςτωκεί παράπτωμα, 

ο Ρρόεδροσ του Λατρικοφ Συλλόγου υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει το γεγονόσ αυτό ςτθν 

πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το οποίο Διοικθτικό Συμβοφλιο 

αποφαίνεται αιτιολογθμζνα μζςα ςε εφλογο χρόνο, και πάντωσ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ 

όρουσ παραγραφισ, λαμβάνοντασ υπόψθ το πόριςμα τθσ Ε.Δ.Ε. και αναγράφοντασ με 

πλθρότθτα τα αδικιματα βάςει των ενδείξεων και του ςυλλεχκζντοσ υλικοφ, αν κα αςκθκεί 

πεικαρχικι δίωξθ ι όχι. Θ Ε.Δ.Ε. αναφζρεται ςτο παρακάτω άρκρο και είναι ςθμαντικι 

προκειμζνου να λάβει το Συμβοφλιο απόφαςθ εάν κα παραπζμψει τον καταγγελλόμενο 

ιατρό ι όχι. Με τθν υποβολι κάκε καταγγελίασ καταβάλλεται υπζρ του Λατρικοφ Συλλόγου 

το ποςό των 50 ευρϊ, που μπορεί να αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Υγείασ. Το ποςό αυτό είναι εφλογο και αποςκοπεί ςτο να μθν γίνονται καταγγελίεσ εναντίον 

ιατρϊν για ελαφρά παραπτϊματα και χωρίσ ιδιαίτερο λόγο. Για βαρφτερα, βεβαίωσ, 

παραπτϊματα, ι εκείνα για τα οποία ζχουν επιλθφκεί τα Μ.Μ.Ε. ι ζχουν καταςτεί γνωςτά 

ςτθν κοινι γνϊμθ, ο Ρρόεδροσ του Λατρικοφ Συλλόγου μπορεί να φζρει αυτεπαγγζλτωσ τθν 

υπόκεςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και να διαταχκεί Ε.Δ.Ε.. Αντίςτοιχα πράττει το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Λ.Σ. για τισ ςε αυτό διαβιβαηόμενεσ καταγγελίεσ ι εν γζνει 



αναφορζσ κατά μελϊν των Διοικθτικϊν ι Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων των Λατρικϊν Συλλόγων, 

τισ οποίεσ διαβιβάηει ςτο Α.Ρ.Σ.Λ.. Σε κάκε περίπτωςθ, ορίηεται ζνα μζλοσ του Ρεικαρχικοφ 

Συμβουλίου (ι του Α.Ρ.Σ.Λ.) ωσ ειςθγθτισ, ο οποίοσ ενεργεί και κάκε αναγκαία εξζταςθ, 

πζρα από τθν Ε.Δ.Ε. και δικαιοφται να καλεί και να εξετάηει μάρτυρεσ ενόρκωσ.  

Άρκρο 327 

Ζνορκθ διοικθτικι εξζταςθ 

Ζνορκθ διοικθτικι εξζταςθ (Ε.Δ.Ε.) μπορεί να ενεργείται όταν ο Λατρικόσ Σφλλογοσ ζχει 

ςοβαρζσ υπόνοιεσ ι ςαφείσ ενδείξεισ για τθ διάπραξθ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ. Θ 

εξζταςθ αυτι αποςκοπεί ςτθ ςυλλογι ςτοιχείων για τθ διαπίςτωςθ τθσ τζλεςθσ 

πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ και τον προςδιοριςμό των προςϊπων που ευκφνονται, κακϊσ 

και ςτθ διερεφνθςθ των ςυνκθκϊν κάτω από τισ οποίεσ αυτό ζχει τελεςτεί. Θ ζνορκθ 

διοικθτικι εξζταςθ δεν ςυνιςτά ζναρξθ πεικαρχικισ δίωξθσ. Για πρϊτθ φορά ςτθ 

διαδικαςία των Λατρικϊν Συλλόγων προβλζπεται θ ζνορκθ διοικθτικι εξζταςθ, με ςκοπό τθ 

ςυλλογι ςτοιχείων που κα κατατείνουν ςτθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εάν κα 

παραπζμψει ι όχι τθν απόφαςθ ςτο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο. Θ διαδικαςία είναι αντίςτοιχθ 

με εκείνθ του Κϊδικα Δθμοςίων Υπαλλιλων. Ρροβλζπεται θ μυςτικότθτα τθσ Ε.Δ.Ε., αλλά 

μόνο ζναντι των τρίτων. Θ Ε.Δ.Ε. μπορεί να επεκτακεί ςτθν ζρευνα και άλλων 

παραπτωμάτων του ίδιου ιατροφ, εφόςον προκφπτουν επαρκι ςτοιχεία.  

 

Άρκρο 328 

Ανακριτικζσ πράξεισ 

Μετά τθν παραπομπι τθσ υπόκεςθσ ςτο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο, ακόμθ και αν ζχει 

διενεργθκεί Ε.Δ.Ε., το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο μπορεί να διενεργεί πεικαρχικι ανάκριςθ και 

να προβαίνει ςτισ παρακάτω ανακριτικζσ πράξεισ, αντίςτοιχεσ με αυτζσ του Κϊδικα 

Δθμοςίων Υπαλλιλων ι του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ, αυτοψία, εξζταςθ μαρτφρων, 

πραγματογνωμοςφνθ, εξζταςθ του διωκομζνου. 

 

Άρκρο 329 

Απολογία διωκόμενου 

Σφμφωνα με άρκρα 20 παρ. 1 Συντάγματοσ, ΕΣΔΑ 6 δεν επιβάλλεται πεικαρχικι ποινι πριν 

απολογθκεί ι κλθκεί εμπρόκεςμα προσ απολογία ο διωκόμενοσ ιατρόσ. Θ κλιςθ επιδίδεται 

με δικαςτικό επιμελθτι και με ςυγκεκριμζνο κατθγορθτιριο. Υπάρχει εφλογθ προκεςμία 

τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερϊν που μπορεί να παρατακεί ζωσ το διπλάςιο, με 



αιτιολογθμζνθ ζγγραφθ αίτθςθ του διωκόμενου, για τθν οποία αποφαςίηει το Ρεικαρχικό 

Συμβοφλιο, με δυνατότθτα, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, παράταςθσ τθσ προκεςμίασ. Ακόμα 

και μετά τθν απολογία, ο διωκόμενοσ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει εφλογθ προκεςμία για να 

υποβάλει ζγγραφα ςτοιχεία, θ χοριγθςθ όμωσ τθσ προκεςμίασ και θ διάρκειά τθσ 

εναπόκειται ςτθν κρίςθ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου. Θ απολογία είναι ζγγραφθ και 

παραδίδεται με απόδειξθ ςτο Γραμματζα του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου ι άλλο υπάλλθλο 

του Λατρικοφ Συλλόγου. Επιτρζπεται και θ ταχυδρομικι επιςτολι. Είναι αυτονόθτθ αρχι του 

δικαίου ότι ο διωκόμενοσ ζχει το δικαίωμα ςτθν απολογία του και ςε κάκε τυχόν εξζταςι 

του να εκπροςωπείται ι ςυμπαρίςταται με πλθρεξοφςιο δικθγόρο. 

 

Άρκρο 330 

Διαδικαςία ενϊπιον του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου 

Ρροβλζπεται θ διαδικαςία ενϊπιον του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, ςφμφωνα και με τον 

Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. Θ κλιςθ κοινοποιείται ςτον διωκόμενο δζκα (10) 

τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθν εκδίκαςθ. Εάν μετά τθν κοινοποίθςθ το Συμβοφλιο κεωρεί 

αναγκαία τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ανάκριςθσ, προβαίνει ςε αυτι και καλεί κατά τθν ίδια 

προκεςμία το διωκόμενο να λάβει γνϊςθ και να απολογθκεί εκ νζου. Κατά τθν πεικαρχικι 

δικάςιμο μπορεί να εξεταςτοφν μάρτυρεσ και το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο ζχει δικαίωμα ι να 

εκδϊςει άμεςα απόφαςθ ι να διατάξει ςυμπλιρωςθ του κατθγορθτθρίου και τθσ 

ανάκριςθσ. Λςχφει θ ελεφκερθ εκτίμθςθ των αποδείξεων κατ’ αντιςτοιχία προσ τον Κϊδικα 

Ροινικισ Δικονομίασ (ΚΡΔ 177, αρχι τθσ θκικισ απόδειξθσ).  

 

Άρκρο 331 

Θ πεικαρχικι απόφαςθ 

Θ πεικαρχικι απόφαςθ πρζπει να είναι οπωςδιποτε αιτιολογθμζνθ, όπωσ επιβάλλεται από 

άρκρα 20 παρ. 1 Συντάγματοσ και ΕΣΔΑ 6. Για πρϊτθ φορά, κεςμοκετείται ότι κατά τθν 

επιμζτρθςθ τθσ ποινισ το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο λαμβάνει υπ’ όψιν τθ βαρφτθτα του 

αδικιματοσ και κυρίωσ τθ βλάβθ που προκάλεςε το αδίκθμα, τθ φφςθ, το είδοσ και το 

αντικείμενο του αδικιματοσ, τισ περιςτάςεισ υπό τισ οποίεσ διαπράχκθκε αυτό, τθν ζνταςθ 

του δόλου ι το βακμό αμζλειασ του διωκόμενου, και τθν προςωπικότθτα του γιατροφ, τθν 

πείρα του, τισ ατομικζσ, κοινωνικζσ περιςτάςεισ και τθν προθγοφμενθ πορεία του, κακϊσ 

και τθ διαγωγι του μετά τθν πράξθ, τθ μετάνοια που επζδειξε και τθν προκυμία να 

επανορκϊςει τισ ςυνζπειεσ αυτισ. Ο Λατρικόσ Σφλλογοσ ειςπράττει τα πρόςτιμα τα οποία 

κατατίκενται ςτα ταμεία του Συλλόγου. Οι αποφάςεισ που επιβάλλουν οριςτικι ι 



προςωρινι παφςθ γνωςτοποιοφνται ςτον Υπουργό Υγείασ. Σε περίπτωςθ προςωρινισ ι 

οριςτικισ παφςθσ, ορίηεται θ διαδικαςία και θ προκεςμία που ο γιατρόσ οφείλει να 

παραδϊςει το δελτίο τθσ ιατρικισ του ταυτότθτασ, για όςο διάςτθμα ιςχφει θ παφςθ, εάν 

δε είναι οριςτικι δεν ζχει δικαίωμα να του επιςτραφεί. Επίςθσ, προβλζπεται ότι εάν θ 

απόφαςθ για τθν οριςτικι παφςθ εξαφανιςκεί από το Α.Ρ.Σ.Λ. ι από δικαςτικι απόφαςθ 

διοικθτικοφ δικαςτθρίου, ο ενδιαφερόμενοσ ζχει δικαίωμα να ανακτιςει τθν ιδιότθτα του 

ιατροφ και να επανεγγραφεί ωσ μζλοσ Λατρικοφ Συλλόγου μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Λατρικοφ Συλλόγου που ιταν μζλοσ πριν τθν καταδίκθ του, 

κακϊσ και ιατρόσ που του επιβλικθκε οριςτικι παφςθ, εάν ακωωκεί τελεςίδικα με 

απόφαςθ ποινικοφ δικαςτθρίου ι βοφλευμα, ζχει δικαίωμα μετά από αίτθςι του ςτο 

Α.Ρ.Σ.Λ. και λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ να επανεγγραφεί. 

 

Άρκρο 332 

Ζφεςθ 

Λατρόσ που τιμωρικθκε πεικαρχικά με οποιαδιποτε ποινι, ο αςκιςασ τθ δίωξθ Λατρικόσ 

Σφλλογοσ ι ο αιτιςασ αυτιν (ιατρόσ ι ιδιϊτθσ) ζχει δικαίωμα ςε ζφεςθ εντόσ δζκα (10) 

θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ, ενϊπιον του Α.Ρ.Σ.Λ.. Με πλιρωσ αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο μπορεί να κρίνει ότι θ απόφαςθ είναι προςωρινϊσ 

εκτελεςτι όταν πρόκειται για πεικαρχικά παραπτϊματα που αποτελοφν και πλθμμελιματα 

ι κακουργιματα. Ρροβλζπεται παράβολο 100 ευρϊ για τθν άςκθςθ τθσ ζφεςθσ, ποςό που 

κρίνεται εφλογο. 

 

Άρκρο 333 

Α.Ρ.Σ.Ι. – Εκδίκαςθ ζφεςθσ 

Τθν ζφεςθ εκδικάηει το Α.Ρ.Σ.Λ. και ζχει επιλογι είτε να διατάξει νζα ΕΔΕ ι ανάκριςθ, 

ςφμφωνα με άρκρα 56 και 57. Το Α.Ρ.Σ.Λ. ςυνεδριάηει με νόμιμθ απαρτία, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. Μζχρι ςιμερα απαιτείτο και από τα 

Ρεικαρχικά Συμβοφλια των Λατρικϊν Συλλόγων και από το Α.Ρ.Σ.Λ. να ςυνεδριάηουν ςε 

ολομζλεια, γεγονόσ που κακιςτοφςε ιδίωσ για τα Ρεικαρχικά Συμβοφλια δυςχερι τθ 

ςυγκρότθςθ. Το Α.Ρ.Σ.Λ. εκδίδει τθν απόφαςι του εντόσ ενδεικτικισ προκεςμίασ των τριϊν 

μθνϊν. 

Άρκρο 334 

Εκτζλεςθ – Δθμοςίευςθ αποφάςεων 



Οι τελεςίδικεσ αποφάςεισ εκτελοφνται από τον Ρρόεδρο του Λατρικοφ Συλλόγου. Θ 

επίπλθξθ ανακοινϊνεται εγγράφωσ προσ τον τιμωρθκζντα από τον Ρρόεδρο του Συλλόγου. 

Ρροβλζπεται επίςθσ το Α.Ρ.Σ.Λ. να δθμοςιεφει αποφάςεισ για ατιμωτικά αδικιματα ςτουσ 

Λατρικοφσ Συλλόγουσ τθσ χϊρασ. Οι τελεςίδικεσ αποφάςεισ εκτελοφνται με επιμζλεια του 

Ρροζδρου του Λατρικοφ Συλλόγου που προεδρεφει το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο. 

 

Άρκρο 335 

Εφαρμογι κανόνων και αρχϊν ποινικοφ δικαίου και ποινικισ δικονομίασ ςτο πεικαρχικό 

δίκαιο 

Τα Ρεικαρχικά Συμβοφλια των Λατρικϊν Συλλόγων, κακϊσ και το Α.Ρ.Σ.Λ. ζχουν τθν 

υποχρζωςθ να τθροφν τουσ κανόνεσ του ποινικοφ δικαίου και τθσ ποινικισ δικονομίασ, που 

απορρζουν βζβαια και από τα άρκρα 8 και 20 του Συντάγματοσ και 6 τθσ ΕΣΔΑ. Ενδεικτικά, 

εφαρμόηονται οι κανόνεσ και αρχζσ που αφοροφν α) τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ 

υπαιτιότθτασ και τθσ ικανότθτασ προσ καταλογιςμό, β) τισ ελαφρυντικζσ ι επιβαρυντικζσ 

περιςτάςεισ για τθν επιμζτρθςθ τθσ πεικαρχικισ ποινισ, γ) τθν ζμπρακτθ μετάνοια, δ) το 

δικαίωμα ςιγισ του πεικαρχικϊσ διωκόμενου, ε) τθν πραγματικι και νομικι πλάνθ, ςτ) το 

τεκμιριο τθσ ακωότθτασ του διωκόμενου, η) τθν επιείκεια υπζρ του πεικαρχικϊσ 

διωκόμενου, θ) τθν προςταςία των δικαιολογθμζνων ςυμφερόντων ωσ λόγο που αίρει τον 

πεικαρχικό χαρακτιρα δυςμενϊν κρίςεων, εκφράςεων και εκδθλϊςεων, εκτόσ εάν 

ςυνιςτοφν το πεικαρχικό παράπτωμα τθσ αναξιοπρεποφσ ι αςυμβίβαςτθσ προσ το 

λειτοφργθμα του ιατροφ διαγωγισ και κ) τα δικαιϊματα εμφάνιςθσ, εκπροςϊπθςθσ και 

υπεράςπιςθσ του διωκόμενου. 

 

Άρκρο 336 

Γενικζσ Διατάξεισ για τθν πεικαρχικι διαδικαςία 

Τθν ιδιότθτα του διωκόμενου αποκτά εκείνοσ εναντίον του οποίου ζχει αςκθκεί πεικαρχικι 

δίωξθ, και εκείνοσ ςτον οποίο ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αποδίδεται 

πεικαρχικό αδίκθμα. Απορρζει ιδίωσ από τθν αρχι ότι κα πρζπει να υπάρχει ςυγκεκριμζνο 

πεικαρχικό αδίκθμα, το οποίο να προκφπτει από κατθγορθτιριο. Ο διωκόμενοσ και ο 

καταγγζλλων ζχουν το δικαίωμα ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ να 

αντιπροςωπεφονται ι να ςυμπαρίςτανται με πλθρεξοφςιο δικθγόρο. Κατά τθ ςυηιτθςθ ςτο 

Ρεικαρχικό Συμβοφλιο, αν θ μία πλευρά προςζλκει χωρίσ πλθρεξοφςιο δικθγόρο, αυτό δεν 

αφαιρεί από τθν άλλθ πλευρά το δικαίωμα να εκπροςωπείται ι ςυμπαρίςταται με 



πλθρεξοφςιο δικθγόρο. Ρρόκειται για βαςικά δικαιϊματα, τόςο του διωκόμενου ιατροφ, 

όςο και του καταγγζλλοντοσ, ο οποίοσ μπορεί να παρίςταται ωσ διάδικοσ.  

 

Άρκρο 337 

Ρεικαρχικά παραπτϊματα ιατρϊν ςτθν αλλοδαπι 

Ρρόκειται για νζα διάταξθ, θ οποία ςκοπό ζχει τθν λιψθ υπ’ όψιν του πεικαρχικοφ 

μθτρϊου του γιατροφ, αντίςτοιχου με του ποινικοφ μθτρϊου. Λςχφει θ αρχι τθσ μθ δίωξθσ 

για το ίδιο αδίκθμα δφο φορζσ (ne bis in idem), αλλά εφαρμόηονται και οι ποινζσ που ζχουν 

επιβλθκεί από ζνα άλλο κράτοσ ςτο βακμό που δεν ζχουν εκτιςκεί ςτο ςφνολό τουσ εκεί, ι 

εφόςον ςτοιχειοκετοφν πεικαρχικά αδικιματα κατά τθν ελλθνικι ιατρικι νομοκεςία και 

εφόςον δεν ζχει επιβλθκεί ποινι για τισ ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ και παραλείψεισ από 

αλλοδαπό Λατρικό Σφλλογο, οι οποίεσ δεν ζχουν παραγραφεί. Αρμόδιο όργανο για να κρίνει 

ςε κάκε περίπτωςθ είναι το Ανϊτατο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο των Λατρϊν, το οποίο δικάηει 

ςε πρϊτο και τελευταίο βακμό. Ο ιατρόσ ζχει δικαίωμα να προςφφγει ενϊπιον των 

Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων. 

 

Άρκρο 338 

θτά προβλζπεται ότι οποιαδιποτε απόφαςθ που αντιβαίνει τισ διατάξεισ του ν. 3418/2005 

(Α’ 287), δθλαδι τισ διατάξεισ του Κϊδικα Λατρικισ Δεοντολογίασ, είναι άκυρθ. Αν ςτθ λιψθ 

τζτοιου είδουσ αποφάςεων ζχουν ςυμμετάςχει ιατροί, υπζχουν πεικαρχικζσ ευκφνεσ. 

Ρρόκειται για νζα διάταξθ θ οποία επιβάλλει ιδίωσ ςτουσ ιατροφσ ελεγκτικϊν οργάνων, 

αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν, και εν γζνει φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ 

να τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ Λατρικισ Δεοντολογίασ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

 

Άρκρο 339 

Αντιποίθςθ ιατρικοφ λειτουργιματοσ 

Ρροβλζπονται ποινζσ για τθν χρθςιμοποίθςθ του τίτλου του ιατροφ από πρόςωπο που δεν 

ζχει πτυχίο Λατρικισ Σχολισ θμεδαποφ πανεπιςτθμίου ι αναγνωριςμζνο πτυχίο αλλοδαποφ 

πανεπιςτθμίου. Το ίδιο ιςχφει και για κάκε πρόςωπο, το οποίο, χωρίσ να διακζτει τα 

προβλεπόμενα προςόντα προσ άςκθςθ τθσ ιατρικισ, με ςκοπό να αποκομίςει παράνομο 

περιουςιακό όφελοσ είτε του ιδίου είτε τρίτου επιλαμβάνεται ζςτω και με τθν παρουςία 

ιατροφ τθσ διάγνωςθσ ι κεραπείασ αςκενϊν είτε με προςωπικζσ ενζργειεσ είτε με 



προφορικζσ ι γραπτζσ ςυμβουλζσ είτε με αλλθλογραφία, τοιχοκόλλθςθ αγγελιϊν ι πάςθσ 

φφςεωσ δθμοςιεφςεισ κεωρείται ότι αςκεί παρανόμωσ τθν ιατρικι. Κατ’ αναλογία 

κεωροφνται κεραπευτικζσ επεμβάςεισ πράξεισ που τελοφνται για αιςκθτικοφσ λόγουσ, όταν 

χρθςιμοποιοφν χειρουργικά μζςα ι μθχανιματα που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται από 

γιατροφσ. Ριο επιεικείσ κυρϊςεισ προβλζπονται για εκείνουσ οι οποίοι ενϊ είναι πτυχιοφχοι 

Λατρικισ Σχολισ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ, αςκοφν 

τθν ιατρικι χωρίσ τθν απαιτοφμενθ βεβαίωςθ ι αςκοφν τθν ιατρικι, ενϊ θ χορθγθκείςα ςε 

αυτοφσ βεβαίωςθ ανακλικθκε ι βρίςκεται υπό αναςτολι ι και ςε ςυνταξιοδότθςθ. 

 

Άρκρο 340 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

Ορίηεται περίοδοσ προςαρμογισ (εναρμόνιςθσ) των εςωτερικϊν κανονιςμϊν των Λατρικϊν 

Συλλόγων με τισ διατάξεισ του νόμου δϊδεκα μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του. 

 

Άρκρο 341 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου καταργοφνται ο α.ν. 1565/1939 (Αϋ16), το β.δ. 

11.10/7.11.1957 (Αϋ228), το ν.δ. 4111/1960 (Αϋ163) και  ο ν. 727/1977 (Αϋ308).  

 

Άρκρο 342 

Θ ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

ΤΜΘΜΑ Ι’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΕΣ 

Άρκρο 343 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ κακίςταται δυνατι θ αξιοποίθςθ του μθτρϊου 

πιςτοποιθμζνων εκτιμθτϊν που τθρείται ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν και για τισ ανάγκεσ 

τθσ προβλεπόμενθσ ςτον ν. 3028/2002 ςτζρθςθσ χριςθσ.  Με τθν ταυτόχρονθ διατιρθςθ 

τθσ υφιςτάμενθσ διαδικαςίασ εκτίμθςθσ από τθν επιτροπι τθσ παρ. 6 του άρκρου 19 του ωσ 



άνω νόμου, παρζχεται ςτθ Διοίκθςθ θ δυνατότθτα τθσ επιλογισ τθσ διαδικαςίασ που κατά 

τθν κρίςθ τθσ κατά περίπτωςθ κα ςυμβάλει ςτθν ταχφτερθ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Για τθν ανάκεςθ τθσ εκτίμθςθσ ςε εκτιμθτι του ν. 4152/2013 εκδίδεται απόφαςθ του 

Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με τθν οποία διαπιςτϊνεται ταυτόχρονα θ ςυνδρομι 

περίπτωςθσ καταβολισ αποηθμίωςθσ. 

 

Άρκρο 344 

Για τθν εκτζλεςθ αρχαιολογικϊν ζργων από τισ υπθρεςίεσ του υπουργείου Ρολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ με τθν μζκοδο τθσ αυτεπιςταςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πάςθσ φφςεωσ 

αρχαιολογικϊν εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτο πλαίςιο ζργων τρίτων απαιτείται ςυνικωσ θ 

πρόςλθψθ προςωπικοφ (αρχαιολόγων, τοπογράφων, ειδικευμζνων και ανειδίκευτων 

εργατϊν, ςχεδιαςτϊν κλπ) με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου.  Θ διαδικαςία 

τθσ πρόςλθψθσ διενεργείται από τθν αρμόδια κατά τόπον και κακ’ φλθν Εφορεία με 

διαδικαςία προκιρυξθσ και αξιολόγθςθσ των ςχετικϊν αιτιςεων ςυνικωσ για κάκε ζργο 

χωριςτά.  Ζχει παρατθρθκεί ότι θ εν λόγω διαδικαςία είναι χρονοβόρα και επιφζρει 

κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ των ςχετικϊν εργαςιϊν και κατ’ επζκταςθ, όταν πρόκειται για 

εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτο πλαίςιο ζργων τρίτων, και ςτθν εκτζλεςθ των κυρίωσ ζργων. 

 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ ιδρφεται Μθτρϊο Ρροςωπικοφ Αρχαιολογικϊν Εργαςιϊν με 

ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου υποςτθριηόμενο από διαδικτυακι 

εφαρμογι και βάςθ δεδομζνων.  Σε πρϊτθ φάςθ θ διαδικαςία προςλιψεων ςυνεχίηει να 

πραγματοποιείται με τον κακιερωμζνο τρόπο, αλλά μετά τθν ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ 

υπουργικισ απόφαςθσ ξεκινά θ εγγραφι μελϊν ςτο Μθτρϊο, το οποίο προςωρινά 

λειτουργεί ωσ αποκετιριο και εμπλουτίηεται ςταδιακά, είτε με τθν καταχϊριςθ των 

ςτοιχείων που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο προκθρφξεων, είτε με τθν αυτοτελι υποβολι 

αίτθςθσ εγγραφισ.   Από τθν 1.1.2020 αφενόσ για τθν υποβολι αίτθςθσ πρόςλθψθσ 

απαιτείται θ προθγοφμενθ εγγραφι ςτο Μθτρϊο, αφετζρου θ διαδικαςία των προςλιψεων 

διενεργείται μζςω του Μθτρϊου και τθσ ςχετικισ εφαρμογισ.   

 

Θ κζςθ ςε πλιρθ εφαρμογι του Μθτρϊου αναμζνεται ότι κα επιφζρει μείωςθ των 

ςχετικϊν χρόνων με τθν αποφυγι τθσ κατ’ επανάλθψθ υποβολισ και του κατ’ επανάλθψθ 

ελζγχου των ίδιων δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και μείωςθ διοικθτικοφ φόρτου των 

εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν προσ όφελοσ των λοιπϊν δραςτθριοτιτων τουσ, ενίςχυςθ τθσ 

διαφάνειασ και αντικειμενικότθτασ και ενιαία εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ ςε 



όλθ τθ χϊρα.  Θ διετισ μεταβατικι περίοδοσ κρίνεται απαραίτθτθ για τθν ομαλι ζνταξθ του 

νζου ςυςτιματοσ και τθν εξοικείωςθ των εμπλεκόμενων φορζων και των υποψθφίων 

εργαηομζνων με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου. 

 

 Άρκρο 345  

 

Θ εκπόνθςθ Ζκκεςθσ Αναλυτικισ Αρχαιολογικισ Τεκμθρίωςθσ (Ε.Α.Α.Τ.), ςφμφωνα με το 

άρκρο 44 του ν. 3905/2010 (Αϋ 219)  πραγματοποιείται εάν το ηθτιςει ο κφριοσ του ζργου, 

ενϊ με τθ διάταξθ του άρκρου 160 του Ν. 4070/2012 κατζςτθ υποχρεωτικι ειδικά για τθ 

δθμιουργία μαρίνων. 

 

Στο πλαίςιο των εργαςιϊν διυπουργικισ ομάδασ ζργου που ςυγκροτικθκε με απόφαςθ του 

Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ  αποτελοφμενθσ από ςτελζχθ των 

υπουργείων Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν,  διαπιςτϊκθκε ότι θ ζγκαιρθ αλλά και κεςμοκετθμζνθ και τυποποιθμζνθ 

εμπλοκι των αρμοδίων υπθρεςιϊν του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ  κατά το 

ςτάδιο μελετϊν που απαιτοφνται και προθγοφνται τθσ εκτζλεςθσ οριςμζνων κατθγοριϊν 

δθμοςίων ζργων είναι επωφελισ τόςο για τθν προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ όςο 

και για τθν ταχφτερθ αλλά και οικονομικότερθ υλοποίθςθ των ζργων.   

 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ κεςμοκετείται θ υποχρεωτικι εκπόνθςθ ΕΑΑΤ ςτισ 

περιπτϊςεισ ζργων εκτιμϊμενθσ αξίασ άνω των 20.000.000 ευρϊ και ζργων των οποίων το 

ςφνολο ι μζροσ τθσ περιοχισ μελζτθσ χωροκετείται ςε περιοχζσ των άρκρων 12-17 του ν. 

3028/2002 «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ Ρολιτιςτικισ 

Κλθρονομιάσ».  Ρροβλζπεται επίςθσ θ δυνατότθτα του κυρίου του ζργου να ηθτιςει τθν 

εκπόνθςι τθσ ακόμθ και αν αυτι δεν είναι υποχρεωτικι βάςει των ανωτζρω. 

 

Ραρζχεται επιπλζον εξουςιοδότθςθ ςτουσ Υπουργοφσ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και 

Υποδομϊν και Μεταφορϊν για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ που κα κακορίηει τθ ςχετικι 

διαδικαςία και ειδικότερα τα επίπεδα εξειδίκευςθσ τθσ ΕΑΑΤ, ϊςτε το κόςτοσ και θ 

διάρκεια αυτισ να προςαρμόηεται ςε κάκε περιοχι και ζργο ανάλογα με τισ κατά 

περίπτωςθ ςυνκικεσ και ενδείξεισ, τον ςυντονιςμό τθσ εκπόνθςισ τθσ με τθν εκπόνθςθ των 

απαιτοφμενων μελετϊν και τθν ζνταξι τθσ ςτθ ςχετικι αλλθλουχία με τον βζλτιςτο και 

πρακτικότερο τρόπο, και, τζλοσ, τισ ςχετικζσ αποκλειςτικζσ προκεςμίεσ. 



Τζλοσ, λόγω των ιδιαιτεροτιτων των ζργων καταςκευισ μαρίνων, διατθρείται ςε ιςχφ θ 

προβλεπόμενθ από τθν παρ. 2 του άρκρου 31 του ν. 2160/1993 (Αϋ 118) υποχρεωτικι 

εκπόνθςθ ΕΑΑΤ για τα εν λόγω ζργα ανεξαρτιτωσ εκτιμϊμενθσ αξίασ και χωροκζτθςθσ, 

ωςτόςο προβλζπεται ότι θ προαναφερκείςα εκδοκθςομζνθ κοινι υπουργικι απόφαςθ κα 

εφαρμόηεται και για αυτά.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

Άρκρο 346 

Ρροτείνεται θ τροποποίθςθ τθσ παρ. 8 του άρκρου 10 του ν. 4481/2017 ωσ προσ τθ 

ςφνκεςθ του πρϊτου εποπτικοφ ςυμβουλίου τθσ υφιςτάμενθσ ανεξάρτθτθσ οντότθτασ του 

άρκρου 50 του παραπάνω νόμου. Καταργείται ο περιοριςμόσ ωσ προσ τθν ιδιότθτα των 

μελϊν του πρϊτου εποπτικοφ ςυμβουλίου, ϊςτε πλζον αυτά δεν κα είναι μόνο δθμιουργοί 

που ζχουν ανακζςει τθ διαχείριςθ των δικαιωμάτων τουσ ςτθν ανεξάρτθτθ οντότθτα 

διαχείριςθσ του άρκρου 50, αλλά και άλλα πρόςωπα που μπορεί να προτακοφν από τα 

μζλθ τθσ ανεξάρτθτθσ οντότθτασ του άρκρου 50 και να επιλεγοφν από τον Υπουργό 

Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςυμβάλλοντασ ςτθν καλφτερθ εποπτικι λειτουργία του 

ςϊματοσ. 

Άρκρο 347 

Θ Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ με τθν γνωμοδότθςθ 37/2017 (Β’ 1775): 

«1. Ρροτείνει τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ του Λδρυτι ι Εκπροςϊπου Νομικοφ 

Ρροςϊπου για όλεσ τισ κατθγορίεσ Σχολϊν Ανϊτερθσ Καλλιτεχνικισ Εκπαίδευςθσ να μπορεί 

να διδάξει κφριο μάκθμα, 

2. Ρροτείνει τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ του Λδρυτι ι Εκπροςϊπου Νομικοφ 

Ρροςϊπου Εραςιτεχνικισ Σχολισ Χοροφ να διακζτει δίπλωμα ι πτυχίο αναγνωριςμζνθσ 

επαγγελματικισ Σχολισ Χοροφ τθσ θμεδαπισ ι ανεγνωριςμζνθσ ανϊτερθσ ι ανωτάτθσ 

Σχολισ Χοροφ τθσ αλλοδαπισ ι 15ετι ευδόκιμθ διδακτικι προχπθρεςία ςε αναγνωριςμζνθ 

από το Κράτοσ Σχολι Χοροφ ι 15ετι ανϊτερθ καλλιτεχνικι ςταδιοδρομία ωσ χορευτισ ι 

χορογράφοσ κλαςςικοφ και ςφγχρονου ρεπερτορίου, κακϊσ θ διατιρθςθ των εν λόγω 

προχποκζςεων, όπωσ περιγράφονται ςτο αίτθμα του Υπουργείου Οικονομικϊν και τθν 

κείμενθ νομοκεςία, δεν ςτοιχειοκετείται ότι είναι αναγκαία και ότι τελεί ςε εφλογθ 

αναλογία με τθν εξυπθρζτθςθ των ανωτζρω λόγων δθμοςίου ςυμφζροντοσ.» 

Σφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ προαναφερόμενθσ γνωμοδότθςθσ, οι καταργοφμενεσ 

διατάξεισ αντίκεινται ςτο ν. 3919/2011 «Αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ 



αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθν πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων» (Αϋ32), όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 ( Αϋ14). 

Επίςθσ καταργοφνται ωσ αντιτικζμενοι ςτο ν. 3844/2010 ( Αϋ63) και τον ν. 3919/2011,  οι 

ποςοτικοί περιοριςμοί του δευτζρου εδαφίου, τθσ παρ. 4 του άρκρου 9, του ν. 1158/1981 

και τθσ περίπτωςθσ δ) του άρκρου 3 του π.δ.  457/1983 (Αϋ174). 

Υπογραμμίηεται ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν τα άρκρα 15 και 16 του ν. 1158/1981 (Αϋ127)  

ςχετικά με τα απαιτοφμενα προςόντα του Διευκυντι Σπουδϊν και του διδακτικοφ 

προςωπικοφ . 

ΤΜΘΜΑ ΙΑ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ 

Άρκρο 348 

Με το παρόν άρκρο  επζρχονται επιμζρουσ βελτιϊςεισ ςτο ιδθ αναμορφωμζνο με τισ 

διατάξεισ του ν. 4483/2017 (Αϋ107) πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Δθμοτικϊν 

Επιχειριςεων Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (ΔΕΥΑ), του ν. 1069/1980 (Α’ 191). Ειδικότερα, με τθν 

παρ. 1 αποςαφθνίηεται ότι ο νόμοσ 1069/1980, που διζπει τισ ΔΕΥΑ, δεν εφαρμόηεται ςτισ 

περιοχζσ δραςτθριότθτασ τθσ ΕΥΔΑΡ και τθσ ΕΥΑΚ. Με τθν παρ. 2 επζρχονται βελτιϊςεισ 

αναφορικά με τα τυπικά προςόντα και τθ διαδικαςία επιλογισ των μελϊν του ΔΣ, πλζον 

των αιρετϊν εκπροςϊπων των Διμων και του εκπροςϊπου των εργαηομζνων. Ειδικότερα, 

ορίηεται ότι ο εκπρόςωποσ ςτο ΔΣ του περιβαλλοντικοφ ι κοινωνικοφ φορζα τθσ περιοχισ 

ευκφνθσ τθσ ΔΕΥΑ, θ ςυμμετοχι του οποίου ςτο ΔΣ προβλζφκθκε για πρϊτθ φορά με το ν. 

4483/2017, κα πρζπει απαραίτθτα να είναι κάτοχοσ πτυχίου ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία ι γνϊςεισ ςυναφείσ με το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ. Επίςθσ, 

προβλζπεται ότι τα λοιπά, πλθν των αιρετϊν, του εκπροςϊπου των εργαηόμενων και του 

εκπροςϊπου του περιβαλλοντικοφ/κοινωνικοφ φορζα τθσ περιοχισ, μζλθ του ΔΣ πρζπει να 

ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ι γνϊςεισ ςυναφείσ με το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ και 

επιλζγονται ςφμφωνα με ειδικι διαδικαςία, που διαςφαλίηει τθν αξιοκρατία και τθν 

αμερολθψία κατά τθν επιλογι τουσ. Τζλοσ, με τισ παρ. 3 και 4 ανακεωρείται θ διαδικαςία 

επιλογισ, ςτο εξισ, Γενικοφ Διευκυντι ΔΕΥΑ και τα αναγκαία γι’ αυτιν προςόντα.  

Άρκρο 349 

Με τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ του άρκρου 32 του νόμου 4483/2017 (Α’ 107) ορίηεται 

ότι θ παροχι των ιδθ κεςπιςκζντων κινιτρων (δωρεάν ςίτιςθ και κατάλυμα διαμονισ) από 



ΟΤΑ Α’ βακμοφ ορεινϊν και νθςιωτικϊν περιοχϊν κατευκφνεται κατά τθν πρϊτθ φάςθ 

εφαρμογισ τθσ διάταξθσ ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαηομζνων: ςτουσ ιατροφσ και 

νοςθλευτζσ του Κζντρου Υγείασ και των δθμόςιων νοςοκομείων, ςτο προςωπικό τθσ 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Λιμενικοφ Σϊματοσ, τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ, του Ε.Κ.Α.Β 

και ςτουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων.  

Για τθν ορκότερθ νομοτεχνικι αποτφπωςθ του άρκρου 32 τίκενται παράγραφοι 1-4, οι 

οποίεσ επαναλαμβάνουν - με τθν εξαίρεςθ τθσ παραγράφου 1 κατά τα ανωτζρω-  ιδθ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Με τθν παράγραφο 5 παρζχεται θ εξουςιοδότθςθ ςτουσ Υπουργοφσ Εςωτερικϊν και 

Οικονομικϊν να κακορίςουν τον μθχανιςμό παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ του άρκρου 

αυτοφ. 

ΤΜΘΜΑ ΙΒ’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

Άρκρο 350 

Ρροκειμζνου να ενιςχυκεί οικονομικά θ Ελλθνικι Εταιρεία Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ Α.Ε. 

(Ε.Ε.ΣΥ.Ρ. Α.Ε.), προκρίνεται θ μεταβίβαςθ ςε αυτιν του μερίςματοσ που αντιςτοιχεί ςτο 

ποςοςτό που κατζχει το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία 

«Οργανιςμόσ Τθλεπικοινωνιϊν Ελλάδοσ Α.Ε.» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.). Κατά τα λοιπά, το Ελλθνικό 

Δθμόςιο παραμζνει μζτοχοσ ςτθν εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και δικαιοφχοσ όλων των άλλων 

δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ μετοχικι του ιδιότθτα. 

Άρκρο 351 

Διατάξεισ για τον τουριςτικό λιμζνα Αλίμου 

O τουριςτικόσ λιμζνασ (μαρίνα) Αλίμου καταςκευάςτθκε ςτισ αρχζσ του 1970 από τον ΕΟΤ 

και λειτουργοφςε ωσ μονάδα αυτεπιςταςίασ, μζχρι το ζτοσ 2000,  οπότε θ διοίκθςθ και 

διαχείριςθ περιιλκε ςτθν τότε εταιρεία «Ελλθνικά Τουριςτικά Ακίνθτα ΑΕ» και νυν 

«Εταιρεία Ακινιτων Δθμοςίου ΑΕ» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.). Το δικαίωμα παραχϊρθςθσ ςε τρίτουσ του 

εν λόγω τουριςτικοφ λιμζνα περιιλκε ςτο ΤΑΛΡΕΔ, δυνάμει τθσ με αρικμό 218/13.08.2Ο12 

απόφαςθσ τθσ ΔΕΑΑ (Βϋ 2322), όπωσ τροποποιικθκε με τθν με αρικμό 237/05.07.2013 

όμοια απόφαςθ (Βϋ 1668). Αποτελείται από χερςαία και καλάςςια ηϊνθ. Θ χερςαία ηϊνθ 

περιιλκε ςτθν κυριότθτα τθσ ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4389/2016 (Αϋ94). 



Ωσ τουριςτικόσ λιμζνασ ζχει χωροκετθκεί με τισ προ του ν. 2160/1993 (Αϋ118) διατάξεισ, ςε 

ςυνδυαςμό με το από 8 Νοεμβρίου 1990 Ρροεδρικό Διάταγμα  «Ζγκριςθ τοπικοφ 

ρυμοτομικοφ ςχεδίου ςτθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι του Διμου Αλίμου (Ν. Αττικισ) για τον 

κακοριςμό χϊρων και όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ αυτϊν προσ εξυπθρζτθςθ τθσ 

μαρίνασ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ (Ε.Ο.Τ)» (Δ' 655) και εν ςυνεχεία με το από 

5 Μαρτίου 2004 Ρροεδρικό Διάταγμα  «Κακοριςμόσ ηωνϊν προςταςίασ, χριςεων γθσ και 

όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ ςτθν παραλιακι ηϊνθ τθσ Αττικισ από το Φαλθρικό Πρμο 

μζχρι τθν Αγία Μαρίνα Κρωπίασ» (Δϋ 254). Ενόψει των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του 2004, ςτον 

τουριςτικό λιμζνα τοποκετικθκαν πλωτοί προβλιτεσ με ςκοπό τθν ανακατανομι και τθν 

αφξθςθ των κζςεων ελλιμενιςμοφ.  

Με τθν πρϊτθ παράγραφο του προτεινόμενου άρκρου  χαρακτθρίηονται ςτο ςφνολό τουσ 

νομίμωσ υφιςτάμενα τα πλωτά ςτοιχεία, κακϊσ και  οι  καλάςςιεσ, χερςαίεσ, κτιριακζσ και 

εν γζνει λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και τα ζργα εντόσ τθσ χερςαίασ και τθσ καλάςςιασ ηϊνθσ 

του τουριςτικοφ λιμζνα Αλίμου, όπωσ απεικονίηονται κατά κζςθ και διάταξθ ςτο 

τοπογραφικό διάγραμμα (Αρ. Σχεδίου 109.02, κλίμακασ 1:1250), που   προςαρτάται ωσ 

Ραράρτθμα I ςτον παρόντα νόμο.  

Με τθ  δεφτερθ παράγραφο του προτεινόμενου άρκρου ορίηεται ότι για τθ λειτουργία, τθν 

τροποποίθςθ, τθ ςυμπλιρωςθ ι τθν επζκταςθ του τουριςτικοφ λιμζνα Αλίμου 

εφαρμόηονται οι πάγιεσ περί τουριςτικϊν λιμζνων διατάξεισ των άρκρων 29 ζωσ 34 του 

ν.2160/1993, όπωσ ιςχφουν. 

Άρκρο 352 

Με το άρκρο 58 του ν. 4075/2012 (Αϋ 89), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 16 του ν. 

4455/2017 (Αϋ 22) προβλζφκθκε θ δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολϊν ςε προμθκευτζσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ζναντι τθσ αξίασ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται από 

τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ. Με τθν προωκοφμενθ διάταξθ παρζχεται θ 

δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολϊν ζναντι τθσ αξίασ θλεκτρικισ ενζργειασ που 

καταναλϊνεται από το ςφνολο των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και διαςφαλίηεται ότι θ 

εξοικονόμθςθ που επιτυγχάνεται από τθν ζναντι των ανωτζρω προκαταβολϊν χοριγθςθ 

ζκπτωςθσ εκ μζρουσ των προμθκευτϊν θλεκτρικισ ενζργειασ κα μειϊςει τισ κρατικζσ 

δαπάνεσ και κα βελτιϊςει το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα 

Άρκρο 353 

Τροποποιιςεισ διατάξεων Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ – Φορολογικά κίνθτρα 

 



1. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 105  προςτίκεται μετά το άρκρο 71 

του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) ο τίτλοσ «Μζροσ Ζβδομο - Φορολογικά Κίνθτρα» και τίκενται νζα άρκρα 71Α, 

71Β και 71Γ. Με τθν τροποποίθςθ αυτι οι υφιςτάμενεσ διατάξεισ που αφοροφν φορολογικά κίνθτρα 

ευρεςιτεχνίασ και κίνθτρα κεφαλαιοποίθςθσ αφορολόγθτων αποκεματικϊν εντάςςονται  ςτον Κϊδικα 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ν. 4172/2013) για λόγουσ νομοτεχνικισ αρτιότθτασ, με ταυτόχρονθ 

κατάργθςθ των άρκρων 71 ν. 3842/2010, 101 ν. 1892/1990 και 13 ν. 1473/1984. 

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο άρκρο 71Α εντάςςεται ςτον ν. 4172/2013 το προβλεπόμενο ςτισ 

διατάξεισ του άρκρου 71 του ν. 3842/2010 κίνθτρο, με βάςθ το οποίο τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ από 

τθν πϊλθςθ προϊόντων παραγωγισ τθσ, για τθν οποία χρθςιμοποιικθκε ευρεςιτεχνία διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνθ ςτο όνομα τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ που αναπτφχκθκε από τθν ίδια, απαλλάςςονται από 

τον φόρο ειςοδιματοσ για τρεισ ςυνεχόμενεσ χριςεισ, αρχισ γενομζνθσ από τθ χριςθ μζςα ςτθν οποία 

πραγματοποιικθκαν για πρϊτθ φορά ζςοδα από τθν πϊλθςθ των πιο πάνω προϊόντων. Το κίνθτρο τθσ 

απαλλαγισ παρζχεται με τθν προχπόκεςθ εμφάνιςθσ ςε λογαριαςμό ειδικοφ λογαριαςμοφ 

αποκεματικοφ των κερδϊν που απαλλάςςονται τθσ φορολογίασ τα οποία υπολογίηονται με βάςθ τα 

κακαρά κζρδθ που δθλϊνονται με βάςθ τθν εμπρόκεςμθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, και τα 

οποία προζρχονται από το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ. Με τθν προτεινόμενθ 

παράγραφο 6 ορίηεται ότι οι εκδοκείςεσ κατ’ εξουςιοδότθςθ του καταργοφμενου άρκρου 71 του ν. 

3842/2010 αποφάςεισ (όπωσ θ ΡΟΛ.1203/2010, Βϋ 2147), εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρι τθν τυχόν 

ζκδοςθ νζων αποφάςεων.  

Επίςθσ, με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ του άρκρου 71Β εντάςςεται ςτον Κ.Φ.Ε. το προβλεπόμενο ςτισ 

διατάξεισ του άρκρου 101 του ν. 1892/1990 κίνθτρο, με το οποίο παρζχεται θ δυνατότθτα ςτισ 

ανϊνυμεσ εταιρείεσ, των οποίων οι μετοχζσ είναι ειςθγμζνεσ ςτο  Χρθματιςτιριο Αξιϊν, να  

κεφαλαιοποιιςουν τα αφορολόγθτα αποκεματικά  διαφόρων  αναπτυξιακϊν νόμων, με τισ εξαιρζςεισ 

που ορίηονται ρθτά ςτισ ίδιεσ διατάξεισ με  ςυντελεςτι πζντε  τοισ  εκατό (5%), χωρίσ  καμιά  άλλθ 

επιβάρυνςθ. Ρεραιτζρω, με τθν παράγραφο 9 του προτεινόμενου άρκρου προβλζπεται ότι οι εν λόγω 

διατάξεισ ιςχφουν μζχρι και 31.12.2020 και ειδικότερα ότι για αποκεματικά που κεφαλαιοποιοφνται 

από 1.1.2019 μζχρι και 31.12.2019 ο ςυντελεςτισ κεφαλαιοποίθςθσ ορίηεται ςε δζκα τοισ εκατό (10%) 

και για αποκεματικά που κεφαλαιοποιοφνται από 1.1.2020 μζχρι και 31.12.2020 ςε είκοςι τοισ εκατό 

(20%). 

Τζλοσ, με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ του άρκρου 71Γ ειςάγεται ςτον Κ.Φ.Ε. το προβλεπόμενο ςτο 

άρκρο  13 του ν. 1473/1984 κίνθτρο, με το οποίο παρζχεται θ δυνατότθτα ςτισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, των 

οποίων οι μετοχζσ δεν είναι ειςθγθμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο, κακϊσ και ςτισ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ να κεφαλαιοποιιςουν τα αφορολόγθτα αποκεματικά διαφόρων αναπτυξιακϊν νόμων, με τισ 

εξαιρζςεισ που ορίηονται ρθτά ςτισ ίδιεσ διατάξεισ, με ςυντελεςτι δζκα τοισ εκατό (10%) χωρίσ καμιά 



άλλθ επιβάρυνςθ. Ρεραιτζρω με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ προβλζπεται ότι τα κίνθτρα του άρκρου 

αυτοφ ιςχφουν για αποκεματικά που κεφαλαιοποιοφνται μζχρι και 31.12.2020 και ειδικότερα ότι για 

αποκεματικά που κεφαλαιοποιοφνται από 1.1.2020 μζχρι και 31.12.2020 ο ςυντελεςτισ 

κεφαλαιοποίθςθσ ορίηεται ςε είκοςι τοισ εκατό (20%). 

 

2. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου… τίκεται ο τίτλοσ « Μζροσ όγδοο - 

Μεταβατικζσ διατάξεισ πριν το άρκρο 72 του Κ.Φ.Ε για λόγουσ νομοτεχνικισ αρτιότθτασ.  

Άρκρο 354 

Τροποποιιςεισ λοιπϊν διατάξεων φορολογικϊν κινιτρων 

 

Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ, και ςτο πλαίςιο τθσ εξυγίανςθσ του Ρροχπολογιςμοφ ςτο ςκζλοσ των 

δαπανϊν, καταργοφνται διάφορεσ διατάξεισ φορολογικϊν κινιτρων, οι οποίεσ ωσ επί το πλείςτον ιταν 

ανενεργζσ ι εξαιρετικά περιοριςμζνθσ χρθςιμότθτασ. Ειδικότερα: 

 

1. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ τροποποιείται το άρκρο 10 

του ν.3887/2010 και καταργείται θ επιβολι φόρου 2% επί τθσ αξίασ του οχιματοσ κατά τθ μεταβίβαςθ 

Φ.Δ.Χ αυτοκινιτων που κυκλοφόρθςαν πριν τισ 30.09.2010. 

  

2. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου αυτοφ καταργοφνται οι διατάξεισ 

του άρκρου 25 του ν.2520/1997 περί χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ αγροτικϊν εκτάςεων από εταιρείεσ 

χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ. 

 

3. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3α του άρκρου αυτοφ καταργείται θ παράγραφοσ 8 του 

άρκρου 3 του ν.2963/2001 για μερίςματα που καταβάλλονται από 1.1.2017. Με τισ παραγράφουσ β’ και γ’ του 

άρκρου αυτοφ γίνεται νομοτεχνικι τακτοποίθςθ λόγω τθσ ανωτζρω κατάργθςθσ. 

 

4. Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου αυτοφ καταργείται το άρκρο 4 του 

ν.3201/2003 κακόςον το εν λόγω φορολογικό κίνθτρο παραμζνει ανενεργό από τθν ψιφιςι του. 

 

5. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου αυτοφ καταργοφνται οι διατάξεισ των άρκρων 43 και 44 του 

ν.4030/2011 που αφοροφςαν τουσ ιδιοκτιτεσ και μιςκωτζσ των ακινιτων και για τισ οποίεσ δεν είχαν εκδοκεί οι 

ςχετικζσ ΚΥΑ, κακιςτϊντασ ουςιαςτικά τισ ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ ανενεργζσ και γίνονται αναγκαίεσ 

νομοτεχνικζσ διορκϊςεισ λόγω τθσ ωσ άνω κατάργθςθσ. 

 

6. Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ τθσ παραγράφου 6α απαλείφονται από τθν απαρίκμθςθ του άρκρου 14 παρ. 

4 του ν. 2601/1998 οι παράγραφοι 4 και 5 του ν. 1775/1988, με αποτζλεςμα να μθν περιλαμβάνονται μεταξφ 



εκείνων των διατάξεων που ςυνεχίηουν να ιςχφουν. Ραράλλθλα, με τθ ρφκμιςθ τθσ παραγράφου 6β 

καταργοφνται ρθτά οι διατάξεισ των άρκρων 4 και 5 του ν. 1775/1988, προκειμζνου να είναι απολφτωσ ςαφζσ, 

κατ’ εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ αςφάλειασ δικαίου, ότι οι διατάξεισ του ανωτζρω νόμου δεν είναι πλζον ςε ιςχφ.    

Άρκρο 355 

Τροποποίθςθ των άρκρων 10 και 11 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν. 

4174/2013, Α’ 170) 

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου αυτοφ αντικακίςταται το άρκρο 10 

του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν. 4174/2013) για τθν εγγραφι ςτο φορολογικό 

μθτρϊο, για λόγουσ εναρμόνιςθσ και ενιαίασ αντιμετϊπιςθσ των διατάξεων για τθν 

υποβολι δθλϊςεων ζναρξθσ, παφςθσ και μεταβολϊν των υποκειμζνων ςτον Φόρο 

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ του άρκρου 36 του Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΚΦΡΑ, ν. 

2859/2000) με αυτζσ του νεϊτερου Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ. Στο ίδιο πλαίςιο τθσ 

εναρμόνιςθσ και τθσ ενιαίασ αντιμετϊπιςθσ, μεταφζρονται ςτο άρκρο 10 του Κϊδικα 

Φορολογικισ Διαδικαςίασ, οι διαδικαςτικζσ διατάξεισ του άρκρου 36 του ΚΦΡΑ για τθν 

υποχρζωςθ των φορολογουμζνων να ενθμερϊνουν τθ φορολογικι διοίκθςθ για τθν 

πραγματοποίθςθ ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν. Ειδικότερα, επ’ αυτοφ, ορίηεται πλζον με 

ςαφι και ομοιόμορφο τρόπο ότι θ διλωςθ ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν υποβάλλεται 

πάντα με διλωςθ μεταβολϊν και οπωςδιποτε πριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ πρϊτθσ 

τζτοιασ ςυναλλαγισ.  

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παρ. 2 αντικακίςταται το άρκρο 11 του Κϊδικα 

Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν. 4174/2013) για τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου, 

προκειμζνου ιδίωσ να προβλεφκοφν αφενόσ περιπτϊςεισ «οίκοκεν», ιτοι από τθ 

Φορολογικι Διοίκθςθ, απόδοςθσ ΑΦΜ ςε φορολογοφμενο, χωρίσ προθγοφμενθ διλωςθ 

εγγραφισ αυτοφ, και αφετζρου θ καταβολι εγγφθςθσ, ωσ μζτρο πρόλθψθσ τθσ 

φοροδιαφυγισ, ιδιαίτερα αυτισ που ζχει τθ μορφι κυκλωμάτων απάτθσ ςτισ 

ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ, ςτθν περίπτωςθ υποβολισ διλωςθσ για τθν πραγματοποίθςθ 

ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν από πρόςωπα των οποίων ο ΑΦΜ ζχει προθγοφμενα 

αναςταλεί κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ α) τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου αυτοφ.  

Ειδικότερα, με τθν περίπτωςθ β) τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 11 ορίηεται θ κατάκεςθ 

εγγφθςθσ  κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ μεταβολϊν που προβλζπεται από τθν περίπτωςθ 

β) τθσ παραγράφου 3 αφενόσ για φυςικά πρόςωπα, που προβαίνουν ςε νζα ζναρξθ 

εργαςιϊν ωσ υποκείμενα ςτον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, και ο ΑΦΜ τουσ είχε αναςταλεί 

κατά τθν άςκθςθ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ επιχειρθματικοφ περιεχομζνου, ςφμφωνα 

με τθν περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 4, και αφετζρου για νομικά πρόςωπά ι νομικζσ  



οντότθτεσ, εάν μζτοχοσ ι εταίροσ ι μζλοσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του νομικοφ προςϊπου 

ι τθσ νομικισ οντότθτασ, που υποβάλλει τθ διλωςθ, i) υπιρξε κατά τα τελευταία πζντε (5), 

πριν από τθν υποβολι τθσ, ζτθ, μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ι νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

άλλου νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ ι ιταν «ςυνδεδεμζνο πρόςωπο» κατά το 

άρκρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα, που ο ΑΦΜ τουσ 

είχε αναςταλεί, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α) τθσ παραγράφου 4 , ι ii) άςκθςε κατά τα 

τελευταία πζντε (5) πριν τθν υποβολι τθσ, ζτθ, ωσ φυςικό πρόςωπο, δραςτθριότθτα 

επιχειρθματικοφ περιεχομζνου και ο ΑΦΜ του είχε αναςταλεί για τθ διενζργεια 

ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α) τθσ παραγράφου 4 ι iii) 

άςκθςε κατά τα τελευταία πζντε (5) πριν τθν υποβολι τθσ, ζτθ, ωσ νομικό πρόςωπο, 

δραςτθριότθτα επιχειρθματικοφ περιεχομζνου και ο ΑΦΜ του είχε αναςταλεί για τθ 

διενζργεια ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α) τθσ παραγράφου 4 

. 

Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ κακορίηεται βάςει του φψουσ τθσ φοροδιαφυγισ, τον λόγο τθσ 

αναςτολισ και τθν τυχόν υποτροπι και δεν μπορεί να είναι κατϊτερο των δεκαπζντε 

χιλιάδων (15.000) ευρϊ. 

 

Άρκρο 356 

Τροποποίθςθ του άρκρου 36 του Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ν. 2859/2000, Αϋ 

248) 

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ τροποποιοφνται διατάξεισ του άρκρου 

36 του Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ν.2859/2000) ςτο πλαίςιο τθσ εναρμόνιςισ του 

με τον Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ΚΦΔ) και αποφυγισ επικαλφψεων διατάξεων των 

δφο ωσ άνω νομοκετθμάτων που ρυκμίηουν διαδικαςτικά κζματα υποβολισ δθλϊςεων και 

χοριγθςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου ςε υποκείμενουσ ςτον φόρο. Οι τροποποιιςεισ 

αυτζσ επζρχονται αναγκαίωσ ςε ςυνζχεια των τροποποιιςεων των άρκρων 10 και 11 του 

ΚΦΔ και τθσ ενςωμάτωςθσ πλζον ςε αυτόν των διατάξεων του Κϊδικα ΦΡΑ ςχετικά με τθν 

υποβολι δθλϊςεων ζναρξθσ, μεταβολισ και παφςθσ εργαςιϊν, πραγματοποίθςθσ 

ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν και χοριγθςθσ Α.Φ.Μ. ςε υποκείμενουσ ςτον ΦΡΑ. 

Ειδικότερα, με τθν παράγραφο 1 τροποποιείται θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 36 του Κϊδικα 

ΦΡΑ και ορίηεται θ υποχρζωςθ των υποκειμζνων ςτον ΦΡΑ να υποβάλουν τισ δθλϊςεισ 

που προβλζπονται ςτο άρκρο 10 του ΚΦΔ, ενϊ καταργοφνται οι περιπτϊςεισ α), β) γ) δ) και 

ε) τθσ παραγράφου αυτισ, κακϊσ οι ςχετικζσ δθλωτικζσ υποχρεϊςεισ προβλζπονται πλζον 

ςτον ΚΦΔ.     



Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 τροποποιείται θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 36 του 

Κϊδικα ΦΡΑ και προβλζπεται ότι ο υποκείμενοσ ςτον Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 

χρθςιμοποιεί τον μοναδικό αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου που χορθγείται κατά τα 

οριηόμενα ςτον ΚΦΔ ο οποίοσ δεν μεταβάλλεται για καμία αιτία, ενϊ καταργοφνται οι 

περιπτϊςεισ α), β) και γ), οι ρυκμίςεισ των οποίων ενςωματϊνονται πλζον ςτον ΚΦΔ. 

Ομοίωσ, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 καταργείται θ παράγραφοσ 3 του άρκρου  36 

του Κϊδικα ΦΡΑ προσ αποφυγι επικαλφψεων, κακϊσ αντίςτοιχθ διάταξθ ενςωματϊνεται 

πλζον ςτον ΚΦΔ. 

Τζλοσ, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 τροποποιοφνται οι περιπτϊςεισ α) και β) τθσ 

παραγράφου 6 του Κϊδικα ΦΡΑ και γίνεται θ αναγκαία παραπομπι ςτα άρκρο 10 και 11 

του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ, όπου ενςωματϊνονται οι ςχετικζσ δθλωτικζσ 

υποχρεϊςεισ και θ υποχρζωςθ λιψθσ ΑΦΜ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

Άρκρα 357 - 378 

«ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΗΙΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

Ι.  Επί τθσ αρχισ 

Θ ελλθνικι αγορά των καηίνο διζπεται κυρίωσ από τισ διατάξεισ του ν. 2206/1994.  Ο νόμοσ 

αυτόσ ζχει υποςτεί πολλαπλζσ τροποποιιςεισ και το ιςχφον ςιμερα νομικό πλαίςιο 

χαρακτθρίηεται από αποςπαςματικότθτα, ετερογζνεια, αλλά και από ατομικό χαρακτιρα 

αρκετϊν κανόνων δικαίου, που αφοροφν ςυγκεκριμζνα καηίνο. Το κυριότερο όμωσ είναι θ 

ζλλειψθ προςαρμογισ ςε νεότερα νομολογιακά και νομοκετικά δεδομζνα του ενωςιακοφ 

δικαίου. Πλα αυτά αναδεικνφουν τθν ανάγκθ αναμόρφωςθσ και εκςυγχρονιςμοφ του 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου τθσ αγοράσ καηίνο.  

Σκοπόσ του νομοςχεδίου είναι να προςαρμόςει το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ των καηίνο 

ςτθν Ελλάδα ςτισ απαιτιςεισ του ενωςιακοφ δικαίου και να το καταςτιςει ανταγωνιςτικό 

ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο και κατάλλθλο τόςο για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων 

προσ όφελοσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και των δθμοςιονομικϊν μεγεκϊν, όςο και για τθν 

ανάπτυξθ ενόσ νζου κλάδου ψυχαγωγικϊν και τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ελκυςτικοφ για 

ξζνουσ καταναλωτζσ, υψθλοφ ειςοδιματοσ. 3 

Θ αγορά των καηίνο ςτθ χϊρα μασ ακολουκεί επί ςειρά ετϊν πτωτικι πορεία λόγω και τθσ 

ςυρρίκνωςθσ του εκνικοφ προϊόντοσ και τθσ οικονομικισ κρίςθσ που διζρχεται θ χϊρα τθν 

τελευταία εννιαετία. Θ κατάςταςθ αυτι ζχει επιφζρει απϊλειεσ ςε επίπεδο εςόδων των 

επιχειριςεων καηίνο, κακϊσ και ςθμαντικά προβλιματα ςτθ ρευςτότθτα και τθν 



κεφαλαιακι τουσ διάρκρωςθ, ωσ επακόλουκο τθσ μείωςθσ των ειςοδθμάτων των 

επιςκεπτϊν, οι οποίοι κατά κφριο λόγο είναι θμεδαποί. Κατ’ αποτζλεςμα, προκαλείται, 

αντίςτοιχα, ςθμαντικι απϊλεια εςόδων για το Δθμόςιο. Οι υψθλοί ςυντελεςτζσ 

ςυμμετοχισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτα ζςοδα των καηίνο ςε ςυνδυαςμό με τθν μείωςθ 

των εςόδων τουσ κζτουν ςε κίνδυνο τθ βιωςιμότθτα των επιχειριςεων καηίνο, αφοφ αυτζσ 

αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ να αντιμετωπίςουν τισ οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.  Τοφτο 

κζτει, ακολοφκωσ, ςε κίνδυνο χιλιάδεσ κζςεων εργαςίασ.  

Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτθτοσ ο εκςυγχρονιςμόσ του κεςμικοφ πλαιςίου λειτουργίασ των 

καηίνο, που κα επιτρζψει τον προςανατολιςμό τουσ ςε ζνα νζο μοντζλο ανάπτυξθσ, που κα 

επιτρζπει τθν ζντονθ διαςφνδεςθ τθσ αγοράσ των καηίνο με τον τουριςμό. Θ διαςφνδεςθ 

αυτι κα επιτρζψει τθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ, τθν ενίςχυςθ των εςόδων, τθν 

επιςτροφι ςε κερδοφόρα αποτελζςματα και εν τζλει τθ διαμόρφωςθ των απαιτοφμενων 

λειτουργικϊν ροϊν που κα καταςτιςει δυνατι τθν αντιμετϊπιςθ των ςυςςωρευμζνων 

υποχρεϊςεων και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ των καηίνο. Από τθ μεταρρφκμιςθ αυτι 

προςδοκόνται ωφζλειεσ από τθν ενίςχυςθ των δθμοςίων εςόδων, τθ βελτίωςθ τθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν, τθν οικονομικι 

ανάπτυξθ των περιοχϊν ςτισ οποίεσ κα λειτουργοφν καηίνο.  Θ αναμόρφωςθ του 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου αφορά τόςο τθν εποπτεία επί των καηίνο, όςο και το φορολογικό 

τουσ κακεςτϊσ, ϊςτε πζρα από τθν απαραίτθτθ για οιαδιποτε επζνδυςθ αςφάλεια 

δικαίου, να υφίςτανται και οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ μακροπρόκεςμου οικονομικοφ 

ςχεδιαςμοφ. 

Θ προτεινόμενθ μείωςθ των ςυντελεςτϊν ςυμμετοχισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτα μικτά 

κζρδθ των επιχειριςεων καηίνο, κατά ενιαίο τρόπο, ωσ κίνθςθ θ οποία κα βοθκιςει τισ εν 

λόγω επιχειριςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ και αντιμετϊπιςθσ των 

ςφγχρονων προκλιςεϊν τθσ, κα επιφζρει τελικά ςθμαντικι ενίςχυςθ των δθμοςίων 

εςόδων, βάηοντασ ταυτόχρονα ζνα τζλοσ ςτθν ετερογζνεια και τθν πολυπλοκότθτα που 

χαρακτθρίηει τισ υποχρεϊςεισ των καηίνο ωσ προσ τθ ςυμμετοχι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

ςτα μικτά κζρδθ των παιγνίων ζωσ ςιμερα. 

Θ μεγιςτοποίθςθ των ωφελειϊν που προζρχονται από τα καηίνο, ςυνδζεται άρρθκτα με τθν 

επιδίωξθ μεγιςτοποίθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων καηίνο τόςο μεταξφ 

τουσ, όςο κυρίωσ ωσ προσ τισ αντίςτοιχεσ επιχειριςεισ που λειτουργοφν ςε άλλα κράτθ, 

ιδίωσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Άλλωςτε, θ αγορά των καηίνο παγκοςμίωσ αποτελεί ζναν 

από τουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ τθσ επίγειασ αγοράσ των τυχερϊν παιγνίων, 



αντιπροςωπεφοντασ ςθμαντικό τμιμα των ςχετικϊν εςόδων. Στο πλαίςιο αυτό, κρίνεται 

αναγκαίο να ςυνδεκεί θ αγορά καηίνο με τον ευρφτερο τομζα του τουριςμοφ, ϊςτε να 

καταςτεί περιςςότερο ελκυςτικι για επενδφςεισ και ακολοφκωσ να ζχει κετικζσ επιδράςεισ 

για τθν οικονομία, λαμβανομζνων υπόψθ τόςο των ςυςχετιςμϊν εντόσ τθσ αγοράσ, όςο και 

των προςτατευτζων ςυμφερόντων των πολιτϊν, αλλά και τρίτων, υποψιφιων επενδυτϊν.  

Το μοντζλο του καηίνο ευρζοσ φάςματοσ δραςτθριοτιτων κρίνεται ιδανικό για τθν επίτευξθ 

του ανωτζρω ςκοποφ, κακϊσ ςυνδυάηει εγκαταςτάςεισ υψθλϊν προδιαγραφϊν, υπθρεςίεσ 

ψυχαγωγίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων των παιγνίων) και πολιτιςμοφ, εμπορικά καταςτιματα 

και πολυτελι ξενοδοχεία, ςτοιχεία οποία κακίςτανται ελκυςτικά τόςο για επιςκζπτεσ από 

το εςωτερικό, όςο και από το εξωτερικό. Επιςθμαίνεται δε πωσ, παρότι ο χϊροσ 

εγκατάςταςθσ καηίνο εντόσ ενόσ ολοκλθρωμζνου τφπου καηίνο ευρζοσ φάςματοσ 

δραςτθριοτιτων δεν καταλαμβάνει μεγάλο χϊρο ωσ προσ το ςφνολο, λειτουργεί ωσ βαςικι 

πθγι δθμιουργίασ εςόδων, κακϊσ είναι πόλοσ ζλξθσ επιςκεπτϊν και εν τζλει επενδφςεων, 

αφοφ τα καηίνο λειτουργοφν ωσ ςυνδετικό ςτοιχείο με τον χϊρο τθσ ευρφτερθσ ψυχαγωγίασ 

και διαςκζδαςθσ. 

Το νομοςχζδιο επιχειρεί τθ ςυνολικι και ςφαιρικι αντιμετϊπιςθ των υφιςταμζνων 

ηθτθμάτων και ςτοχεφει τθν ιςορροπθμζνθ εξυπθρζτθςθ ςειράσ ςκοπϊν δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ. Θ αναμόρφωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου τθσ αγοράσ 

με τθ δθμιουργία ανταγωνιςτικοφ ςε πανευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο περιβάλλοντοσ 

κατάλλθλου και ελκυςτικοφ για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων προσ όφελοσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ και των δθμοςιονομικϊν μεγεκϊν και για τθν ανάπτυξθ νζου κλάδου 

ψυχαγωγικϊν και τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που κα απευκφνονται ςε ξζνουσ κυρίωσ 

καταναλωτζσ, υψθλοφ ειςοδιματοσ, ςυνδυάηεται με ουςιαςτικά μζτρα για τθν 

αδειοδότθςθ των επιχειριςεων καηίνο και τθν αυςτθρι εποπτεία τουσ κατά τθ διάρκεια 

λειτουργίασ τουσ, προσ διαςφάλιςθ τθσ απαραίτθτθσ και αποτελεςματικισ εποπτείασ τθσ 

αγοράσ των καηίνο και τθσ δραςτθριότθτασ κακενόσ καηίνο ξεχωριςτά, ζτςι ϊςτε να 

προςτατευκοφν ςτο μζγιςτο βακμό οι καταναλωτζσ από τουσ κινδφνουσ που ωσ εκ τθσ 

φφςεϊσ τουσ προκαλοφν τα τυχερά παίγνια.  Το νομοςχζδιο ειςάγει ρυκμίςεισ για τθν 

ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εποπτείασ των επιχειριςεων καηίνο, ζτςι ϊςτε να 

προλαμβάνονται παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ, που προκαλοφν τον εκιςμό των ιδιωτϊν με 

τθ ςυμμετοχι τουσ ςε τυχερά παίγνια, αλλά και θ αλλοίωςθ των χαρακτθριςτικϊν των 

περιοχϊν ςτισ οποίεσ εγκακίςτανται καηίνο. Θ κζςπιςθ υποχρεϊςεων διαφάνειασ, 

οργάνωςθσ και εςωτερικοφ ελζγχου αποτελοφν ςθμαντικό μζροσ των νζων διατάξεων.  



Οι παραπάνω ςτόχοι επιδιϊκονται λαμβανομζνων ιδιαιτζρωσ υπόψθ των τελευταίων 

νομοκετικϊν και νομολογιακϊν εξελίξεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ιδίωσ ςε κζματα 

ελεφκερθσ λειτουργίασ τθσ εςωτερικισ αγοράσ και, ςχετικϊσ, πρόςβαςθσ ςτθν αγορά 

καηίνο, κακϊσ και παραχϊρθςθσ δικαιωμάτων, που είναι δεςμευτικοί για τον Ζλλθνα 

νομοκζτθ και επιβάλλουν τθν τροποποίθςθ του ιςχφοντοσ πλαιςίου προσ εναρμόνιςθ με το 

ενωςιακό δίκαιο.  

Θ εναρμόνιςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου τθσ αγοράσ καηίνο με τισ ςφγχρονεσ επιταγζσ του 

ενωςιακοφ δικαίου περί ανοίγματοσ τθσ αγοράσ υπθρεςιϊν ςτον ανταγωνιςμό, ςφμφωνα 

με τισ επιταγζσ του δικαιϊματοσ ελεφκερθσ ανάπτυξθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθσ 

βαςικισ ελευκερίασ παροχισ υπθρεςιϊν, που ζχει κρικεί με ςειρά αποφάςεων του ΔΕΕ ότι 

ιςχφουν και ςτον τομζα των τυχερϊν παιγνίων, ςε ςυνδυαςμό με τα νζα αποτελεςματικά 

ουςιαςτικά μζτρα εποπτείασ των επιχειριςεων καηίνο που ειςάγονται, αναμζνεται να 

οδθγιςουν ςε προςζλκυςθ επενδφςεων και ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ανταγωνιςμοφ 

ςτθν αγορά των καηίνο.  Στο πλαίςιο ςεβαςμοφ των ανωτζρω δικαιωμάτων και ελευκεριϊν, 

με τισ νζεσ διατάξεισ προβλζπεται ακριβισ πλζον κακοριςμόσ τθσ χρονικισ διάρκειασ των 

αδειϊν λειτουργίασ επιχείρθςθσ καηίνο, φςτερα από αξιολόγθςθ ςειράσ κριτθρίων ςτα 

οποία ςυμπεριλαμβάνεται ο εκτιμϊμενοσ αναγκαίοσ χρόνοσ για τθν απόςβεςθ των 

επενδφςεων που πραγματοποιοφνται, θ οποία κα κυμαίνεται για τισ επιχειριςεισ καηίνο 

κατθγορίασ απλοφ τφπου ανάμεςα ςε δζκα και δεκαπζντε ζτθ, ενϊ για τισ επιχειριςεισ 

καηίνο κατθγορίασ καηίνο ευρζοσ φάςματοσ δραςτθριοτιτων ανάμεςα ςε είκοςι και τριάντα 

ζτθ. Στο ίδιο πνεφμα και ςε ςυμφωνία με τισ επιταγζσ του ενωςιακοφ δικαίου, θ 

αποκλειςτικότθτα δραςτθριοποίθςθσ ςτθ γεωγραφικι περιοχι που ορίηεται ςτθν άδεια 

λειτουργίασ προβλζπεται μόνο ωσ δυνατότθτα θ οποία ςυνδζεται με τθν καταβολι 

ανταλλάγματοσ και μζςω μθχανιςμοφ εξιςορρόπθςθσ ωφελειϊν που ορίηονται ςτο νόμο. 

Θ ςυνδυαςτικι επίτευξθ όλων των ανωτζρω ςτόχων με τισ προτεινόμενεσ νομοκετικζσ 

επιλογζσ ενιςχφει περαιτζρω τον ειδικό ρόλο που φζρει θ αρμόδια εποπτικι αρχι, 

ςυγκεκριμζνα θ Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων, οι αρμοδιότθτεσ τθσ οποίασ για 

τθν εποπτεία των όρων και διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ, κακϊσ και τθσ ςφννομθσ 

λειτουργίασ των επιχειριςεων καηίνο, μζςω τθσ υιοκζτθςθσ περαιτζρω μζτρων εταιρικισ 

εποπτείασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων τουσ, ενιςχφονται και 

ουςιαςτικοποιοφνται. Θ Επιτροπι Ελζγχου και Εποπτείασ Ραιγνίων, κατά τθν εφαρμογι των 

ανωτζρω, ζχει ωσ γνϊμονα για τθν άςκθςθ τθσ κρίςθσ και τθσ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ τθν 

αρχι τθσ διαφάνειασ και τθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και των ευάλωτων 

κοινωνικϊν ομάδων, παράλλθλα με τθ διαςφάλιςθ των ενωςιακϊν κεμελιωδϊν αρχϊν τθσ 



οικονομικισ ελευκερίασ, τθσ ελεφκερθσ εγκατάςταςθσ και ελεφκερθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

και τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ.  

 

ΙΙ.  Κατ’ άρκρο  ανάλυςθ 

Άρκρο 357 

Με το άρκρο 357 ορίηεται ότι, χωρίσ να κίγονται οι επιχειριςεισ που διακζτουν ιδθ άδεια 

καηίνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, οι οποίεσ 

επιχειριςεισ εξακολουκοφν να λειτουργοφν υπό το νομοκετικό κακεςτϊσ που τισ διζπει, 

εφεξισ για τθ λειτουργία επιχείρθςθσ καηίνο απαιτείται θ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ 

από τον Υπουργό Οικονομικϊν. Θ άδεια αυτι χορθγείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

ςχεδίου νόμου, φςτερα από αίτθςθ που υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ νεοειςαγόμενεσ 

διατάξεισ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που ορίηονται ςτισ προτεινόμενεσ διατάξεισ 

του νομοςχεδίου και αφοροφν κυρίωσ τθ νομικι μορφι, τθν εταιρικι οργάνωςθ και 

εποπτεία, τα τεχνικά και οικονομικά μζςα, τθν αξιοπιςτία και τθν καταλλθλότθτα τθσ 

Διοίκθςθσ.   

Θ παράγραφοσ 2 κακιςτά ςαφζσ ότι άδεια λειτουργίασ επιχείρθςθσ καηίνο μπορεί να 

χορθγείται ςε υπό ίδρυςθ ι υφιςτάμενθ ανϊνυμθ εταιρία, κατόπιν αιτιςεωσ που 

υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νομοςχεδίου.  

Ππωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 3, προθγείται θ προκιρυξθ τθσ παραχϊρθςθσ νζασ άδειασ 

από τθν ΕΕΕΡ, θ οποία πρζπει να πραγματοποιθκεί εντόσ ζξι μθνϊν από τον προςδιοριςμό 

τθσ  γεωγραφικισ κζςθσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ καηίνο με κοινι υπουργικι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν, Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Τουριςμοφ και Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, επί τθ βάςει ςχετικισ χωροκζτθςθσ που ζχει γίνει με νόμο. Με τισ παραγράφουσ 

4 και 5 αφοφ προβλζπεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του διαγωνιςμοφ ςυνάπτεται θ ςφμβαςθ 

παραχϊρθςθσ τθσ  άδειασ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, νομίμωσ εκπροςωποφμενου 

από τον Υπουργό Οικονομικϊν και του παραχωρθςιοφχου, διευκρινίηεται ότι οι 

υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ καηίνο εξακολουκοφν να λειτουργοφν υπό το κακεςτϊσ που τισ 

διζπει και, εφόςον το επικυμοφν, μποροφν να υπαχκοφν ςτο νζο κεςμικό πλαίςιο που 

δθμιουργείται με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ, οπότε και τροποποιείται θ ςφμβαςθ 

παραχϊρθςθσ και εκδίδεται νζα άδεια λειτουργίασ από τθν ΕΕΕΡ κατά τισ νζεσ διατάξεισ.  

Στθν παράγραφο 6 ορίηεται ότι, ςτο ςφνολό τουσ, οι προβλεπόμενεσ άδειεσ είναι 

προςωπικζσ και αμεταβίβαςτεσ και δεν επιτρζπεται θ διάςπαςθ και θ χωριςτι άςκθςθ των 



δικαιωμάτων που απορρζουν από αυτζσ. Απαγορεφεται ρθτϊσ θ εκμίςκωςθ ι 

ςυνεκμετάλλευςι τουσ με τρίτουσ. 

Άρκρο 358 

Με το άρκρο 358 κακορίηεται ότι οι επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ χορθγείται άδεια λειτουργίασ 

καηίνο ςφμφωνα με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ («Εταιρίεσ Καηίνο» / «ΕΚΑΗ») πρζπει να 

ζχουν τθ νομικι μορφι ανϊνυμθσ εταιρίασ. Θ εταιρικι μορφι τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ 

απευκφνεται ςε μεγάλεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ υπόκεινται ςε αυςτθροφσ κανόνεσ ωσ προσ 

τον ζλεγχο τθσ κεφαλαιουχικισ τουσ βάςεωσ και τθσ διατιρθςθσ των κεφαλαίων τουσ. Θ 

επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρικισ μορφισ εκτιμάται ότι επενεργεί κετικά ςε κζματα 

αποτελεςματικοφ ελζγχου και αναβάκμιςθσ τθσ εποπτείασ των επιχειριςεων καηίνο και με 

όρουσ ςφγχρονθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ για πολλοφσ λόγουσ: Ρρϊτα - πρϊτα, 

κακίςταται δυνατι και επιβεβλθμζνθ θ διάκριςθ εκτελεςτικϊν και μθ εκτελεςτικϊν μελϊν 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Ρεραιτζρω, θ εταιρικι μορφι τθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ 

διαςφαλίηει τον ενιςχυμζνο εποπτικό-διορκωτικό ρόλο τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, από τθ 

ςτιγμι που είναι αναγκαία θ ςυναίνεςι τθσ για τθ λιψθ αποφάςεων που ενζχουν κίνδυνο 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Ακόμθ, υφίςτανται κανόνεσ ελζγχου των οικονομικϊν 

καταςτάςεων και διαςφάλιςθσ των κεφαλαίων, που ευνοοφν τθν ομαλι λειτουργία τθσ 

εταιρίασ, άλλωσ επιβάλλουν τθ λιψθ μζτρων προσ αντιμετϊπιςθ κεφαλαιακϊν 

ανοιγμάτων.   

Για λόγουσ διαφάνειασ, οι μετοχζσ των ΕΚΑΗ επιβάλλεται να είναι ονομαςτικζσ.  

Το νομοςχζδιο ορίηει τισ δραςτθριότθτεσ που πρζπει να εμπίπτουν ςτον κφριο ςκοπό των 

ΕΚΑΗ, που είναι θ διεξαγωγι παιγνίων και γενικότερα θ παροχι υπθρεςιϊν ςτον 

πολιτιςτικό τομζα και ςτον τομζα τουριςμοφ.  Θ διάταξθ παρακζτει ενδεικτικά διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτο ςκοπό αυτό. Ρροβλζπεται επίςθσ θ δυνατότθτα για τισ 

εν λόγω επιχειριςεισ να αςκοφν και άλλεσ δραςτθριότθτεσ, εφόςον θ άςκθςι τουσ δε κζτει 

ςε κίνδυνο τθ ςφμφωνθ με το νόμο λειτουργία τουσ ωσ ΕΚΑΗ και, ςυναφϊσ, τα ςυμφζροντα 

του κοινωνικοφ ςυνόλου ι το δθμόςιο ςυμφζρον.  

Για τθ διαςφάλιςθ των ανωτζρω και λαμβανομζνου υπόψθ ότι κατά τθ χοριγθςθ άδειασ 

λειτουργίασ ΕΚΑΗ , ελζγχεται  το ςφννομο του ςκοποφ τθσ, θ διάταξθ προβλζπει ότι για τθν 

τροποποίθςθ του ςκοποφ ΕΚΑΗ απαιτείται ςχετικι άδεια τθσ ΕΕΕΡ, θ οποία παρζχεται, 

φςτερα από αίτθςθ τθσ ΕΚΑΗ, κατόπιν ελζγχου νομιμότθτοσ, αφοφ δθλαδι λθφκοφν υπόψθ 

οι υποχρεϊςεισ που αυτι ζχει αναλάβει με τθν άδεια λειτουργίασ τθσ και τθ ςχετικι 



ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, και εφόςον δεν τίκενται ςε κίνδυνο ςκοποί δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ.  

Με τθν παράγραφο 5 εξουςιοδοτείται θ ΕΕΕΡ, με κανονιςτικι τθσ απόφαςθ, να ρυκμίηει 

ειδικά και τεχνικά κζματα, λεπτομζρειεσ και διαδικαςτικά κζματα ωσ προσ τθν εφαρμογι 

των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4.  

 

Άρκρο 359 

Το νομοςχζδιο προβλζπει δφο κατθγορίεσ αδειϊν λειτουργίασ καηίνο: απλοφ τφπου και 

καηίνο ευρζοσ φάςματοσ δραςτθριοτιτων.  

Ο κακοριςμόσ και εξειδίκευςθ των κριτθρίων για τθν υπαγωγι ςε μία εκ των δφο 

κατθγοριϊν κακορίηονται με κανονιςτικι απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ. Θ παράγραφοσ 2 ορίηει το 

πλαίςιο εντόσ του οποίου κα κινθκεί θ ςχετικι κανονιςτικι απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ, 

παρακζτοντασ τα χαρακτθριςτικά των κριτθρίων, τα οποία, ενδεικτικά, μπορεί να 

ςχετίηονται με το φψοσ τθσ επζνδυςθσ, το είδοσ των εγκαταςτάςεων και δραςτθριοτιτων, 

τον αρικμό των τεχνικϊν μζςων και υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθ διεξαγωγι 

παιγνίων κ.α.  Γίνεται ειδικι μνεία των υφιςταμζνων επιχειριςεων καηίνο, εφόςον αυτζσ 

υπαχκοφν ςτο νζο αυτό κακεςτϊσ, και προβλζπεται ότι εν προκειμζνω λαμβάνονται υπόψθ 

το φψοσ τθσ υφιςτάμενθσ επζνδυςθσ και θ αξία τθσ επιχείρθςθσ, θ μζκοδοσ και οι κανόνεσ 

υπολογιςμοφ και αποτίμθςθσ τθσ οποίασ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν, Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, φςτερα από  γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ.   

Θ παράγραφοσ 3 ορίηει ότι ΕΚΑΗ μπορεί να ηθτιςει τθν υπαγωγι τθσ ςτθν ετζρα των 

ανωτζρω κατθγοριϊν, εφόςον ςυντρζχουν οι ςχετικζσ προχποκζςεισ.  Εξυπακοφεται ότι θ 

αίτθςθ αυτι κα μπορεί να υποβάλλεται μετά τθν πάροδο ικανοφ χρονικοφ διαςτιματοσ 

μετά τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ και εφόςον θ αλλαγι κατθγορίασ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, τα ςυμφζροντα του δθμοςίου, τθ διαςφάλιςθ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ μπορεί ειδικότερα να ορίηεται με κανονιςτικι απόφαςθ 

τθσ ΕΕΕΡ. Τα ειδικά κζματα τροποποίθςθσ, κατά περίπτωςθ, τθσ άδειασ ΕΚΑΗ ρυκμίηονται 

ςτθν οικεία ατομικι διοικθτικι πράξθ για τθν τροποποίθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ 

ΕΚΑΗ.  

Στθν παράγραφο 4 κακίςταται ςαφζσ ότι θ άδεια λειτουργίασ ιςχφει για τθ ςυγκεκριμζνθ 

γεωγραφικι κζςθ που ζχει χωροκετθκεί και με δεδομζνο ότι θ χρονικι διάρκεια τθσ άδειασ 

κυμαίνεται για τισ επιχειριςεισ καηίνο κατθγορίασ απλοφ τφπου ανάμεςα ςε δζκα και 



δεκαπζντε ζτθ, ενϊ για τισ επιχειριςεισ καηίνο κατθγορίασ καηίνο  ευρζοσ φάςματοσ 

δραςτθριοτιτων ανάμεςα ςε είκοςι και τριάντα ζτθ.  

Θ ΕΕΕΡ εξειδικεφει τθ χρονικι διάρκεια τθσ άδειασ ι το χρονικό τθσ εφροσ αυτισ εντόσ των 

χρονικϊν ορίων των παραγράφων 5 και 6 λαμβανομζνου υπόψθ του περιεχομζνου τθσ 

προκιρυξθσ του διεκνοφσ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ και, προκειμζνου για επιχειριςεισ 

που διακζτουν ςιμερα άδεια καηίνο και υπάγονται ςτο νζο πλαίςιο, ςφμφωνα με τα 

κριτιρια που ορίηονται ςτο άρκρο 11 και ιδίωσ ςτθν παράγραφο 4 και ςυναρτϊνται κυρίωσ 

με το φψοσ τθσ επζνδυςθσ, υφιςτάμενθσ ι νζασ, και τον εκτιμϊμενο για τθν απόςβεςθ 

αυτισ  αναγκαίο χρόνο.   

Άρκρο 360 

Το άρκρο 360 κζτει κανόνεσ εταιρικισ οργάνωςθσ των ΕΚΑΗ και εποπτείασ τουσ από τθν 

ΕΕΕΡ για κζματα που ςυνδζονται με τθν εταιρικι τουσ οργάνωςθ και τθν κεφαλαιουχικι 

τουσ βάςθ.  Ρροβλζπεται αρχικϊσ θ ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, φςτερα από γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ, για τον κακοριςμό 

του ελάχιςτου ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου των ΕΚΑΗ. Θ διάταξθ 

κακορίηει τα κριτιρια που κα πρζπει να λάβει υπόψθ θ κανονιςτικι απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ.  

Στθν παράγραφο 2 ορίηονται, για λόγουσ νομικισ ςυνζπειασ, κανόνεσ για τθν 

παρακολοφκθςθ από τθν ΕΕΕΡ του φψουσ των ιδίων κεφαλαίων των ΕΚΑΗ κακόλθ τθ 

διάρκεια λειτουργίασ τουσ και για τθν υποχρζωςθ αποκατάςταςισ τουσ ςτο φψοσ που 

κρίνεται απαραίτθτο για τθν ομαλι ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. Σχετικϊσ 

εξουςιοδοτείται θ ΕΕΕΡ με κανονιςτικι τθσ πράξθ να ρυκμίηει ςχετικά κζματα.  

Ρροβλζπεται, επίςθσ, θ δυνατότθτα πρόβλεψθσ και επιβολισ κυρϊςεων από τθν ΕΕΕΡ ςτισ 

ΕΚΑΗ ι ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςισ τουσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ του νόμου, περιλαμβανομζνων εκείνων που ορίηονται ςτισ οικείεσ 

κανονιςτικζσ πράξεισ, ςε ςχζςθ με τα ίδια κεφάλαια των ΕΚΑΗ.  

Για τα διαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου ελζγχου, ςτθν παράγραφο 3 ορίηεται ότι ο τακτικόσ 

και ζκτακτοσ ζλεγχοσ που προβλζπεται από τισ διατάξεισ για τισ ανϊνυμεσ εταιρίεσ αςκείται 

ςτισ ΕΚΑΗ από ορκωτό ελεγκτι λογιςτι.   

Για λόγουσ νομικισ ςυνζπειασ, ορίηεται ςτθν παράγραφο 4 ότι για τθν τροποποίθςθ των 

περί ςκοποφ διατάξεων των ΕΚΑΗ απαιτείται προθγοφμενθ άδεια τθσ ΕΕΕΡ, θ οποία 

παρζχεται εφόςον πλθροφνται οι όροι τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2.  



Τζλοσ, ςτθν παράγραφο 5 ορίηεται ότι οι ΕΚΑΗ υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν και απ’ 

ευκείασ ςτθν ΕΕΕΡ τα ςτοιχεία που υποβάλλονται ςε δθμοςιότθτα, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 7α του κ.ν. 2190/1920, προσ διευκόλυνςθ του ελζγχου που διενεργεί 

θ ΕΕΕΡ.   

Άρκρο 361 

Στο άρκρο 361 προβλζπεται ο κακοριςμόσ όρων και προχποκζςεων διεξαγωγισ του 

πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ βάςει του οποίου κα γίνει θ επιλογι του παραχωρθςιοφχου 

νζασ άδειασ καηίνο, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, ενϊ θ ΕΕΕΡ δφναται να 

αποφαςίηει και τθ ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, κακϊσ και το φψοσ 

του παραβόλου που απαιτείται για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό. Οι διατάξεισ λαμβάνουν 

υπόψθ τθ νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που αποδίδει ςθμαςία ςε 

κζματα διαφάνειασ και ελεφκερου ανταγωνιςμοφ κατά το διαγωνιςμό παραχϊρθςθσ των 

αδειϊν, ζτςι ϊςτε να κακίςταται δυνατόσ ο ζλεγχοσ του αμερόλθπτου χαρακτιρα των 

διαδικαςιϊν του διαγωνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργείται τθρουμζνων των κανόνων 

του ν. 4413/2016 για τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ και ςφμφωνα με τισ αρχζσ του 

πρωτογενοφσ ενωςιακοφ δικαίου. Οι διαδικαςίεσ πρζπει να διαςφαλίηουν ίςθ μεταχείριςθ 

όλων των ςυμμετεχόντων και θ επιλογι να γίνεται ςφμφωνα με αμερόλθπτα κριτιρια 

επιλογισ που ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, είναι 

αντικειμενικά και οριοκετοφν τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ Αρχισ με τρόπο 

ςυγκεκριμζνο και ειδικό. Τα κριτιρια αυτά πρζπει να δθμοςιοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ 

προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 

Θ παρ. 3 ορίηει κζματα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ και του περιεχομζνου τθσ 

προκιρυξθσ, που κακορίηονται από τθν ΕΕΕΡ που τον προκθρφςςει.  

Θ παρ. 4 ορίηει ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό παρακζτουν πλθροφορίεσ ωσ προσ τθν 

ανϊνυμθ εταιρία ςτθν οποία κα παραςχεκεί θ άδεια λειτουργίασ ΕΚΑΗ, εφόςον θ 

κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ γίνει ςτθν εν λόγω προςφορά, ανεξάρτθτα από το αν θ 

εταιρία αυτι υφίςταται ι κα ιδρυκεί πριν από ι μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. 

Αναλαμβάνουν ςχετικϊσ τθν υποχρζωςθ ότι θ εταιρία αυτι κα πλθροί τισ προχποκζςεισ 

που απαιτοφν οι διατάξεισ του νόμου για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ.   

Ρεριγράφονται, επίςθσ, ςτθν παράγραφο 5, κζματα διαδικαςίασ, που διαςφαλίηουν τθν 

άρτια και αςφαλι διενζργεια του διαγωνιςμοφ, όπωσ θ καταβολι εγγυθτικισ επιςτολισ, 

και εξουςιοδοτείται θ ΕΕΕΡ με κανονιςτικι τθσ απόφαςθ να ρυκμίηει ειδικά κζματα τθσ 



διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και του περιεχομζνου του, κακϊσ και των προςϊπων που 

επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ς’ αυτόν.  

Επίςθσ, ςτθν παράγραφο 6 περιγράφονται αναλυτικά όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία και οι 

πλθροφορίεσ που πρζπει να περιλαμβάνει θ προκιρυξθ, κακϊσ και ςχετικά με τθν εταιρία 

που κα καταςτεί παραχωρθςιοφχοσ, ωσ προσ τα οποία κα πρζπει ο ςυμμετζχων ςτο 

διαγωνιςμό να παράςχει πλθροφόρθςθ ι να αναλάβει δεςμεφςεισ.  

Επίςθσ ορίηεται το περιεχόμενο τθσ προςφοράσ που υποβάλλει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ για 

τθ ςυμμετοχι του ςτον διαγωνιςμό. Ειδικότερα, απαιτείται θ υποβολι πλιρουσ καταλόγου 

των  δραςτθριοτιτων τθσ εταιρίασ, πλιρουσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου, αναλυτικοφ 

χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ, των πθγϊν και φορζων χρθματοδότθςθσ, 

κακϊσ και αναλυτικισ επιμζτρθςθσ  του κόςτουσ τθσ, αναλυτικισ εκτίμθςθσ του άμεςου 

δθμοςιονομικοφ οφζλουσ που προκφπτει από τθν επζνδυςθ και των ωφελειϊν για τθν 

εκνικι οικονομία, τθσ περιγραφισ των κζςεων εργαςίασ που κα δθμιουργθκοφν ανά 

ειδικότθτα και επιμζρουσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ανάλυςθσ κινδφνων που μποροφν 

να επθρεάςουν τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ, ςχεδίου καταςτατικοφ 

προκειμζνου περί υπό ςφςταςθσ ι καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ προκειμζνου περί 

υφιςτάμενθσ, κακϊσ και άλλων ςτοιχείων που μπορεί να κακορίηει θ ΕΕΕΡ με απόφαςι 

τθσ. Τζτοια ςτοιχεία μπορεί να αποτελζςουν, ενδεικτικά, το αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου, 

πιςτοποιθτικά περί μθ πτωχεφςεωσ και βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν του ΔΣ, των 

διευκυντικϊν ςτελεχϊν και των μετόχων που κατζχουν ειδικι ςυμμετοχι ςτθ εταιρία κ.λπ.. 

Με τθν παράγραφο 7 διευκρινίηεται ότι προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ποιοτικι 

αξιολόγθςθ των υποψθφίων που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, προβλζπεται θ εφαρμογι 

των όςων ορίηονται ςχετικά ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και το άρκρο 39 του ν. 

4413/2016 (Α’ 148).  

Με τθν παράγραφο 9 εξουςιοδοτείται θ ΕΕΕΡ να κακορίςει κζματα ςχετικά με τθν 

ςυγκρότθςθ Επιτροπισ Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Θ παράγραφοσ 10 αποκλείει τθν περίπτωςθ να προκφψει δικαίωμα αποηθμίωςθσ των 

ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό για οποιονδιποτε λόγο. 

Στθν παράγραφο 11 ρυκμίηονται αναλυτικά τα κζματα που αφοροφν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, νομίμωσ εκπροςωποφμενου από τον 

Υπουργό Οικονομικϊν, και του πλειοδότθ, κακϊσ επίςθσ και τα ςχετικά με τον 

προςυμβατικό ζλεγχο που χρονικά προθγείται. 



Με τθν παράγραφο 13 ρυκμίηονται κζματα προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό 

Συνζδριο. 

Με τθν παρ. 15 εξουςιοδοτείται θ ΕΕΕΡ να ρυκμίηει με κανονιςτικι τθσ πράξθ ειδικά 

κζματα διενζργειασ του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ. 

 

Άρκρο 362 

Με τθν παράγραφο 1 ορίηεται ότι προκειμζνου θ ΕΕΕΡ να εκδϊςει απόφαςθ για τθ 

ςυνδρομι των άρκρων 358, 359, 360, 363, 364 και 365  του παρόντοσ, ελζγχει κζματα, 

όπωσ θ καταλλθλότθτα και αξιοπιςτία τθσ διοίκθςισ τουσ, κακϊσ και των κυρίων μετόχων 

των επιχειριςεων ςε ςχζςθ με τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ τουσ διαχείριςθσ, θ φπαρξθ 

υποχρεωτικϊν οργανωτικϊν δομϊν και δομϊν εςωτερικοφ ελζγχου, θ κζςπιςθ κανόνων 

λειτουργίασ και δεοντολογίασ, κακϊσ και κανόνων περί επαρκϊν ιδίων κεφαλαίων κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ άδειασ.  

Με τισ παραγράφουσ 2, 3 και 4 ορίηονται τα κατ’ ελάχιςτο υποβαλλόμενα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτοφνται για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ και 

ορίηεται ακριβισ  χρόνοσ υποχρζωςθσ κατάκεςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και οι ςυνκικεσ κατάπτωςθσ αυτισ.  

Με τθν παράγραφο 5 ρυκμίηονται κζματα καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ άδειασ.     

Με τθν παράγραφο 6 προβλζπεται ότι, προκειμζνου για επιχειριςεισ που διακζτουν 

ςιμερα άδεια καηίνο, εφόςον αυτζσ υπαχκοφν ςτο νζο πλαίςιο, θ χοριγθςθ άδειασ 

λειτουργίασ γίνεται ςφμφωνα με  τα κριτιρια που ορίηονται ςτο άρκρο 369. 

Άρκρο 363 

Το άρκρο 363 εςτιάηει ςτθν αναγκαία οργάνωςθ που πρζπει να ζχουν οι ΕΚΑΗ κατά τθν 

άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ. Ορίηει ότι οι ΕΚΑΗ πρζπει να κεςπίςουν και να τθροφν 

οργανωτικοφσ κανόνεσ που καλφπτουν κζματα διοικθτικισ και τεχνικοοικονομικισ τουσ 

οργάνωςθσ και διαςφαλίηουν ςυνκικεσ διαφάνειασ ωσ προσ τθν λειτουργία και 

ακεραιότθτα τθσ διοργάνωςθσ τθσ διεξαγωγισ των παιγνίων, πρόςφορουσ μθχανιςμοφσ 

εςωτερικοφ ελζγχου, κακϊσ και κανόνεσ δεοντολογίασ για το προςωπικό τουσ, ζτςι ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ ςφννομθ λειτουργία τουσ και να ελαχιςτοποιείται ο κίνδυνοσ βλάβθσ των 

ςυμφερόντων των παικτϊν από τυχόν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων τουσ με αυτά τθσ ΕΚΑΗ. 

Ρρζπει επίςθσ να διακζτουν μθχανιςμοφσ κατάλλθλουσ για τθν πρόλθψθ τθσ 



νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Οφείλουν επίςθσ να διακζτουν 

κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ που εξαςφαλίηουν το αδιάβλθτο των τυχερϊν παιγνίων και, εν 

γζνει, τθν κανονικι, απρόςκοπτθ και αςφαλι διεξαγωγι τουσ, αποτρζπουν τθν ανάπτυξθ 

απατθλϊν μεκόδων, κακιςτοφν ευχερι και αποτελεςματικι τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

λειτουργίασ τουσ και διαςφαλίηουν τον ευχερι ζλεγχο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ από τθν 

ΕΕΕΡ. Επιβάλλεται επίςθσ να διακζτουν μθχανιςμοφσ ελζγχου και αςφαλείασ ςτον τομζα 

τθσ θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και ςφςτθμα λογιςτικισ καταχϊριςθσ των 

διενεργοφμενων πράξεων και δεδομζνων, που διευκολφνει τθν αποτελεςματικι άςκθςθ 

των κακθκόντων τθσ ΕΕΕΡ.  Τα παραπάνω αποτελοφν προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ άδειασ 

λειτουργίασ ςε ΕΚΑΗ.   

Λόγω του εξόχωσ τεχνικοφ χαρακτιρα πολλϊν από τουσ κανόνεσ που κζτει θ διάταξθ αυτι, 

με τθν παράγραφο 2 εξουςιοδοτείται θ ΕΕΕΡ να εκδίδει κανονιςτικζσ πράξεισ για τθ 

ρφκμιςθ ειδικϊν και τεχνικϊν κεμάτων που αποτελοφν αντικείμενο ρφκμιςθσ  του άρκρου.  

Με τισ πράξεισ αυτζσ δφνανται να εξειδικεφονται και ρυκμίηονται ςειρά κεμάτων που 

παρατίκενται ενδεικτικϊσ, όπωσ οργανωτικζσ υποχρεϊςεισ των ΕΚΑΗ, χαρακτθριςτικά των 

μθχανιςμϊν εςωτερικοφ ελζγχου και του ςυςτιματοσ λογιςτικισ καταχϊριςθσ των 

διενεργοφμενων πράξεων και δεδομζνων που πρζπει να διακζτουν οι ΕΚΑΗ, ηθτιματα που 

αφοροφν το λογιςτικό τουσ ςφςτθμα, τα λογιςτικά αρχεία και βιβλία τουσ, τθν τιρθςθ και 

αποκικευςθ αρχείων, τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ που οι ΕΚΑΗ οφείλουν να 

υποβάλλουν ςτθν ΕΕΕΡ, κζματα διαςφάλιςθσ των ςυνκθκϊν διαφάνειασ ωσ προσ τθν 

διοργάνωςθ και διεξαγωγι των παιγνίων, το είδοσ των μθχανιςμϊν για τθν 

παρακολοφκθςθ των παιγνιομθχανθμάτων και των παιγνίων τραπεηιϊν προσ διαςφάλιςθ 

τθσ τιρθςθσ τθσ ζννομθσ τάξθσ, ηθτιματα μθχανιςμϊν ελζγχου και αςφαλείασ ςτον τομζα 

τθσ θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων κλπ.  Με τισ εν λόγω κανονιςτικζσ πράξεισ θ 

ΕΕΕΡ δφναται επίςθσ να κακορίηει διαδικαςίεσ που πρζπει να τθροφν οι ΕΚΑΗ προσ 

διευκόλυνςθ του ελζγχου α) από το Δθμόςιο κεμάτων που αφοροφν τα οικονομικά 

ςτοιχεία και εν γζνει τθν οικονομικι τουσ κατάςταςθ, κακϊσ και β) από τθν ΕΕΕΡ ωσ προσ 

τθ ςυμμόρφωςι τουσ με εποπτικζσ διατάξεισ.   

Οι αποφάςεισ αυτζσ μποροφν να ειςάγουν διαφοροποιιςεισ βάςει αντικειμενικϊν 

ςτοιχείων και παραγόντων, όπωσ θ μορφι και το μζγεκοσ τθσ ΕΚΑΗ, το μερίδιό τουσ ςτθν 

αγορά, ο αρικμόσ των απαςχολουμζνων τουσ, θ κατάταξι τουσ ςτθ εκτίμθςθ κινδφνων 

βάςει ςχετικισ ανάλυςθσ που διενεργεί θ ΕΕΕΡ κ.λπ.. 

Άρκρο 364 



Στο άρκρο 364 περιγράφονται τα κριτιρια καταλλθλότθτασ που πρζπει να ςυγκεντρϊνονται 

ςτα πρόςωπα των μελϊν του ΔΣ και των διευκυντικϊν ςτελεχϊν των ΕΚΑΗ, κακϊσ και 

γενικά των προςϊπων που αςκοφν, άμεςα ι ζμμεςα, τθ διοίκθςθ τουσ. Συγκεκριμζνα, τα εν 

λόγω πρόςωπα απαιτείται να είναι αξιόπιςτα, να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ για τθν 

αποτελεςματικι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ακεραιότθτα, κατάρτιςθ, εμπειρία και 

βακμό γνϊςεων, κακϊσ και τα απαραίτθτα προςόντα, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που, κατά 

τεκμιριο, κα τουσ επιτρζπουν να εκπλθρϊνουν αποτελεςματικά τα κακικοντά τουσ, να μθν 

ζχουν καταδικαςκεί για ςειρά εγκλθμάτων που απαρικμοφνται ςτθν παρ. 4 και, εν γζνει, να 

είναι κατάλλθλα να εξαςφαλίςουν τθ ςυνετι και χρθςτι διαχείριςθ τθσ ΕΚΑΗ και τθ 

ςφμφωνθ με το νόμο λειτουργία τθσ.  Αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ πρζπει να πλθροφν και 

άλλα πρόςωπα που αςκοφν ουςιαςτικά κακικοντα ςτθν ΕΚΑΗ, τα οποία και απαρικμεί το 

τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 1. 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2 θ ακεραιότθτα, θ τεχνικι και επαγγελματικι επάρκεια των 

προςϊπων τθσ παραγράφου 1, ανάλογα με τα κακικοντα που αςκοφν, αποτελοφν τα 

κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία θ ΕΕΕΡ διαπιςτϊνει τθν καταλλθλότθτά τουσ. Διευκρινίηεται 

ότι επί ςυλλογικϊν οργάνων ι ςυμπραττόντων ςτελεχϊν, δεν απαιτείται να διακζτει κάκε 

πρόςωπο ατομικά εμπειρία και επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτον τομζα των τυχερϊν 

παιγνίων, αλλά κρίςιμθ είναι θ πλιρωςθ των εν λόγω προχποκζςεων για το ςυλλογικό 

όργανο ι τα ςυμπράττοντα ςτελζχθ ωσ ςυνόλου.  

Στθν  παράγραφο 3 απαρικμοφνται ςειρά ποινικϊν αδικθμάτων, θ καταδίκθ ςτα οποία 

ςυνιςτά κατ’ αρχιν κϊλυμα για τθν ανάλθψθ κακθκόντων ςε ΕΚΑΗ, ενϊ θ παράγραφοσ 4 

ορίηει ότι θ ΕΕΕΡ δφναται να ηθτά από τα προσ ζγκριςθ πρόςωπα, κακϊσ και από κάκε άλλο 

φορζα και αρχι του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, οποιοδιποτε ςτοιχείο, ζγγραφο ι 

πλθροφορία κρίνει ςκόπιμο για τθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ τθσ, απαραίτθτο για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ, τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ ακεραιότθτά τουσ.  

Θ παράγραφοσ 5 δίνει τθ δυνατότθτα ςτθν ΕΕΕΡ να καλεί τα παραπάνω πρόςωπα ςε 

ςυνζντευξθ, προκειμζνου να βεβαιϊςει τθν καταλλθλότθτά τουσ.  

Στθν παράγραφο 7, εξουςιοδοτείται θ ΕΕΕΡ, με κανονιςτικι τθσ πράξθ, να εξειδικεφει 

ειδικά και τεχνικά κζματα, διαδικαςίεσ και τισ λεπτομζρειεσ που απαιτοφνται για τθν 

εφαρμογι του εν λόγω άρκρου 

 

Άρκρο 365 



Με το άρκρο 365 ρυκμίηονται τα ηθτιματα αξιοπιςτίασ και καταλλθλότθτασ των μετόχων 

ΕΚΑΗ που ζχουν ειδικι ςυμμετοχι ςτισ εν λόγω εταιρίεσ, άμεςα ι ζμμεςα. Συγκεκριμζνα, 

ορίηεται ότι οι ωσ άνω μζτοχοι πρζπει να διακζτουν εχζγγυα επαγγελματικοφ ικουσ και 

αξιοπιςτίασ και να είναι ικανοί να διαςφαλίςουν τθ χρθςτι διαχείριςθ τθσ ΕΚΑΗ.  Θ 

παράγραφοσ 2 ορίηει ότι ειδικι ςυμμετοχι διακζτουν οι μζτοχοι που κατζχουν, άμεςα ι 

ζμμεςα, ποςοςτό μεγαλφτερο του 10% του μετοχικοφ κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων 

ψιφου τθσ ΕΚΑΗ.  

Στθν παράγραφο 3 προςδιορίηεται θ ζννοια τθσ ζμμεςθσ ςυμμετοχισ. Αυτι νοείται ωσ 

κατοχι και ζλεγχοσ μετοχϊν είτε μζςω ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων, είτε μζςω τρίτων, 

όταν υφίςταται ςχετικι ςυμφωνία, είτε ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία δικαιϊματα 

ψιφου που ενςωματϊνονται ςε μετοχζσ ζχουν παραςχεκεί ωσ εμπράγματθ αςφάλεια και 

αςκοφνται από τρίτο πρόςωπο ι ζχουν παραςχεκεί λόγω επικαρπίασ ςε τρίτο πρόςωπο, 

είτε όταν τα δικαιϊματα ψιφου που κατζχονται ι τα οποία μποροφν να αςκθκοφν, 

αςκοφνται από επιχείρθςθ τθν οποία ελζγχει τρίτο πρόςωπο, κακϊσ και ςε κάκε περίπτωςθ 

που τα δικαιϊματα ψιφου τα οποία κατζχει πρόςωπο ςτο όνομα του, αυτό τα αςκεί για 

λογαριαςμό ι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τρίτου προςϊπου.  

Θ παράγραφοσ 4 διαςφαλίηει το δικαίωμα τθσ ΕΕΕΡ να ηθτεί από τουσ μετόχουσ όςα 

ςτοιχεία κεωρεί απαραίτθτα προσ διαςφάλιςθ των κατά τθν παράγραφο 1 απαιτοφμενων 

εχζγγυων επαγγελματικοφ ικουσ και αξιοπιςτίασ, που αποςκοποφν ςτθ διαςφάλιςθ τθσ 

χρθςτισ διαχείριςθσ τθσ ΕΚΑΗ.  

Θ παράγραφοσ 5 επιβάλλει ςτουσ ιδρυτζσ (προκειμζνου για εταιρίεσ που ςυνιςτϊνται 

ενόψει τθσ αδειοδότθςισ τουσ ωσ ΕΚΑΗ) και ςτουσ μετόχουσ των ΕΚΑΗ (προκειμζνου για 

υφιςτάμενεσ εταιρίεσ που λαμβάνουν άδεια λειτουργίασ ωσ ΕΚΑΗ) τθν υποχρζωςθ να 

παρζχουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ, ϊςτε να μπορεί θ ΕΕΕΡ να 

αξιολογιςει κατά πόςο ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο των μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι οι 

προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ.  

Με τθν παράγραφο 6 δίνεται θ δυνατότθτα ςτθν ΕΕΕΡ να ηθτά τα πιο πάνω ςτοιχεία και 

από άλλουσ ιδρυτζσ ι μετόχουσ, πζραν δθλαδι εκείνων που κατζχουν ειδικι ςυμμετοχι, 

ςτθν περίπτωςθ που οι μζτοχοι με ειδικι ςυμμετοχι είναι ςυνολικϊσ κφριοι ποςοςτοφ 

κατϊτερου του 50% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρίασ ι του ςυνόλου των 

δικαιωμάτων ψιφου.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτρζπεται ο κίνδυνοσ μεκοδεφςεων για να 

παρακαμφκεί ο ζλεγχοσ των μετόχων. 



Εφόςον μζτοχοι ΕΚΑΗ είναι νομικά πρόςωπα, θ παρ. 7 παρζχει δικαίωμα ελζγχου και των 

φυςικϊν προςϊπων που τα διοικοφν, κακϊσ και των κυρίων μετόχων τουσ, μζχρι και 

φυςικοφ προςϊπου, εφόςον είναι αναγκαίο, ανάλογα με το είδοσ τθσ εταιρίασ, για να είναι 

ςε κζςθ να διαμορφϊςει κρίςθ για τθν καταλλθλότθτά τουσ. Εξυπακοφεται ότι ο ζλεγχοσ 

μζχρι φυςικοφ προςϊπου δεν κα είναι απαραίτθτοσ, μεταξφ άλλων, ςε περίπτωςθ 

εποπτευόμενων επιχειριςεων ι επιχειριςεων με μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτιριο. 

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ διεξαγωγισ του ελζγχου, θ παρ. 8 ορίηει ότι, για τθν 

αναηιτθςθ των ςτοιχείων που αφοροφν τα πρόςωπα των μετόχων, κάμπτεται το απόρρθτο, 

παραπζμποντασ, προσ αποφυγι επανάλθψθσ, ςτισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ του άρκρου 8.  Θ 

παράγραφοσ 9 ορίηει ότι κατά τον ωσ άνω ζλεγχο εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικά οι 

διατάξεισ του άρκρου 40 παρ. 2α του ν. 4002/2011 (A’ 180), ενϊ με τθν παράγραφο 11 

εξουςιοδοτείται θ ΕΕΕΡ με κανονιςτικι τθσ πράξθ να ρυκμίηει τα ειδικά κζματα και τισ 

λεπτομζρειεσ που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι του εν λόγω άρκρου. 

Άρκρο 366 

Με τθν παράγραφο 1 ρυκμίηεται το περιεχόμενο τθσ απόφαςθσ  ζναρξθσ λειτουργίασ 

καηίνο και καταβολισ μζρουσ των τελϊν λειτουργίασ για τθν πρϊτθ πενταετία.  

Με τθν παράγραφο 2 ρυκμίηεται ο τρόποσ πιςτοποίθςθσ τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ των 

λοιπόν τμθμάτων τθσ επζνδυςθσ.  

Με τθν παράγραφο 3 ρυκμίηονται ειδικά κζματα για τθν ζκδοςθ των αποφάςεων των 

παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου. 

Με τθν παράγραφο 4 εξουςιοδοτείται θ ΕΕΕΡ με κανονιςτικι τθσ πράξθ να ρυκμίηει τα 

ειδικά κζματα και τισ λεπτομζρειεσ που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι του εν λόγω 

άρκρου, κακϊσ επίςθσ και τουσ κανόνεσ και τθ διαδικαςία που απαιτείται για τθν 

τροποποίθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ , κακϊσ και αυτι που πρζπει να ακολουκείται 

για τθ διεξαγωγι νζων κατθγοριϊν ι ειδϊν παιγνίων ςε ΕΚΑΗ. 

Άρκρο 367 

Με το άρκρο αυτό προβλζπεται θ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ χοριγθςθσ άδειασ ΕΚΑΗ 

ςε επιχειριςεισ που ιδθ κατζχουν άδεια λειτουργίασ με βάςθ προθγοφμενεσ διατάξεισ ι ςε 

υπό ίδρυςθ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, τα ελάχιςτα ςτοιχεία που πρζπει να περιλαμβάνει θ 

ςχετικι αίτθςθ, πρόςκετεσ προχποκζςεισ ςε περίπτωςθ που θ αιτοφςα εταιρεία είναι 

κυγατρικι επιχείρθςθσ που λειτουργεί καηίνο ι αςκεί δραςτθριότθτα τυχερϊν παιγνίων ςε 



άλλο Κράτοσ, ι ελζγχεται από τα ίδια φυςικά ι νομικά πρόςωπα, τα οποία ελζγχουν 

επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο των τυχερϊν παιγνίων ςε άλλο κράτοσ θ 

ΕΕΕΡ, πριν από τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ΕΚΑΗ, το περιεχόμενο τθσ άδειασ λειτουργίασ και θ 

δυνατότθτα τθσ ΕΕΕΡ να ορίηει ςτθν εν λόγω απόφαςθ ειδικά κζματα που ςυνδζονται με 

τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και τθν προςταςία του κοινωνικοφ ςυνόλου 

και διαςφαλίςεισ που πρζπει να αναλάβουν θ ΕΚΑΗ ι, κατά περίπτωςθ, οι βαςικοί μζτοχοι 

αυτισ, για τθν εκπλιρωςθ και τιρθςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνονται με τθ 

χοριγθςθ τθσ άδειασ.  

Άρκρο 368 

Με το άρκρο αυτό ρυκμίηονται οι προχποκζςεισ ζναρξθσ λειτουργίασ του καηίνο, θ 

πιςτοποίθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των αναλθφκειςϊν υποχρεϊςεων και θ εξουςιοδότθςθ προσ 

τθν ΕΕΕΡ για τθ ρφκμιςθ ειδικϊν και λεπτομερειακϊν κεμάτων. 

Άρκρο 369 

Με τθν παράγραφο 1 προβλζπεται θ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ χοριγθςθσ άδειασ 

ΕΚΑΗ ςε επιχειριςεισ που ιδθ κατζχουν άδεια λειτουργίασ με βάςθ προθγοφμενεσ 

διατάξεισ.  

Με τθν παράγραφο 2 ορίηονται τα ελάχιςτα ςτοιχεία που πρζπει να περιλαμβάνει θ ςχετικι 

αίτθςθ, ο χρόνοσ απόφανςθσ τθσ ΕΕΕΡ επί των αιτιςεων αυτϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ 

ζγκριςθσ ο χρόνοσ τροποποίθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ μεταξφ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του παραχωρθςιοφχου.  

Με τθν παράγραφο 3 προβλζπεται ότι από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ άδειασ λειτουργίασ 

ΕΚΑΗ παφουν αυτοδικαίωσ να ιςχφουν θ προγενζςτερθ άδεια και οι επιμζρουσ όροι τθσ, 

εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθ νζα άδεια λειτουργίασ ΕΚΑΗ, κακϊσ και ότι ςτθν 

περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται πλζον οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.   

Με τθν παράγραφο 4 ορίηεται ότι θ χρονικι διάρκεια τθσ κάκε άδειασ που χορθγείται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, κακορίηεται από τθν ΕΕΕΡ εντόσ του 

πλαιςίου των παραγράφων 5 και 6 του άρκρου 3, θ οποία λαμβάνει υπόψθ κριτιρια όπωσ 

το φψοσ τθσ επζνδυςθσ, αρχικισ ι και νζασ, ο εκτιμϊμενοσ για τθν απόςβεςι τθσ αναγκαίοσ 

χρόνοσ, θ ςτάκμιςθ του οφζλουσ τθσ επιχείρθςθσ που προκφπτει από τθν αλλαγι των 

υποχρεϊςεϊν τθσ βάςει του άρκρου 18 του νομοςχεδίου ςε ςχζςθ με τισ υφιςτάμενεσ, ςε 

βάκοσ χρόνου παραχϊρθςθσ,  κακϊσ και άλλα κριτιρια που δφναται να ορίηει περαιτζρω θ 

ΕΕΕΡ με απόφαςι τθσ, που εκδίδεται φςτερα από ςτάκμιςθ των κριτθρίων παραχϊρθςθσ.  



Με τθν παράγραφο 5 προβλζπεται ότι θ χορθγοφμενθ άδεια λειτουργίασ ΕΚΑΗ δφναται να 

ανανεϊνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του παρόντοσ νόμου. 

Με τθν παράγραφο 6 ορίηεται ότι με τθν τροποποίθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ και τθν 

υπαγωγι τθσ επιχείρθςθσ ςτο νζο πλαίςιο δεν κίγονται και διατθροφνται τα δικαιϊματα και 

οι υποχρεϊςεισ τθσ υφιςτάμενθσ άδειασ, με εξαίρεςθ τθ χρονικι διάρκεια τθσ άδειασ και 

τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτο άρκρο 18 του παρόντοσ 

νόμου. 

Με τθν παράγραφο 7 προβλζπεται ότι, κατόπιν υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ ςτθν ΕΕΕΡ, 

μπορεί να χορθγθκεί ςτθν ΕΚΑΗ δικαίωμα αποκλειςτικισ λειτουργίασ καηίνο εντόσ τθσ 

ηϊνθσ ςτθν οποία δικαιοφται να αςκεί τθ δραςτθριότθτά τθσ. Ωσ προχπόκεςθ ζγκριςθσ από 

τθν ΕΕΕΡ ςχετικισ αίτθςθσ τθσ ΕΚΑΗ ορίηεται θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ διενζργειασ νζων 

επενδφςεων, που κα κακοριςκοφν ςτθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ. Εφόςον θ ΕΕΕΡ εγκρίνει 

τθν αίτθςθ και περιλάβει δικαίωμα αποκλειςτικισ λειτουργίασ ςτθν άδεια λειτουργίασ 

ΕΚΑΗ, προβλζπεται θ καταβολι ανταλλάγματοσ υπό τθ μορφι  ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 

ίδιασ επζνδυςθσ. Το φψοσ του ανταλλάγματοσ κακορίηεται από Ριςτοποιθμζνο Εκτιμθτι. 

Κριτιρια για τον κακοριςμό του κα είναι θ χρονικι διάρκεια τθσ άδειασ υπό κακεςτϊσ 

αποκλειςτικότθτασ, θ ζκταςθ τθσ γεωγραφικισ περιοχισ ςτθν οποία αυτι κα ιςχφει, ο 

εκτιμϊμενοσ χρόνοσ απόςβεςθσ τθσ επζνδυςθσ ςε ςχζςθ με το φψοσ τθσ, κακϊσ και άλλα 

κριτιρια που κα κακοριςκοφν με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, φςτερα από γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ. Θ εν λόγω απόφαςθ μπορεί 

περαιτζρω να ορίηει τθ διαδικαςία οριςμοφ του Εκτιμθτι, κζματα άςκθςθσ του ζργου του, 

κζματα μεκοδολογίασ τθσ αποτίμθςθσ και άλλα ειδικά κζματα.  Εφόςον θ ΕΕΕΡ κρίνει ότι θ 

χοριγθςθ δικαιϊματοσ αποκλειςτικότθτασ κα αποβεί επωφελισ για το δθμόςιο ςυμφζρον, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ωφζλειεσ που κα προκφψουν από τθν επζνδυςθ για τθν εκνικι 

οικονομία, εκδίδει ςχετικι απόφαςι τθσ. Στθν καταρτιηόμενθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ 

προςδιορίηονται οι όροι ανάπτυξθσ τθσ επζνδυςθσ, κακϊσ και μζτρα τα οποία 

διαςφαλίηουν τθν προςικουςα υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ. 

Άρκρο 370 

Με τθν παράγραφο 1 προβλζπεται θ δυνατότθτα ανανζωςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ 

που κα χορθγείται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νομοςχεδίου, με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ, θ 

οποία κα εκδίδεται κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ τθσ ενδιαφερόμενθσ ΕΚΑΗ που κα πρζπει να 

υποβάλλεται πριν από τθν πάροδο ενόσ ζτουσ από τθ λιξθ τθσ ιςχφουςασ.  Το χρονικό αυτό 

διάςτθμα του ενόσ ζτουσ προβλζπεται για να είναι ςε κζςθ το Δθμόςιο να εκτιμιςει 



εγκαίρωσ κζματα προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ για καηίνο ςτθν περιοχι. Θ απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ 

κακορίηει και τθ χρονικι διάρκεια τθσ ανανζωςθσ, θ οποία δφναται να κυμαίνεται μεταξφ 5 

και 10 ετϊν για τθν κατθγορία καηίνο κλαςικοφ τφπου και 10 και 20 ετϊν για τθν κατθγορία 

καηίνο-κερζτρου.  

Με τθν παράγραφο 2 κακορίηονται τα ςτοιχεία που πρζπει να περιζχει θ αίτθςθ για 

ανανζωςθ.    

Με τθν παράγραφο 3 ορίηεται ότι θ ΕΕΕΡ εγκρίνει τθν ανανζωςθ κατόπιν ελζγχου 

νομιμότθτασ, αφοφ δθλαδι διαπιςτϊςει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ του νόμου για τθ 

χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ ςε ςχζςθ με τθν οργάνωςθ, τθ διοίκθςθ και τθ μετοχικι 

ςφνκεςθ τθσ εταιρίασ. Δεδομζνου ότι, εν προκειμζνω, θ αίτθςθ υποβάλλεται από ΕΚΑΗ που 

ζχει ιδθ ελεγχκεί ωσ προσ το αν πλθροί τισ προχποκζςεισ αυτζσ κατά τθ χοριγθςθ τθσ 

άδειασ λειτουργίασ και, επιπλζον, υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ οργάνωςθσ, 

ςτελζχωςθσ και αξιόπιςτθσ μετοχικισ ςφνκεςθσ ςε διαρκι βάςθ, πρόκειται ουςιαςτικά για 

επανζλεγχο των προχποκζςεων αυτϊν και επιβεβαίωςθ τθσ τιρθςισ τουσ από τθν ΕΚΑΗ.   

Με τθν παράγραφο 4 ορίηεται ότι για τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ, θ ΕΚΑΗ καταβάλλει ςτο 

Ελλθνικό Δθμόςιο αντάλλαγμα, που μπορεί να ζχει και τθ μορφι αντιςτακμιςτικϊν 

παροχϊν για τθ διενζργεια επενδφςεων που αναλαμβάνει να διενεργιςει θ ΕΚΑΗ, 

ςφμφωνα με τα όςα μπορεί να ορίηει ςχετικι κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ που ζχει εκδοκεί φςτερα από γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ. Θ 

ίδια απόφαςθ μπορεί να κακορίηει και κριτιρια για τθν αποτίμθςθ του οφζλουσ τθσ ΕΚΑΗ 

λόγω τθσ ανανζωςθσ τθσ άδειασ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί από Ριςτοποιθμζνο 

Εκτιμθτι τον οποίο ορίηει θ ΕΕΕΡ, κακϊσ και κζματα που αφοροφν τθ διαδικαςία οριςμοφ 

του Εκτιμθτι, τθν άςκθςθ του ζργου του, τθ μεκοδολογία τθσ αποτίμθςθσ και άλλα ειδικά 

κζματα. Στθν καταρτιηόμενθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ προςδιορίηονται οι όροι ανάπτυξθσ 

τθσ επζνδυςθσ, κακϊσ και μζτρα τα οποία διαςφαλίηουν τθν προςικουςα υλοποίθςθ τθσ 

επζνδυςθσ.  

Με τθν παράγραφο 5 διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ ανανζωςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ, 

τυχόν υφιςτάμενθ ςτθν τρζχουςα άδεια ριτρα αποκλειςτικότθτασ δεν ανανεϊνεται.   

Άρκρο 371 

Με τθν παράγραφο 1 ορίηονται οι διαρκείσ υποχρεϊςεισ που υπζχουν οι ΕΚΑΗ ςε κζματα 

οργάνωςθσ και ςτελζχωςισ τουσ, οι οποίεσ αποςκοποφν ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςφννομθσ 

λειτουργίασ τουσ και ςτθν αποφυγι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ι ανάπτυξθσ μεκόδων που 



κα ζκεταν ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των παικτϊν και τθν αγορά παιγνίων. Οι εν λόγω 

υποχρεϊςεισ αφοροφν τθν διοικθτικι και τεχνικοοικονομικι οργάνωςθ και δομι τθσ ΕΚΑΗ 

ςτθν αξιοπιςτία, πείρα, ικανότθτα και επαγγελματικό ικοσ τθσ διοίκθςθσ και των 

διευκυντικϊν ςτελεχϊν προσ επιτζλεςθ των ςκοπϊν τθσ ΕΚΑΗ, κακϊσ και τθν μετοχικι 

ςφνκεςθ που διαςφαλίηει τθ χρθςτι τθσ διαχείριςθ.  Το τελευταίο ηιτθμα ρυκμίηεται 

ειδικότερα ςτο άρκρο 15. Επιπλζον τονίηεται θ υποχρζωςθ των ΕΚΑΗ να ςυμμορφϊνονται 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τουσ με τισ οργανωτικζσ και λειτουργικζσ απαιτιςεισ που 

υπζχουν εκ του νόμου, με τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ που κεςπίηει θ ΕΕΕΡ και διζπουν τισ 

ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ και, εν γζνει, με τουσ κανόνεσ που κζτουν οι ίδιεσ με τον 

Εςωτερικό Κανονιςμό τουσ.  

Με τισ παραγράφουσ 2, 3 και 4 ρυκμίηονται υποχρεϊςεισ των ΕΚΑΗ που πρζπει να τθροφν 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τουσ και, ςυγκεκριμζνα, να διακζτουν και εφαρμόηουν 

τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ, οποίοσ πρζπει να περιζχει αποτελεςματικζσ 

οργανωτικζσ και διοικθτικζσ ρυκμίςεισ, να διακζτουν υγιείσ και αποτελεςματικζσ 

διοικθτικζσ και λογιςτικζσ διαδικαςίεσ και μθχανιςμοφσ εςωτερικοφ ελζγχου, 

αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ εκτίμθςθσ των κινδφνων, κακϊσ και μθχανιςμοφσ ελζγχου και 

αςφάλειασ των ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ δεδομζνων λειτουργίασ των 

παιγνίων.  

Με τθν παράγραφο 5 ορίηεται θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των νζων μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και άλλων διευκυντικϊν ςτελεχϊν, ςε περίπτωςθ αλλαγισ τουσ.  Θ αξιολόγθςθ 

γίνεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του άρκρου 8.  

Με τθν παράγραφο 6 ειςάγονται ρυκμίςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ του 

διοικθτικοφ, τεχνικοφ, κφριου ι βοθκθτικοφ προςωπικοφ των ΕΚΑΗ, που, λόγω των 

κακθκόντων και εν γζνει αρμοδιοτιτων του, μετζχει με οποιονδιποτε τρόπο ςτθ διεξαγωγι 

των παιγνίων. Θ διάταξθ προβλζπει τθ διαδικαςία γνωςτοποίθςθσ ςτθν ΕΕΕΡ των εν λόγω 

υπαλλιλων και αξιολόγθςισ τουσ από τθν ΕΕΕΡ, ςτθν οποία παρζχεται θ δυνατότθτα, 

εφόςον κρίνει με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ οι 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ αξιοπιςτίασ και καταλλθλότθτασ, να απαιτιςει τθν 

απομάκρυνςθ και αντικατάςταςι τουσ.   

Με τθν παράγραφο 7 προβλζπεται θ αρμοδιότθτα τθσ ΕΕΕΡ να ηθτιςει από ΕΚΑΗ τθν 

απομάκρυνςθ οποιουδιποτε υπαλλιλου ι ςυνεργάτθ τθσ, ο οποίοσ, κατά τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων του, κζτει ςε κίνδυνο τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ΕΚΑΗ. Σε όλεσ αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ παρζχεται δικαίωμα προθγοφμενθσ ακροάςεωσ ςτθν ΕΚΑΗ.  



Με τθν παράγραφο 8 ρυκμίηονται κζματα πιςτοποίθςθσ τθσ καταλλθλότθτασ των 

υπαλλιλων των ΕΚΑΗ που μετζχουν ςτθ διεξαγωγι των παιγνίων.  

Με τισ παραγράφουσ 9 και 10 ρυκμίηονται κζματα γνωςτοποιιςεων, αιτιςεων 

πιςτοποίθςθσ και δελτίων καταλλθλότθτασ που ζχουν εκδοκεί για πρόςωπα που 

απαςχολοφνται ςε επιχειριςεισ καηίνο ςφμφωνα με τισ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ 

διατάξεισ που ίςχυαν κατά το χρόνο ζκδοςι τουσ όταν τα πρόςωπα αυτά απαςχολοφνται ςε 

ΕΚΑΗ.  

Με τθν παράγραφο 11 παρζχεται εξουςιοδότθςθ τθν ΕΕΕΡ να εξειδικεφει τισ υποχρεϊςεισ 

που προβλζπονται για τισ ΕΚΑΗ ςτο εν λόγω άρκρο.  

Άρκρο 372 

Στο άρκρο 372 περιγράφονται ειδικά κζματα και λεπτομζρειεσ που αφοροφν τθ λειτουργία 

των καηίνο.  

Με τθν παράγραφο 1 τίκεται εξαίρεςθ για τισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν καηίνο από τισ 

διατάξεισ περί ωραρίων ομοειδϊν επιχειριςεων διατάξεισ.  

Με τθν παράγραφο 2 εξομοιϊνονται οι ΕΚΑΗ με τισ επιχειριςεισ λειτουργίασ ξενοδοχείων 

πολυτελείασ ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ για καταβολι τελϊν και δικαιωμάτων. 

Με τθν παράγραφο 4 ρυκμίηεται θ άρςθ του επαγγελματικοφ απορριτου κατά τθν άςκθςθ 

των αρμοδιοτιτων τθσ ΕΕΕΡ, ιδίωσ για τθ ςυλλογι ςτοιχείων προσ διενζργεια των ελζγχων 

που διενεργεί για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και για τθν εκπλιρωςθ των εν γζνει 

υποχρεϊςεων των ΕΚΑΗ. Βεβαίωσ, το προςωπικό και τα μζλθ τθσ ΕΕΕΡ, εισ γνϊςθ των 

οποίων περιζρχονται πλθροφορίεσ και ςτοιχεία κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, 

υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ των διατάξεων περί εχεμφκειασ του άρκρου 26 του ν. 

3528/2007 (Α’ 26).  θτϊσ προβλζπεται θ εξουςία τθσ ΕΕΕΡ για πρόςβαςθ,  μζςω των 

εντεταλμζνων οργάνων τθσ και ςτο πλαίςιο άςκθςθσ των εποπτικϊν τθσ κακθκόντων για 

τθν εφαρμογι των διατάξεων του προτεινομζνου νόμου, ςε όλα τα ςτοιχεία που τθροφν οι 

ΕΚΑΗ.   

Με τθν παράγραφο 5 θ ΕΕΕΡ εξουςιοδοτείται να ελζγχει, θ ίδια ι μζςω ορκωτϊν ελεγκτϊν 

λογιςτϊν τα βιβλία και ςτοιχεία που οφείλουν να τθροφν οι ΕΚΑΗ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του προτεινόμενου νόμου και των κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδιδομζνων κανονιςτικϊν 

πράξεων, κακϊσ και τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ των ΕΚΑΗ, ειςάγεται δε θ 

υποχρζωςθ των ΕΚΑΗ  να παρζχουν ςτθν ΕΕΕΡ και τα όργανα που αυτι εντζλλεται για τθ 



διενζργεια του ελζγχου όλα τα ςτοιχεία που είναι αναγκαία για τθν άςκθςι του, με τον 

τρόπο και ςτον χρόνο που αυτι ορίηει.  

Άρκρο 373 

Στο άρκρο αυτό ρυκμίηονται τα ςχετικά με τθ μεταβίβαςθ μετοχϊν των ΕΚΑΗ ηθτιματα.  Θ 

διάταξθ αυτι ςκοπεί ςτθ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ των μετόχων των ΕΚΑΗ με ειδικι 

ςυμμετοχι κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τουσ, ςε ςυνζχεια του άρκρου 9.   

Με τισ παραγράφουσ 1 ζωσ 4 κεςπίηεται διαδικαςία ελζγχου τθσ καταλλθλότθτασ νζων 

μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι ςε ΕΚΑΗ που οι μετοχζσ τθσ δεν είναι ειςθγμζνεσ ςε 

χρθματιςτιριο, όταν ςυνεπεία τθσ ςυναλλαγισ επζρχονται μεταβολζσ ωσ προσ 

ςυγκεκριμζνα όρια μετοχικοφ κεφαλαίου ι δικαιωμάτων ψιφου τθσ ΕΚΑΗ. Από τθν 

παράγραφο 1 προκφπτει ότι πριν από κάκε μεταβίβαςθ εν ηωι, ανεξαρτιτωσ νομικισ 

αιτίασ, εξαιρουμζνθσ τθσ γονικισ παροχισ, πρζπει να γίνει γνωςτοποίθςθ ςτθν ΕΕΕΡ τθσ 

κατάρτιςθσ ςυναλλαγισ ζνα μινα πριν αυτι πραγματοποιθκεί, όταν με τθ μεταβίβαςθ ι 

ςυνεπεία αυτισ ο μεταβιβάηων κατζρχεται των ποςοςτϊν 10%, 20% 33%, 50% ι 66,6% του 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ ΕΚΑΗ ι των δικαιωμάτων ψιφου τθσ ι όταν ο αποκτϊν 

υπερβαίνει τα ποςοςτά 10%, 20% 33%, 50% ι 66,66% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ ΕΚΑΗ ι 

των δικαιωμάτων ψιφου τθσ ΕΚΑΗ. Θ ΕΕΕΡ ελζγχει τθν καταλλθλότθτα του αποκτϊντοσ να 

διαχειριςτεί με τρόπο χρθςτό τθν ΕΚΑΗ και δφναται να εναντιωκεί με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςι τθσ ςτθ ςκοποφμενθ μεταβίβαςθ αν κρίνει ότι ςτο πρόςωπο του αποκτϊντοσ δεν 

ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ, που κρίνονται ςφμφωνα με τα κριτιρια των 

διατάξεων του άρκρου 9.  Οι διατάξεισ των παραγράφων 1 – 9 του άρκρου αυτοφ 

εφαρμόηονται και ςτισ μεταβιβάςεισ που ρυκμίηει το άρκρο 17. Επομζνωσ, ελζγχεται θ 

καταλλθλότθτα των μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι που αποκτοφν άμεςα ι και ζμμεςα 

μετοχζσ ι δικαιϊματα ψιφου ΕΚΑΗ.  

Θ παράγραφοσ 3 ορίηει ότι κφρωςθ για τθν μθ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ που επιβάλλεται 

ςτθν παράγραφο 1 είναι ότι ο αποκτϊν δεν αποκτά ωσ προσ τισ μετοχζσ αυτζσ δικαίωμα 

μερίςματοσ οφτε διοικθτικά δικαιϊματα, δθλαδι δικαίωμα ψιφου, εκτόσ και αν θ ζλλειψθ 

αυτι κεραπευκεί με ςχετικι ζγκριςθ μεταβίβαςθσ από τθν ΕΕΕΡ κατόπιν ελζγχου 

καταλλθλότθτασ του αποκτϊντοσ, κατά τα ανωτζρω. 

Θ παράγραφο 4 ορίηει επίςθσ γενικι υποχρζωςθ τθσ ΕΚΑΗ να γνωςτοποιεί ςτθν ΕΕΕΡ κάκε 

μεταβίβαςθ μετοχϊν που καταχωρείται ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εντόσ δεκαπζντε (15) 

θμερϊν από τθν καταχϊριςθ.  Ραράλλθλα κεςπίηεται υποχρζωςθ των μετόχων τθσ ΕΚΑΗ να 



ανακοινϊνουν ςτθν εταιρία χωρίσ υπαίτια βραδφτθτα κάκε ςυμφωνία για μεταβίβαςθ 

μετοχϊν.  

Θ παράγραφο 5 ορίηει ότι ωσ προσ τισ ΕΚΑΗ, οι μετοχζσ των οποίων είναι ειςθγμζνεσ ςε 

οργανωμζνθ αγορά δεν ιςχφουν οι διατάξεισ των παραγράφων 1 – 4, αλλά εφαρμόηονται 

αναλόγωσ οι διατάξεισ των παρ. 2 και 2α του άρκρου 40 του ν. 4002/2011. 

Τζλοσ, με τθν παράγραφο 6 εξουςιοδοτείται θ ΕΕΕΡ, με κανονιςτικι τθσ πράξθ, να 

εξειδικεφει τα κριτιρια για τθν άδεια μεταβίβαςθσ μετοχϊν του άρκρου αυτοφ. 

Άρκρο 374 

Στο άρκρο αυτό ρυκμίηονται οι οικονομικζσ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει με τθν άδεια 

λειτουργίασ τθσ θ ΕΚΑΗ. 

Με τθν παράγραφο 1 ορίηεται θ ςυμμετοχι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτα ακακάριςτα 

ζςοδα των ΕΚΑΗ που προκφπτουν από τθ διεξαγωγι των τυχερϊν παιγνίων ςε ποςοςτό 

20%, όταν τα εν λόγω ζςοδα υπολογίηονται ζωσ 100 εκατομμφρια ευρϊ. 

Με τθν παράγραφο 2 ορίηεται θ ωσ άνω ςυμμετοχι ςε ποςοςτό 15%, ςτα ακακάριςτα 

ζςοδα από 100 εκατομμφρια ζωσ 200 εκατομμφρια ευρϊ. 

Με τθν παράγραφο 3 το ποςοςτό ςυμμετοχισ ορίηεται ςε 12%, για τα ακακάριςτα ζςοδα 

ςτα ακακάριςτα ζςοδα από 200 εκατομμφρια ζωσ 500 εκατομμφρια ευρϊ. 

Με τθν παράγραφο 4 το ποςοςτό ςυμμετοχισ ορίηεται ςε 8%, για τα ακακάριςτα ζςοδα 

εκείνα μόνο που υπολογίηονται ςε ποςό άνω των 500 εκατομμυρίων ευρϊ. 

Με τθν παράγραφο 5 τίκεται ωσ θμερομθνία ζναρξθσ εφαρμογισ των ποςοςτϊν 

ςυμμετοχισ των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντοσ άρκρου θ 1θ Λανουαρίου 2020, 

εξαιρουμζνων των ΕΚΑΗ που κα λάβουν άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

ςχεδίου νόμου μζςω πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ και για τισ οποίεσ ωσ θμερομθνία ζναρξθσ 

εφαρμογισ των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ των προθγοφμενων παραγράφων ορίηεται θ 

θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ τουσ. 

Με τθν παράγραφο 6, προςτίκεται υποχρζωςθ εκ μζρουσ των ΕΚΑΗ καταβολισ ειδικοφ 

ετιςιου τζλουσ προκειμζνου για τθ διατιρθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ, όπωσ αυτό κα 

προβλζπεται ςτθν προκιρυξθ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ. 

Άρκρο 375 



Με το άρκρο αυτό ρυκμίηονται τα ςχετικά με τθν ανάκλθςθ και τθν αναςτολι άδειασ 

λειτουργίασ ΕΚΑΗ. 

Με τθν παράγραφο 1 ορίηονται οι περιπτϊςεισ πζρα από όςεσ ειδικότερα προβλζπονται 

ςτθν εκάςτοτε ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ, που ζχουν ωσ αποτζλεςμα 

τθν ανάκλθςθ από τθν ΕΕΕΡ τθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, υπό α) ορίηεται θ περίπτωςθ παραβίαςθσ εκ μζρουσ τθσ ΕΚΑZ των 

ςχετικϊν με τθν οργάνωςθ και τον Κϊδικα Δεοντολογίασ διατάξεων εισ βάροσ του 

κοινωνικοφ ςυνόλου και του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, ιδίωσ εάν κρικεί επικίνδυνθ θ 

λειτουργία τθσ εν λόγω ΕΚΑΗ για τουσ παίκτεσ και τθν αγορά των τυχερϊν παιγνίων λόγω 

ςθμαντικϊν και επανειλθμμζνων παραβάςεων.  

Υπό β) περιγράφεται θ περίπτωςθ ανάκλθςθσ λόγω μθ πλιρωςθσ προχποκζςεων των 

άρκρων 359, 361, 363, 365, 371 και 372  αυτοφ του νομοςχεδίου και παράβαςθσ του 

Κανονιςμοφ Ραιγνίων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ι των 

ςχετικϊν με τα κζματα αυτά αποφάςεων τθσ ΕΕΕΡ, των ρυκμίςεων περί νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και αυτϊν ςχετικά με τθν αγορά των 

τυχερϊν παιγνίων. 

Υπό γ) προβλζπεται ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ, εάν τα ίδια κεφάλαια τθσ 

τελευταίασ υπολογίηονται κάτω του ελάχιςτου μετοχικοφ κεφαλαίου, όπωσ αυτό 

προβλζπεται με τα κριτιρια του άρκρου 4 του ςχεδίου νόμου. 

Με τθν παράγραφο 2 χορθγείται θ δυνατότθτα ςτθν ΕΕΕΡ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ ΕΚΑΗ μόνο για οριςμζνεσ από τισ δραςτθριότθτεσ αυτισ. 

Με τθν παράγραφο 3 τίκεται υποχρζωςθ τθσ ΕΕΕΡ προσ κοινοποίθςθ ςτθν ΕΚΑΗ των 

ελλείψεων ι παραβάςεων αυτισ και τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ ΕΕΕΡ και προσ κζςθ 

προκεςμίασ για λιψθ από τθν ΕΚΑΗ κατάλλθλων μζτρων, πριν τθν οριςτικι απόφαςθ περί 

ανάκλθςθσ.  

Άρκρο 376 

Στο άρκρο αυτό εξειδικεφονται οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ εισ βάροσ των ΕΚΑΗ. 

Με τθν παράγραφο 1 προβλζπεται θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ περί διοικθτικϊν κυρϊςεων 

του άρκρου 51 του ν. 4002/2011, ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των προβλεπόμενων ςτο 

ςχζδιο νόμου υποχρεϊςεων, κατά τθσ ΕΚΑΗ, των μελϊν του ΔΣ αυτισ και τυχόν 

ςυνδεόμενων υπαίτιων προςϊπων. Επιπλζον, ορίηεται ότι, τθρουμζνων των 



εφαρμοηόμενων ορίων, θ ΕΕΕΡ δφναται είτε με τον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παραγράφου 3 

του άρκρου 29 του ν.4002/2011 (Α’ 180) ι τισ ςχετικζσ με τα κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ 

ΕΕΕΡ, να εξειδικεφει τα ςχετικά με τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ και τθν επιβολι αυτϊν κζματα. 

Κριτιριο αποτελεί πάντοτε θ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ. 

Με τθν παράγραφο 2 προβλζπεται ανάλογθ εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ τθσ παραγράφου 1, ςε 

περίπτωςθ που θ ΕΚΑΗ ι οι μζτοχοι αυτισ παραβαίνουν υποχρεϊςεισ που υπζχουν εκ του 

νόμου ι ζχουν αναλάβει με τθν υπογραφείςα ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ. 

Με τθν παράγραφο 3 κακορίηεται ότι ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ όλων των προβλεπόμενων 

διαδικαςιϊν και υποχρεϊςεων που απαιτοφνται για τθν ορκι λειτουργία των ΕΚΑΗ, 

αςκοφνται από τθν ΕΕΕΡ και ρυκμίηονται με τισ αποφάςεισ τθσ.  

Άρκρο 377 

Στο άρκρο 377 προςδιορίηονται οι καταργοφμενεσ, τροποποιοφμενεσ και μεταβατικζσ 

διατάξεισ. 

Με τθν παράγραφο 1 τροποποιείται θ παράγραφοσ 1 ςτοιχεία α’ ζωσ ια’ του άρκρου 1 του 

ν. 2206/1994, που είναι ιδθ άνευ περιεχομζνου, αφοφ ζχουν χορθγθκεί οι άδειεσ καηίνο 

που προβλζπονταν ςτο νόμο εκείνο και λειτουργοφν οι επιχειριςεισ, καταργείται ο κλειςτόσ 

αρικμόσ καηίνο για τθ χϊρα και ειςάγεται πλζον θ ρφκμιςθ ότι για τθ χοριγθςθ νζων 

αδειϊν λειτουργίασ καηίνο απαιτείται θ ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν, Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Τουριςμοφ και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ για 

τθ χωροκζτθςθ τθσ άδειασ, θ οποία εκδίδεται κατόπιν γνϊμθσ τθσ ΕΕΕΡ, χωρίσ να 

επθρεάηονται τα δικαιϊματα των ιδθ κατόχων αδειϊν λειτουργίασ καηίνο. 

Με το ςτοιχείο Α τθσ παραγράφου 2 τοποκετείται πλζον θ διάταξθ που υφίςταται μζχρι 

ςιμερα ςτο ςτοιχείο ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 του ν. 2206/1994 και ρυκμίηει, 

για λόγουσ ενότθτασ των κεςμικϊν προβλζψεων, τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ καηίνο 

ςτα όρια τθσ περιοχισ του Μθτροπολιτικοφ Ρόλου Ελλθνικοφ – Αγίου Κοςμά με απόφαςθ 

τθσ ΕΕΕΡ, λαμβανομζνου πάντοτε υπόψθ του Σχεδίου Γενικισ Διάταξθσ. 

Με το ςτοιχείο Β τθσ παραγράφου 2 προβλζπεται θ χοριγθςθ με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ 

αδειϊν λειτουργίασ καηίνο ςτθν Κριτθ, ςτθ Μφκονο και ςτθ Σαντορίνθ, κατόπιν 

χωροκζτθςθσ με κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ, Τουριςμοφ και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 



Με τθν παράγραφο 3 επαναλαμβάνεται θ απαγόρευςθ μεταφοράσ των αδειοδοτθμζνων 

βάςει του ν. 2206/1994 καηίνο κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ αδείασ, εξαιρουμζνων των 

περιπτϊςεων που θ άδεια ζχει χορθγθκεί για λειτουργία επιχείρθςθσ καηίνο εντόσ 

ςυγκεκριμζνθσ ηϊνθσ.  

Με τθν παράγραφο 4 καταργείται θ περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 92 του ν. 

4182/2013 περί μεταφοράσ των αρμοδιοτιτων ελζγχου των καηίνο, από τθν πρϊθν 

αρμόδια Διεφκυνςθ Εποπτείασ Καηίνο του Υπουργείου Τουριςμοφ και τθσ Επιτροπισ Καηίνο 

του ν. 2206/1994 (Αϋ 62) ςτθν ΕΕΕΡ, δεδομζνου ότι οι ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ, προβλζπονται 

πλζον αυτοτελϊσ για τθν ΕΕΕΡ ςτον παρόντα νόμο. Επιπλζον, καταργείται θ αρμοδιότθτα 

του Υπουργείου Τουριςμοφ περί ελζγχου  των αντιςτακμιςτικϊν οφελϊν που ςυμβατικά 

αναλαμβάνουν  οι ΕΚΑΗ, εξαιρουμζνων εκείνων που ζχουν ςυμβατικϊσ αναλθφκεί πριν 

από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, και τα οποία παραμζνουν ςτθν αρμοδιότθτα 

του Υπουργείου Τουριςμοφ.   

Με τθν παράγραφο 5 καταργείται θ περίπτωςθ 9, τθσ υποπαραγράφου Ε.9., του άρκρου 

πρϊτου του ν. 4093/2012 ςχετικά με τα ειςιτιρια ειςόδου, για όλεσ τισ επιχειριςεισ καηίνο. 

Ωσ προσ τθν κατάργθςθ του ειςιτιριου ειςόδου, ρυκμίηεται αυτι να ιςχφςει άμεςα για όλεσ 

τισ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ καηίνο, ανεξαρτιτωσ εάν ενταχκοφν ι όχι ςτο νζο κακεςτϊσ.   

Με τθν παράγραφο 6 διευκρινίηεται ότι θ επιλογι του παραχωρθςιοφχου νζασ άδειασ 

καηίνο διενεργείται από τον Υπουργό Οικονομικϊν.   

Με τθν παράγραφο 7 αποςαφθνίηεται το πλζγμα των διατάξεων που διζπουν αφενόσ τισ 

ΕΚΑΗ, όπωσ αυτζσ ρυκμίηονται με το προτεινόμενο ςχζδιο νόμου και αφετζρου τισ 

επιχειριςεισ καηίνο που λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2206/1994 και του ν. 

3139/2003, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ αναγκαία αςφάλεια δικαίου. Τζλοσ, χορθγείται 

δυνατότθτα ςτθν ΕΕΕΡ με απόφαςι τθσ να κακορίηει το πεδίο εφαρμογισ του υφιςτάμενου 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου ςτισ ΕΚΑΗ. 

Με τθν παράγραφο 8 ςυμπλθρϊνεται ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ του «Μικτοφ Κζρδουσ» που 

προκφπτει από τθ διεξαγωγι των παιγνίων, τθσ περίπτωςθ ιβ του άρκρου 25 του 

ν.4002/2011 (Α 180), προκειμζνου να ανταποκρίνεται ςτισ πραγματικζσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ τθσ αγοράσ.   

Άρκρο 378 

Στο άρκρο αυτό περιγράφονται ειδικά κζματα που αφοροφν τθ λειτουργία όλων των 

επιχειριςεων καηίνο, τόςο αυτϊν που ζχουν λάβει άδεια καηίνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 



του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003, όςο και εκείνων που κα λάβουν άδεια 

λειτουργίασ ΕΚΑΗ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του προτεινομζνου ςχεδίου νόμου προσ 

ενίςχυςθ τθσ εποπτείασ τουσ. 

Ειδικότερα: 

Με τθν παράγραφο 2 απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο καηίνο ατόμων που δεν ζχουν 

ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πρϊτο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ.   

Με τθν παράγραφο 3, ςτο πλαίςιο εναρμόνιςθσ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν 4θ οδθγία, 

κακϊσ επίςθσ και τισ διεκνείσ απαιτιςεισ και πρακτικζσ περί τθσ πρόλθψθσ και καταςτολισ 

καταπολζμθςθσ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, και κακϊσ οι επιχειριςεισ καηίνο αποτελοφν 

επιχειριςεισ που ενζχουν υψθλό βακμό κινδφνου, κρίνεται απαραίτθτθ θ ενςωμάτωςθ 

διατάξεων που να διαςφαλίηουν τθν ταυτοποίθςθ των παικτϊν.  

Με τθν παράγραφο 4 δεν επιτρζπεται ςε επιχείρθςθ που λειτουργεί καηίνο να προβαίνει ςε 

ζλεγχο ειςόδου οφτε ςε καταχϊριςθ τθσ ταυτότθτασ ι οποιουδιποτε άλλου ςτοιχείου των 

μελϊν του Σϊματοσ Ελεγκτϊν Ραιγνίων τθσ ΕΕΕΡ του άρκρου 18 του ν. 3229/2004 (Α’ 38), 

κακϊσ και των κακ’ φλθν αρμόδιων οργάνων τθσ ΕΕΕΡ, εφόςον τα ανωτζρω μζλθ και 

όργανα ειςζρχονται ςτον χϊρο των καηίνο ςτο πλαίςιο άςκθςθσ των κακθκόντων και 

αρμοδιοτιτων τουσ. 

Με τθν παράγραφο 5 ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα που αφοροφν τθν λειτουργία καηίνο 

επί πλοίων, οι άδεια των οποίων χορθγείται με βάςθ τθ διάταξθ του δεφτερου  εδαφίου τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 4 του ν. 2206/1994 (Α’ 62). 

Με τθν παράγραφο 6 ρυκμίηεται ο τρόποσ κακοριςμοφ των μζςων πλθρωμισ και μζςων 

ςυμμετοχισ από τθν Ε.Ε.Ε.Ρ.. 

Με τισ παραγράφουσ 7, 8, 9 και 10  ρυκμίηεται το πλαίςιο κακοριςμοφ των παιγνίων που 

επιτρζπεται να διεξάγονται ςτα καηίνο, το πλαίςιο πιςτοποίθςθσ των τεχνικϊν μζςων και 

υλικϊν, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθ διεξαγωγι τουσ, προβλζπεται θ καταβολι 

ςχετικϊν τελϊν και παραβόλων, οι διαδικαςίεσ εγγραφισ των παραπάνω μζςων και υλικϊν 

ςε ειδικό μθτρϊο κακϊσ και θ δυνατότθτα υιοκζτθςθσ  τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςφμφωνα 

με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 27 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).   

Με τθν παράγραφο 11 ειςάγεται θ ζννοια του Οδθγοφ Συμμετοχισ ςτα παίγνια που 

διεξάγονται ςτα καηίνο, ο οποίοσ επζχει κζςθ ςφμβαςθσ προςχϊρθςθσ του παίκτθ, κακϊσ 

και ο τρόποσ ελζγχου του περιεχομζνου του και θ διαδικαςία παρζμβαςθσ τθσ ΕΕΕΡ για τθν 



πραγματοποίθςθ αλλαγϊν ι τροποποιιςεων εφόςον το περιεχόμενο αυτό κρίνεται 

αντίκετο με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ παιγνίων ι με 

διατάξεισ  αναγκαςτικοφ δικαίου.  

Με τθν παράγραφο 12 ειςάγεται θ δυνατότθτα τθσ ΕΕΕΡ να χορθγεί άδεια δοκιμαςτικισ 

λειτουργίασ νζων παιγνίων για χρονικι περίοδο ζωσ και δφο μινεσ.  

 Με τθν παράγραφο 13 προβλζπεται θ τιρθςθ χρθματικοφ αποκζματοσ αςφαλείασ για τθν 

πλθρωμι των παικτϊν και θ εξουςιοδότθςθ τθσ ΕΕΕΡ να ρυκμίςει τα ςχετικά με τον 

υπολογιςμό και τον τρόπο τιρθςθσ του χρθματικοφ αποκζματοσ αςφαλείασ κζματα. 

 Με τθν παράγραφο 14 προβλζπονται ότι θ παρακολοφκθςθ, θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ τθσ 

τιρθςθσ όλων των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν και υποχρεϊςεων που απαιτοφνται για τθν 

ορκι λειτουργία των καηίνο, αςκοφνται από τθν ΕΕΕΡ. 

Με τθν παράγραφο 15 ορίηονται τα τθσ καταβολισ των χρθμάτων τθσ ςυμμετοχισ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο μικτό κζρδοσ των τυχερϊν παιγνίων. 

Με τισ παραγράφουσ 16, 17, 18, 19 και 20 επαναλαμβάνονται οι διατάξεισ των 

περιπτϊςεων γ’ ζωσ και θ’ του άρκρου 2 του ν.2206/1994 (Α 62), όπωσ αυτζσ προςτζκθκαν 

με το ν.4255/2014 (Α 89), οι οποίεσ αφοροφν ςτθν κακθμερινι καταβολι τθσ ςυμμετοχισ 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο μικτό κζρδοσ των επιχειριςεων καηίνο, ωσ επίςθσ και του 

τρόπου καταβολισ των λοιπϊν οικονομικϊν υποχρεϊςεϊν του προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, 

τουσ δικαιοφχουσ φορείσ του και τουσ Ο.Τ.Α., που προβλζπονται από τισ άδειεσ λειτουργίασ 

και τισ ςυμβάςεισ, οι ςχετικζσ κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ και 

πλιρουσ καταβολισ, προκειμζνου οι ςχετικζσ διατάξεισ να ιςχφουν και για τισ επιχειριςεισ 

που εντάςςονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου.       

Με τισ παραγράφουσ 22 και 23 επαναφζρονται ςτον παρόντα νόμο οι προβλζψεισ τθσ 

διάταξθσ τθσ παραγράφου 17 του άρκρου 1 του 2206/1994 (Α 62) περί δυνατότθτασ 

χοριγθςθσ εποχικισ λειτουργίασ των καηίνο, κατόπιν αιτιςεωσ ςτθν ΕΕΕΡ, ενϊ επιβάλλεται 

ςταδιακά θ εφαρμογι και ςτισ επιχειριςεισ καηίνο, ςτισ οποίεσ ζχει παραχωρθκεί άδεια 

λειτουργίασ πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου και οι οποίεσ δεν ζχουν λάβει 

άδεια ΕΚΑΗ ςφμφωνα με το άρκρο 13, των διατάξεων των άρκρων 7, 8, 15, 16, 17, 19 παρ. 1 

περίπτ. αϋ και γϋ και παρ. 2-5 και του άρκρου 20  του παρόντοσ νόμου.   

Με τθν παράγραφο 24 εξουςιοδοτείται θ ΕΕΕΡ να ρυκμίηει κζματα ωσ προσ τθν εφαρμογι 

εποπτικϊν διατάξεων τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ για τα τυχερά παίγνια και ςτισ 



επιχειριςεισ καηίνο και να κακορίηει τθν επζκταςθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων αυτϊν 

και ςτισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν καηίνο.  

Τζλοσ, με τθν παράγραφο 25 μεταφζρονται ςτθν ΕΕΕΡ οι αρμοδιότθτεσ εποπτείασ και 

ελζγχου των κεμάτων που αφοροφν ςτα αντιςτακμιςτικά οφζλθ, τα οποία ςυμβατικά 

αναλαμβάνουν να παρζχουν οι επιχειριςεισ καηίνο. Για τον ζλεγχο και τθν εποπτεία των 

κεμάτων που αφοροφν ςτα αντιςτακμιςτικά οφζλθ, τα οποία ζχουν ςυμβατικά αναλθφκεί 

από τισ επιχειριςεισ καηίνο πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, αρμόδιο 

παραμζνει το Υπουργείο Τουριςμοφ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Τουριςμοφ ορίηεται θ 

υπθρεςία του Υπουργείου Τουριςμοφ που είναι αρμόδια για τθν άςκθςθ του ελζγχου και 

τθσ εποπτείασ των κεμάτων αυτϊν.     

Με τθν παράγραφο 26 παρζχεται θ δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ καηίνο που κατζχουν άδεια 

λειτουργίασ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου να παρζχουν ςτουσ 

πελάτεσ τουσ, κατϋ εξαίρεςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 32 του 

ν.4002/2011, μζςα χρθματοδότθςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτα παίγνια που διεξάγουν, αξίασ άνω 

των πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ, χωρίσ να απαιτείται θ άμεςθ καταβολι του 

αντίςτοιχου ποςοφ από τον πελάτθ, ενϊ ςτα υπό ςτοιχεία α ζωσ κ, τίκενται οι απαραίτθτεσ 

προβλζψεισ για τθ διαδικαςία παροχισ και τθ χριςθ των ανωτζρω μζςων χρθματοδότθςθσ 

τθσ ςυμμετοχισ. 

Τζλοσ, με τθν παράγραφο 27, προβλζπεται θ εγγραφι ςε ειδικό μθτρϊο που τθρεί θ ΕΕΕΡ 

των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, τα οποία 

ςυνεργάηονται με τισ επιχειριςεισ καηίνο για τθν προϊκθςθ τθσ δυνατότθτασ διεξαγωγισ 

παιγνίων και τθν προςζλκυςθ πελατϊν, και τα οποία αμείβονται από τθν επιχείρθςθ καηίνο 

με βάςθ τθ ςυμμετοχι των πελατϊν που προςελκφουν ςτα παίγνια που διεξάγονται. Τα 

πρόςωπα αυτά νοοφνται ωσ πρόςωπα που διοργανϊνουν τυχερά παίγνια κατά τθν ζννοια 

τθσ περίπτωςθσ ιθ του άρκρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180), όπωσ ιςχφει, αξιολογοφνται από 

τθν ΕΕΕΡ ωσ προσ τθν καταλλθλότθτά τουσ, ενϊ θ εγγραφι τουσ ςτο ειδικό μθτρϊο 

πραγματοποιείται κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ ςυνεργαςίασ ςτθν ΕΕΕΡ, από τθν επιχείρθςθ 

καηίνο. Με τον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 29 του ν.4002/2011 (Α 

180) ι με τισ ςχετικζσ με τα κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ, ρυκμίηονται τα ειδικότερα 

κζματα που αφοροφν ςτθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου αυτισ. 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

Άρκρο 379  

Τροποποίθςθ των άρκρων 14 και 16 του ν. 3832/2010 

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ επζρχονται τροποποιιςεισ ςτα άρκρα 14 και 16 του ν. 

3832/2010 (Α’ 38), που αποςκοποφν ςτθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.  

Ειδικότερα, με τθν παράγραφο 1 αναδιατυπϊνεται θ ςχετικι αρμοδιότθτα που αςκεί ο 

Ρρόεδροσ τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προβλζψεισ του ν. 4270/2014.  

Με τθν παράγραφο 2 ρυκμίηεται περαιτζρω θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιείται το 

προςωπικό τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τθ διενζργεια κάκε είδουσ ςτατιςτικϊν ερευνϊν, εργαςιϊν και 

απογραφϊν, για λογαριαςμό άλλων δθμοςίων υπθρεςιϊν, νομικϊν προςϊπων δθμοςίου 

δικαίου, οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, δθμοςίων επιχειριςεων και οργανιςμϊν, 

κακϊσ και ιδιωτικϊν φορζων, του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ, με ςκοπό τθν βζλτιςτθ 

επίτευξθ των ωσ άνω ζργων και τθν αποτελεςματικότερθ χριςθ του προςωπικοφ τθσ 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.. 

Με τθν παράγραφο 3 αναδιατυπϊνεται το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 16 του ν. 

3832/2010 ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προβλζψεισ του ν. 4270/2014. 

Άρκρο 380 

Τροποποιιςεισ ν. 4389/2016 (Αϋ94) για τθν ΕΕΣΥΡ 

Με το άρκρο 185 του νόμου 4389/2016 ςυςτικθκε θ Ελλθνικι Εταιρεία Συμμετοχϊν και 

Ρεριουςίασ («ΕΕΣΥΡ» ι «θ Εταιρεία»), με βαςικό ςτόχο τθ ςυγκζντρωςθ περιουςιακϊν 

ςτοιχείων του Δθμοςίου κάτω από μία ενιαία ςτζγθ, και τθ διαχείριςι τουσ ωσ ςφνολο με 

ςκοπό τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ τουσ, τθ μείωςθ ελλειμμάτων και τθν  αφξθςθ εςόδων από 

τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςι τουσ. 

Ρροσ τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ ΕΕΣΥΡ, ςτο άρκρο 197 του νόμου 4389/2016 

προβλζφκθκε θ ίδρυςθ τθσ κυγατρικισ τθσ ΕΕΣΥΡ εταιρείασ «Εταιρεία Δθμοςίων 

Συμμετοχϊν» («ΕΔΘΣ») με ςκοπό τθ διαχείριςθ του χαρτοφυλακίου του Δθμοςίου ςε 

δθμόςιεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτα Ραραρτιματα Δϋ, Εϋ και Στϋ του νόμου 

4389/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  



Με τον παρόντα νόμο, καταργείται θ  πρόβλεψθ ςφςταςθσ τθσ ΕΔΘΣ και αντίςτοιχα θ 

διαχείριςθ από αυτιν του χαρτοφυλακίου των εταιρειϊν των παραρτθμάτων Δϋ, Εϋ και Στϋ 

του νόμου 4389/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου, θ διαχείριςθ των εν λόγων δθμόςιων επιχειριςεων μεταφζρεται 

απευκείασ ςτθν μθτρικι εταιρεία, δθλαδι ςτθν ΕΕΣΥΡ. Οι ωσ άνω δθμόςιεσ επιχειριςεισ 

και τα νομικά πρόςωπα του ν. 3429/2005 κεωροφνται για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ 

νόμου ωσ «λοιπζσ κυγατρικζσ». Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου ρυκμίηουν τισ 

υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα τθσ ΕΕΣΥΡ και των οργάνων τθσ προσ τισ «λοιπζσ  

κυγατρικζσ», ςυμπλθρωματικά με τισ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνφμων 

εταιρειϊν.  

Επιπλζον, ο παρϊν νόμοσ ρυκμίηει ςυγκεκριμζνα κζματα λειτουργίασ τθσ ΕΕΣΥΡ κακϊσ και 

ςυνεργαςίασ τθσ με το Ελλθνικό Δθμόςιο, ειδικότερα δε ςε κζματα που άπτονται τθσ 

επενδυτικισ πολιτικισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι παροφςεσ διατάξεισ προβλζπουν τθ 

δυνατότθτα απόδοςθσ μερίςματοσ από τθν ΕΕΣΥΡ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, για το μζροσ 

των κερδϊν τθσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί για επενδφςεισ ανάπτυξθσ τθσ εκνικισ 

οικονομίασ. Επιπρόςκετα, με τον παρόντα νόμο δθμιουργείται θ απαραίτθτθ διαςφνδεςθ 

τθσ χριςθσ του ποςοφ αυτοφ με το εκνικό ςφςτθμα ελζγχου του ΕΣΡΑ και τουσ ςχετικοφσ 

μθχανιςμοφσ που το περιβάλλουν. 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, προςτίκενται επιπλζον κεφάλαια ςτον 

Εςωτερικό Κανονιςμό τθσ ΕΕΣΥΡ προσ τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ διαφάνειασ και τθσ 

βζλτιςτθσ αποδοτικότθτασ.  

Τζλοσ, ςτο πλαίςιο τθσ δυνατότθτασ για αναδιοργάνωςθ του χαρτοφυλακίου τθσ ΕΕΣΥΡ, 

όπωσ αυτι προβλζπεται από τον νόμο 4389/2016, με τον παρόντα νόμο τροποποιοφνται τα 

παραρτιματα Δϋ, Εϋ και ΣΤϋ προκειμζνου το χαρτοφυλάκιο τθσ ΕΕΣΥΡ να είναι όςο το 

δυνατόν λειτουργικά και επιχειρθςιακά βελτιςτοποιθμζνο.  

Με τθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 185 του ν. 4389/2015 

και μεταβιβάηεται ςτθν ΕΕΣΥΡ θ διαχείριςθ του χαρτοφυλακίου του Δθμοςίου ςε δθμόςιεσ 

επιχειριςεισ του νόμου 3429/2005. Οι βαςικζσ κατευκφνςεισ τθσ διαχείριςθσ κα 

ευκυγραμμίηονται με τισ εφαρμοςτζεσ τομεακζσ πολιτικζσ τθσ Κυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τισ 

βζλτιςτεσ πρακτικζσ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του ΟΟΣΑ κακϊσ και με τισ βζλτιςτεσ 

πρακτικζσ ςε κζματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεφκυνθσ επιχειρθματικότθτασ και 

διαβοφλευςθσ με τα ενδιαφερόμενα με τισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ μζρθ. 



Με τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 188, του ν. 4389/2016 

και ορίηεται θ ζννοια των «λοιπϊν κυγατρικϊν» του νόμου 4389/2016, οι οποίεσ αφοροφν 

δθμόςιεσ επιχειριςεισ και νομικά πρόςωπα του ν.3429/2005 που το μετοχικό τουσ 

κεφάλαιο ι ο ζλεγχοσ μεταβιβάηεται ςτθν ΕΕΣΥΡ, ενϊ καταργείται θ διάταξθ τθσ 

παραγράφου 8, με τθν οποία ςυςτάκθκε θ  Εταιρεία Δθμοςίων Συμμετοχϊν – «ΕΔΘΣ». 

Με παράγραφο 3 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 189 του ν. 4389/2016 και 

προςτίκενται νζα κεφάλαια ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό τθσ εταιρείασ. Επιπλζον, 

εναρμονίηεται ο τίτλοσ του κεφαλαίου του Κανονιςμοφ με τίτλο «Μεριςματικι Ρολιτικι», 

ενϊ προςτίκεται διάταξθ ςφμφωνα με τθν οποία για τυχόν αλλαγζσ ςτον κανονιςμό 

προμθκειϊν τθσ Εταιρείασ, απαιτείται  θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ. 

Με τθν παράγραφο 4 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 191 του ν. 4389/2016 

και λόγω τθσ προςκικθ ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό τθσ Εταιρείασ κεφαλαίου για πολιτικι 

κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ , προβλζπεται θ προςυπογραφι του Εποπτικοφ Συμβουλίου 

τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν απαλλαγι του Υπεφκυνου Κανονιςτικισ 

Συμμόρφωςθσ από τα κακικοντά του. Επιπλζον, το Εποπτικό Συμβοφλιο ενθμερϊνεται για 

τον διοριςμό κακϊσ και για  τθν ανάκλθςθ προ τθσ λιξθσ τθσ κθτείασ τουσ, του διοριςμοφ 

των μελϊν των Διοικθτικϊν Συμβουλίων των άμεςων και λοιπϊν κυγατρικϊν τθσ Εταιρείασ. 

Με τθν παράγραφο 5 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 192 του ν. 4389/2016. 

Ειδικότερα, λόγω τθσ κατάργθςθ τθσ πρόβλεψθσ για ςφςταςθ τθσ ΕΔΘΣ το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ επεκτείνεται, με τθν προςκικθ επιπλζον δφο μελϊν. Επιπλζον, 

προβλζπονται οι αρμοδιότθτεσ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ Εταιρείασ αναφορικά με 

τον Υπεφκυνο Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, που προβλζπεται με προθγοφμενο άρκρο με το 

οποίο προςτίκεται κεφάλαιο πολιτικισ κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ ςτον Εςωτερικό 

Κανονιςμό τθσ Εταιρείασ και κζςθ Υπευκφνου Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ.  

Με τθν παράγραφο 6 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 193 του ν. 4389/2016 

και αποςαφθνίηεται το κεςμικό πλαίςιο που τθρείται (Κανονιςμόσ 537/2014σ Ε.Ε.) ςχετικά 

με τον διοριςμό των Ελεγκτϊν τθσ Εταιρείασ.  

 

Με τθν παράγραφο 7 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 195 του ν. 4389/2016 

και εναρμονίηεται με τισ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνφμων εταιρειϊν. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, οι εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ εγκρίνονται πλζον απευκείασ από 



το Διοικθτικό Συμβοφλιο, χωρίσ προθγοφμενο ζλεγχο ορκωτϊν ελεγκτϊν – λογιςτϊν, ενϊ οι 

ετιςιεσ ελεγμζνεσ εγκρίνονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ Εταιρείασ.  

Με τθν παράγραφο 9 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 197 του ν. 4389/2016 

και καταργοφνται οι προβλζψεισ που αφοροφν ςτθ ςφςταςθ Εταιρείασ Δθμοςίων 

Συμμετοχϊν - ΕΔΘΣ. Το παρόν άρκρο ρυκμίηει τθ μεταβίβαςθ των λοιπϊν κυγατρικϊν 

απευκείασ ςτθν Εταιρεία, κακϊσ και τθν διαδικαςία διοριςμοφ των Διοικθτικϊν 

Συμβουλίων των λοιπϊν κυγατρικϊν, ςφμφωνα με τθν οποία ζνα μζλοσ που διορίηεται ςτο 

Δ.Σ. κάκε μίασ εταιρείασ από τισ λοιπζσ κυγατρικζσ, ζχει προκφψει από πρόταςθ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν προσ τθν Εταιρεία και ςτθν περίπτωςθ των Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. 

Α.Ε. από πρόταςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν προσ τον Ο.Α.Σ.Α. Επιπλζον, ςε ό,τι αφορά 

τον Εςωτερικό Κανονιςμό, αποςαφθνίηεται το περιεχόμενο του κεφαλαίου του 

«Μθχανιςμοφ Συντονιςμοφ» ςτο οποίο περιλαμβάνονται κζματα διακυβζρνθςθσ των 

λοιπϊν κυγατρικϊν και ςυμμετοχισ τουσ ςτθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι του κράτουσ.  

Με τθν παράγραφο 10 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 198 του ν. 4389/2016 

και ρυκμίηεται θ μεταβίβαςθ των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ των λοιπϊν κυγατρικϊν προσ 

τθν Εταιρεία.  

Με τθν παράγραφο 11 του παρόντοσ άρκρου, τροποποιοφνται τα παραρτιματα Δ, Ε, ΣΤ’ 

του  νόμου 4389/ 2016, οφτωσ ϊςτε οι λοιπζσ κυγατρικζσ να μεταβιβαςκοφν απευκείασ 

ςτθν Εταιρεία και να  τροποποιθκεί το χαρτοφυλάκιο αυτισ με ςκοπό τθν βελτιςτοποίθςι 

του. Με τθν παράγραφο 12 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 199 του ν. 

4389/2016 και προβλζπεται ότι θ Εταιρεία κα αποδίδει ωσ μζριςμα ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο 

το ποςό των κερδϊν τθσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί για επενδφςεισ που ςυμβάλλουν ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ εκνικισ οικονομίασ.  

Με τθν παράγραφο 13 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 200 του ν. 

4389/2016. Θ τροποποίθςθ του ςυγκεκριμζνου άρκρου αποςαφθνίηει τα είδθ των 

επενδφςεων ςτισ οποίεσ μπορεί να προχωριςει θ Εταιρεία, με το ποςό που κα ζχει ςτθ 

διάκεςι τθσ, κατόπιν τθσ καταβολισ μερίςματοσ προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 199 του ν. 4389 / 2016 όπωσ τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. 

Επιπλζον, με τθν παροφςα διάταξθ ρυκμίηεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ του ποςοφ που κα 

αποδοκεί ςε κάκε κατθγορία επενδφςεων και ςυγκεκριμενοποιοφνται οι γενικζσ αρχζσ 

κακϊσ και οι εκάςτοτε μθχανιςμοί ελζγχου. 



Με τθν παράγραφο 14 του παρόντοσ άρκρου  τροποποιείται το άρκρο 201 του ν. 

4389/2016 και λαμβάνουν χϊρα νομοτεχνικζσ αλλαγζσ ςχετικζσ με τθ χριςθ του όρου 

«λοιπζσ κυγατρικζσ» του παρόντοσ νόμου. 

Με τθν παράγραφο 15 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 202 του ν. 4389/2016 

και προβλζπεται θ υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ από όλα τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, Εκτελεςτικά και Μθ, κακϊσ και από τα 

ανϊτερα ςτελζχθ διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ και των άμεςων κυγατρικϊν τθσ.  

Με τθν παράγραφο 16 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 203 του ν. 4389/2016 

και λαμβάνουν χϊρα νομοτεχνικζσ αλλαγζσ ςχετικζσ με τθ χριςθ του όρου «λοιπζσ 

κυγατρικζσ» του παρόντοσ νόμου. Επιπλζον, ρυκμίηονται κζματα απόςπαςθσ προςωπικοφ 

από και προσ τθν Εταιρεία. 

Με τθν παράγραφο 17 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 204 του ν. 4389/2016 

και πιο ςυγκεκριμζνα, προςτίκεται ςτο καταςτατικό τθσ Εταιρείασ θ υποχρζωςθ τθσ 

απευκείασ διαχείριςθσ των λοιπϊν κυγατρικϊν ςφμφωνα με τισ βζλτιςτεσ διεκνείσ 

πρακτικζσ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του ΟΟΣΑ, όςον αφορά τθν εταιρικι 

διακυβζρνθςθ, τθν εταιρικι ςυμμόρφωςθ, τθν εποπτεία και τθ διαφάνεια των διαδικαςιϊν, 

κακϊσ και ςφμφωνα με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςε κζματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

υπεφκυνθσ επιχειρθματικότθτασ και διαβοφλευςθσ με τα ενδιαφερόμενα με τισ δθμόςιεσ 

επιχειριςεισ μζρθ. 

Με τθν παράγραφο 18 του παρόντοσ άρκρου καταργείται  το άρκρο 205 του ν. 4389/2016 

εφόςον δεν ςυςτινεται θ Εταιρεία Δθμοςίων Συμμετοχϊν – ΕΔΘΣ.  

Με τθν παράγραφο 19 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται  το άρκρο 210 του ν. 

4389/2016,  ειδικότερα ςχετικά με τθν αναφορά ςτο καταςτατικό τθσ ΕΔΘΣ, ενϊ λαμβάνουν 

χϊρα και νομοτεχνικζσ βελτιϊςεισ, ςχετικζσ με τθν απευκείασ μεταβίβαςθ των λοιπϊν 

κυγατρικϊν ςτθν ΕΕΣΥΡ. Επιπλζον, διευκρινίηεται ότι θ μεταβίβαςθ μετοχϊν δθμοςίων 

επιχειριςεων και νομικϊν προςϊπων του ν.3429/2005 που το μετοχικό τουσ κεφάλαιο ι ο 

ζλεγχοσ μεταβιβάηεται ςτθν Εταιρεία, δεν ςυνεπάγεται μεταβολι ωσ προσ το βακμολογικό 

και μιςκολογικό κακεςτϊσ του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ των εταιρειϊν αυτϊν ςφμφωνα 

με τον ν. 3429/2005, ςτισ διατάξεισ του οποίου ςυνεχίηουν να υπάγονται. 

Με τθν παράγραφο 20 του παρόντοσ άρκρου προςτίκεται τελευταίο άρκρο ςτον ν 

4389/2016 το οποίο ορίηει ότι ωσ θμερομθνία μεταβίβαςθσ των λοιπϊν κυγατρικϊν ςτθν 

Εταιρεία, νοείται θ 1.1.2018. 



Με τθν παράγραφο 21 του παρόντοσ άρκρου τροποποιείται το άρκρο 1 του ν. 3986/2011 ( 

Α’ 152), και προςδιορίηονται οι υποχρεϊςεισ του ΤΑΛΡΕΔ, ςτο μζτρο που κρικεί ότι αποτελεί 

Φορζα Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

“ΣΥΣΤΑΣΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΕΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Με το παρόν ςχζδιο νόμου ολοκλθρϊνεται θ ίδρυςθ Ειδικισ Υπθρεςίασ που 

πρόκειται να ςτελεχωκεί από ειδικοφσ προανακριτικοφσ υπαλλιλουσ υπό τθν εποπτεία του 

Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, οι οποίοι κα ζχουν το κακικον να εκτελοφν τισ 

Ειςαγγελικζσ Ραραγγελίεσ του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ για τθν διεξαγωγι 

προανάκριςθσ και προκαταρκτικισ εξζταςθσ με ειδικότερο ςκοπό τθ διερεφνθςθ τζλεςθσ 

εγκλθμάτων φοροδιαφυγισ ι λοιπϊν (απολφτωσ ςυναφϊν με τθ φοροδιαφυγι) 

οικονομικϊν αδικθμάτων. Θ ίδρυςθ τθσ Υπθρεςίασ αυτισ είχε αναγγελκεί ρθτά ςτθν 

αιτιολογικι ζκκεςθ του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Αϋ 74), και ειδικότερα ςτθ ςελ. 26 τθσ εν λόγω 

αιτιολογικισ ζκκεςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ δε αναγγελία είχε αποτυπωκεί και ςτο γράμμα τθσ 

παρ. 4 του άρ. 63 του ν. 4472/2017. Υπενκυμίηεται ότι με τθν τελευταία διάταξθ είχε 

τροποποιθκεί θ παρ. 5 του άρ. 17Α του ν. 2523/1997. 

 Το παρόν ςχζδιο νόμου ςυνιςτά τον Λδρυτικό Νόμο τθσ Νζασ Υπθρεςίασ Ερευνϊν 

Οικονομικϊν Εγκλθμάτων, θ οποία κα αποτελζςει τον εκτελεςτικό βραχίονα που κα είναι 

ςτθν διάκεςθ του/τθσ Ειςαγγελζωσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ για τθν διερεφνθςθ και τθ 

διαλεφκανςθ τθσ μείηονοσ ςθμαςίασ ποινικά αξιόλογθσ φοροδιαφυγισ. 

 Ταυτόχρονα, με το ίδιο νομοςχζδιο ςκοπείται θ ολοκλιρωςθ τθσ εναρμόνιςθσ τθσ 

νομοκεςίασ που διζπει τθ λειτουργία του Γραφείου του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ), όπωσ 

αυτζσ προβλζπονται ςτο ν. 4389/2016 (Αϋ 94), με τα άρκρα 1 ζωσ 43 του οποίου, όπωσ είναι 

γνωςτό, εμπεδϊνεται θ ανεξαρτθςία τθσ ΑΑΔΕ ζναντι του ςυνόλου των δθμοςίων 



υπθρεςιϊν. Απϊτεροσ ςκοπόσ όλων των νζων ρυκμίςεων είναι βζβαια θ εν γζνει ενίςχυςθ 

του ςυςτιματοσ αντιμετϊπιςθσ των φορολογικϊν αδικθμάτων.  

 Θ ίδρυςθ, όμωσ, τθσ νζασ Υπθρεςίασ κα καταςτεί ολοκλθρωμζνθ μόνο εάν 

κακοριςτεί εξειδικευμζνθ διαδικαςία ςυνεργαςίασ τθσ Υπθρεςίασ με τθν ΑΑΔΕ, θ οποία ζχει 

τθν αρμοδιότθτα για τθν ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου και τον ακριβι 

προςδιοριςμό του οφειλόμενου φόρου, ςτοιχεία κρίςιμα για τθ διαδικαςτικι ολοκλιρωςθ 

τθσ προκαταρκτικισ εξζταςθσ αδικθμάτων ποινικισ φοροδιαφυγισ. Γι’ αυτό, πζρα από τθν 

ίδρυςθ τθσ υπθρεςίασ είναι απαραίτθτθ και θ ειςαγωγι ςυναφϊν ρυκμίςεων, που είναι 

απαραίτθτεσ για τθ ομαλι λειτουργία τθσ νζασ υπθρεςίασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ ίδρυςθ τθσ Υπθρεςίασ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ κα πρζπει 

να κινθκεί ςτουσ εξισ κεντρικοφσ άξονεσ: 

 α) να διωχκεί θ μείηονοσ ςθμαςίασ φοροδιαφυγι από ποινικισ άποψθσ, χωρίσ, 

όμωσ, να επιβαρυνκεί υπερβολικά το ελεγκτικό ζργο τθσ ΑΑΔΕ, όπωσ αυτό κακορίηεται ςτισ 

διατάξεισ του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ.  

 β) να μθ ςτερθκεί ο φορολογοφμενοσ που ενδεχομζνωσ ερευνάται για 

φοροδιαφυγι ι/και για άλλα αδικιματα τα δικαιϊματα που του παρζχονται τόςο από τον 

Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ όςο και από τον Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ 

 γ) να υπάρξει ταχφτθτα ςτθ διεκπεραίωςθ των ερευνϊν, διότι θ εκκρεμότθτα ςε 

αυτά τα πεδία μόνο βλάβθ μπορεί να προκαλζςει τόςο ςτουσ πολίτεσ, όςο και ςτα δθμόςια 

ζςοδα, και  

 δ) να εμπεδωκεί θ ςυνεργαςία μεταξφ τθσ νζασ Υπθρεςίασ και τθσ ΑΑΔΕ. 

 Το κεφάλαιο Δϋ χωρίηεται ςε δφο υποκεφάλαια: το πρϊτο αφορά ςτθν κακαυτι 

ςφςταςθ τθσ Διεφκυνςθσ, ενϊ το δεφτερο υποκεφάλαιο περιλαμβάνει ρυκμίςεισ για τθν 

ομαλι ζνταξθ τθσ λειτουργίασ τθσ νζασ Υπθρεςίασ ςτο ιςχφον ελεγκτικό και διωκτικό 

ςφςτθμα καταπολζμθςθσ τθσ φοροδιαφυγισ. 

 

ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΩΝ 

 

Υποκεφάλαιο Αϋ 

Άρκρο 381 

 Με τθν παρ. 1 του άρκρου 381 ςυςτινεται θ νζα Υπθρεςία ςτο Υπουργείο 

Οικονομικϊν, κακορίηεται το διοικθτικό επίπεδο ςτο οποίο βρίςκεται (επίπεδο Διεφκυνςθσ) 

και δίνεται ο τίτλοσ τθσ: «Διεφκυνςθ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ». Δεδομζνθσ τθσ 



απευκείασ υπαγωγισ τθσ Υπθρεςίασ ςτον Υπουργό Οικονομικϊν προκφπτει θ ανεξαρτθςία 

τθσ Υπθρεςίασ ζναντι των λοιπϊν δομϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν.  

 Με τθν παρ. 2 ορίηεται ότι ο Ειςαγγελζασ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ζχει τθν 

κακοδιγθςθ και τον ςυντονιςμό λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ και με τθν παρ. 3 ορίηεται, ότι θ 

τοπικι αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ εκτείνεται ςε όλθ τθν Επικράτεια. Θ ρφκμιςθ τίκεται 

κατ’ αντιςτοιχία με τουσ οριςμοφσ τθσ παρ. 3 του άρ. 17Α του ν. 2523/1997 αναφορικά με 

τθν τοπικι αρμοδιότθτα του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ.  

 Τζλοσ με τθν παρ. 4 αναφζρεται ότι όπου ςτο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςε 

«Υπθρεςία», νοείται θ «Διεφκυνςθ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ». 

 

Άρκρο 382 

 Στο άρκρο 382 κακορίηονται θ αποςτολι και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Υπθρεςίασ. Στθν 

παρ. 1, ςτθν οποία ορίηεται θ αποςτολι τθσ Υπθρεςίασ προτιμικθκε ςυνειδθτά θ 

ςαφινεια: αντί δθλαδι να αποδοκοφν εκτεταμζνεσ αρμοδιότθτεσ ςτθ νζα Υπθρεςία, κατά 

τρόπο ϊςτε αφενόσ μεν να γεννθκοφν αμφιβολίεσ από πολφ νωρίσ ωσ προσ τθ δυνατότθτα 

τθσ νζασ Υπθρεςίασ να αςκιςει τισ αρμοδιότθτεσ αυτζσ, αφετζρου δε να προκφψουν 

περίπλοκα ηθτιματα αλλθλοεπικαλφψεων με άλλουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ, κακορίςτθκε 

το πεδίο δράςθσ τθσ με ςυγκεκριμζνο τρόπο. Ζτςι, ρθτά ορίηεται ότι «Αποςτολι τθσ 

Υπθρεςίασ είναι αποκλειςτικά θ διενζργεια ερευνϊν, προκαταρκτικισ εξζταςθσ ι 

προανάκριςθσ για τθν εξακρίβωςθ τζλεςθσ μείηονοσ ποινικισ απαξίασ φορολογικϊν 

εγκλθμάτων που προβλζπονται ςτα άρ. 66 επ. του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ιτοι 

των εγκλθμάτων φοροδιαφυγισ φςτερα από τθ κζςθ ςε ιςχφ του άρ. 8 του ν. 4337/2015 – 

Αϋ 129) και οποιωνδιποτε άλλων απολφτωσ ςυναφϊν οικονομικϊν εγκλθμάτων, που 

βλάπτουν ςοβαρά τα ςυμφζροντα του ελλθνικοφ δθμοςίου και τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ». 

Στθν ίδια παρ. ορίηεται ειδικότερα ότι θ Υπθρεςία διενεργεί τισ παραπάνω πράξεισ μόνο 

κατόπιν παραγγελίασ του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ι του Αναπλθρωτι του ι 

των ειςαγγελικϊν λειτουργϊν που τον επικουροφν, βρίςκεται δε υπό τθν εποπτεία του 

Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. 

 Στθν παρ. 2 του άρ. 382 κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ τθσ Υπθρεςίασ. Στθν περ. αϋ 

τθσ παρ. 2 ορίηεται ότι θ εκτζλεςθ τθσ αποςτολισ Υπθρεςίασ διενεργείται αποκλειςτικά 

κατόπιν παραγγελίασ των Ειςαγγελικϊν Λειτουργϊν που αναφζρονται ςτθν παρ. 1. Με τθν 

περ. βϋ τθσ ίδιασ παραγράφου δίνεται θ αρμοδιότθτα για τθ ςφνταξθ ποριςματικϊν 

εκκζςεων ςε εκτζλεςθ των ειςαγγελικϊν παραγγελιϊν που ανατίκενται ςτθν Υπθρεςία. Θ 



ςυγκεκριμζνθ πρόβλεψθ κα εξειδικευκεί κατωτζρω ςτθν ανάλυςθ του άρκρου 390. Οι περ. 

γϋ και δϋ τθσ παρ. 2 περιζχουν διατάξεισ διοικθτικισ μζριμνασ. 

 Στισ επόμενεσ παραγράφουσ (παρ. 3 ζωσ και 7) του 382 εξειδικεφονται οι 

ανακριτικζσ και ερευνθτικζσ δυνατότθτεσ που ζχει το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ για τθ 

διερεφνθςθ φορολογικϊν (και απολφτωσ ςυναφϊν) εγκλθμάτων. Ιδθ από τθν αρχι τθσ 

παρ. 3 του 382 αναφζρεται ρθτά ότι το τθσ προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ κατά τθν άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων του ζχει τθν ιδιότθτα του ειδικϊν ανακριτικϊν υπαλλιλων, πράγμα που 

ςθμαίνει ότι οι διατάξεισ που αφοροφν ςτθ λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ είναι ειδικζσ ζναντι 

τθσ διάταξθσ του άρ. 34 ΚΡΔ, θ δε διεφκυνςθ και εποπτεία τθσ προανάκριςθσ ι τθσ 

προκαταρκτικισ εξζταςθσ που διενεργεί το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ ανικει ςτον 

Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, και όχι ςτον κατά τόπο αρμόδιο ειςαγγελζα 

πρωτοδικϊν.  

 Ρεραιτζρω, ςτθν παρ. 3 του 382 αναφζρονται οι δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ τθσ 

υπθρεςίασ ςε αποδεικτικά ςτοιχεία που βρίςκονται εν γζνει ςτθν κατοχι ιδιωτϊν.  

 Στθν παρ. 4 του ίδιου άρκρου περιγράφονται με ακρίβεια οι δυνατότθτεσ 

πρόςβαςθσ των ελεγκτϊν τθσ Υπθρεςίασ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ ΑΑΔΕ. Θ 

ρφκμιςθ είναι εναρμονιςμζνθ με τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ του Οικονομικοφ Ειςαγγελζα 

ςτα ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρ. 17Α του ν. 

2523/1997.  

 Με τθν παρ. 5 ορίηεται ςαφϊσ ότι οι ελεγκτζσ τθσ Υπθρεςίασ ζχουν πρόςβαςθ ςτο 

Σφςτθμα Μθτρϊων Τραπεηικϊν Λογαριαςμϊν και Λογαριαςμϊν Ρλθρωμϊν των άρ. 62 και 

63 του ν. 4170/2013. Επίςθσ ορίηονται οι όροι πρόςβαςθσ των ίδιων ελεγκτϊν ςε λοιπά 

δθμόςια αρχεία. 

 Στθν παρ. 6 ορίηεται θ κζςθ των υπαλλιλων τθσ Υπθρεςίασ ζναντι των λοιπϊν 

υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν και περιγράφονται οι όροι τθσ διαρκοφσ 

ετοιμότθτασ αυτισ. Ρεραιτζρω, ςτθν παρ. 7 αναφζρονται λεπτομερϊσ οι δυνατότθτεσ που 

κα ζχει θ Υπθρεςία για να ςυνεργάηεται με φορείσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. Με 

ςαφινεια, όμωσ, κακορίηεται ότι θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν με φορείσ του εξωτερικοφ δεν 

υποκακιςτά τθν αμοιβαία διοικθτικι ςυνδρομι που προβλζπεται ςτο άρ. 29 του Κϊδικα 

Φορολογικισ Διαδικαςίασ.  

 Στισ παρ. 8 και 9 του 382 προβλζπονται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθ 

ςυνεργαςίασ τθσ Υπθρεςίασ με άλλεσ υπθρεςίεσ τθσ Διοίκθςθσ, αλλά και με τισ Δικαςτικζσ 

και Ειςαγγελικζσ Αρχζσ. 



 Θ παρ. 10 ζχει τεκεί προσ άρςθ αμφιςβθτιςεων, επαναλαμβάνοντασ κατ’ ουςίαν 

τισ όμοιεσ προβλζψεισ του άρ. 1 και των λοιπϊν παραγράφων του 382. Τζλοσ, με τθν παρ. 

11 ορίηεται ότι θ Υπθρεςία κα πρζπει να υποβάλλει Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων, με τα ςτοιχεία 

που αναφζρονται αναλυτικά ςε αυτιν.  

 

Άρκρο 383 

 Στο άρκρο 383 του ΣχΝ προβλζπεται θ βαςικι διάρκρωςθ τθσ νζασ Υπθρεςίασ, θ 

οποία ζχει τθ μορφι Διεφκυνςθσ. Σε αυτι υπάγονται δφο αυτοτελι διοικθτικά Τμιματα και 

μία Υποδιεφκυνςθ, με τζςςερα Τμιματα ερευνϊν. 

 

Άρκρο 384 

 Στο άρκρο 384 ρυκμίηονται τα κζματα ςτελζχωςθσ τθσ νζασ Υπθρεςίασ. Με τθν παρ. 

1 ςυνιςτϊνται 135 κζςεισ ελεγκτϊν και 14 οργανικζσ κζςεισ διοικθτικϊν υπαλλιλων. Με 

τθν παρ. 2 προβλζπεται ο τρόποσ πλιρωςθσ των κζςεων αυτϊν. Στθν παρ. 3 προβλζπεται 

ειδικι διαδικαςία για τθν πλιρωςθ των κζςεων των ελεγκτϊν τθσ Υπθρεςίασ. Στθν παρ. 4 

κακορίηεται θ διαδικαςία για τθν απόςπαςθ των ελεγκτϊν. Στθν παρ. 5 ορίηεται θ διάρκεια 

των αποςπάςεων ςε δφο + ζνα ζτθ. Με τθν παρ. 6 προβλζπεται ότι ο χρόνοσ τθσ 

απόςπαςθσ λογίηεται ωσ χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ για τουσ αποςπαςμζνουσ 

υπαλλιλουσ. Με τθν παρ. 7 προβλζπεται θ διαδικαςία για τθ διακοπι τθσ απόςπαςθσ πριν 

τθ λιξθ τθσ. Στθν παρ. 8 ρυκμίηεται θ κάλυψθ των κζςεων ευκφνθσ τθσ νζασ Υπθρεςίασ, 

ενϊ ςτθν παρ. 9 προβλζπεται ότι θ Γραμματειακι και διοικθτικι υποςτιριξθ του 

Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ςυνεχίηει να παρζχεται από το υφιςτάμενο αυτοτελζσ 

Τμιμα Γραμματείασ του. Με τθ 10θ παρ. του παρόντοσ άρκρου ρυκμίηεται το μιςκολογικό 

κακεςτϊσ των υπαλλιλων τθσ Υπθρεςίασ. Τζλοσ, με τθν παρ. 11 αφενόσ μεν προβλζπεται 

ειδικι άπαξ διαδικαςία για τθν αρχικι ςτελζχωςθ τθσ Υπθρεςίασ με ζωσ 60 υπαλλιλουσ τθσ 

Α.Α.Δ.Ε., αφετζρου δε κακιερϊνεται ειδικό κακεςτϊσ για πλιρωςθ διοικθτικϊν κζςεων τθσ 

Υπθρεςίασ κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ με μονοετείσ αποςπάςεισ.  

Στόχοσ τθσ ρφκμιςθσ είναι θ ςτελζχωςθ τθσ Υπθρεςίασ με προςωπικό υψθλϊν προςόντων 

αλλά και ςχετικισ ελεγκτικισ εμπειρίασ και, για το λόγο αυτό, μοριοδοτοφνται επιπλζον 

προσ επιλογι υπάλλθλοι που ζχουν υπθρετιςει ςτο ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Ρ. ι παλαιοί υπάλλθλοι τθσ 

Ειδικισ Γραμματείασ Σ.Δ.Ο.Ε. 

 

Άρκρο 385 



 Στο άρκρο 385 και δθ ςτθν παρ. 1 αυτοφ, προβλζπεται θ εγγραφι των 

απαιτοφμενων πιςτϊςεων ςε Κ.Α.Ε. του Υπουργείου Οικονομικϊν, ενϊ με τθν παρ. 2 

προβλζπεται ότι το βάροσ τθσ μιςκοδοςίασ των υπαλλιλων τθσ Υπθρεςίασ φζρει το 

Υπουργείο Οικονομικϊν. 

 

Άρκρο 386 

 Στο άρκρο 386 ρυκμίηονται ειδικά κζματα για τουσ υπαλλιλουσ τθσ νζασ Υπθρεςίασ 

του Υπουργείου Οικονομικϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, με τθν παρ. 1 κακορίηεται θ ευκφνθ των 

ελεγκτϊν και του λοιποφ προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ κακϊσ και θ δυνατότθτα νομικισ 

εκπροςϊπθςισ τουσ ενϊπιον των Δικαςτθρίων από μζλθ του Ν.Σ.Κ. Με τθν παρ. 2 

κακιερϊνεται υποχρζωςθ τιρθςθσ απορριτου και κακικον εχεμφκειασ για τουσ 

υπαλλιλουσ ενϊ ςτθν παρ. 3 προβλζπεται κφρωςθ ςε περίπτωςθ παράβαςισ τουσ από 

αυτοφσ. Στόχοσ τθσ ρφκμιςθσ είναι αφενόσ θ προςταςία των υπαλλιλων τθσ Υπθρεςίασ από 

πικανόν κακόβουλεσ νομικζσ επικζςεισ αλλά και αφετζρου θ δθμιουργία τθσ αίςκθςθσ 

ευκφνθσ αυτϊν για τισ πλθροφορίεσ που χειρίηονται ωσ ειδικοί ανακριτικοί υπάλλθλοι 

κατόπιν εντολϊν του Ειςαγγελζα. 

 

Άρκρο 387 

 Στο άρκρο 387 κακορίηεται θ διαδικαςία που κα ακολουκείται κατά τθν άςκθςθ 

των αρμοδιοτιτων τθσ Υπθρεςίασ για τθ διακρίβωςθ τζλεςθσ εγκλθμάτων φοροδιαφυγισ. 

Ειδικότερα: 

 Στθν παρ. 1 ρυκμίηεται ο τρόποσ με τον οποίο κα δίνεται από τον Ειςαγγελζα 

Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, ι τον Αναπλθρωτι του ι τουσ Ειςαγγελείσ που τον επικουροφν θ 

εντολι για διενζργεια προκαταρκτικισ εξζταςθσ για τθ διερεφνθςθ τζλεςθσ αδικθμάτων 

ποινικισ φοροδιαφυγισ προσ τουσ ελεγκτζσ τθσ Υπθρεςίασ. Με τθν παρ. 2 προβλζπεται θ 

αρμοδιότθτα του προϊςτάμενου τθσ Διεφκυνςθσ. Στθν παρ. 3 προβλζπεται ότι οι ελεγκτζσ 

τθσ Υπθρεςίασ διενεργοφν ζρευνα κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 382 του ΣχΝ. 

Ρροβλζπεται ρθτά ότι ςτο ςχετικό ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ «Τα πρόςωπα ςτα οποία 

αποδίδεται θ τζλεςθ αξιόποινθσ πράξθσ, κατά τθ διάρκεια των ερευνϊν, ζχουν όλα τα 

δικαιϊματα που προβλζπονται ςτον Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ». 

 Με τθν παρ. 4 του άρ. 387 κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ των ελεγκτϊν τθσ νζασ 

υπθρεςίασ όταν διαπιςτϊνουν ότι προκφπτουν ενδείξεισ ποινικά κολάςιμθσ, ςφμφ. με τα 

άρ. 66 επ. ΚΦΔ, φοροδιαφυγισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, (που αναμζνεται να είναι και θ 

ςυνθκζςτερθ, με βάςθ τθν αποςτολι και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Υπθρεςίασ) οι Ελεγκτζσ είναι 



υποχρεωμζνοι να ςυντάςςουν ποριςματικι ζκκεςθ που γνωςτοποιείται προσ τον 

Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ και ακολοφκωσ διαβιβάηεται ςτθν ΑΑΔΕ μαηί με τον 

φάκελο τθσ υπόκεςθσ. Επιςθμαίνεται ότι αυτι είναι θ διαδικαςία που ακολουκείται μόνο 

για τα εγκλιματα φοροδιαφυγισ, διότι ωσ προσ τα ςυγκεκριμζνα εγκλιματα υπάρχει θ 

διαδικαςτικι προχπόκεςθ τθσ ςφνταξθσ μθνυτιριασ αναφοράσ κατά το άρκρο 68 του ΚΦΔ 

(για τθ νομικι φφςθ τθσ μθνυτιριασ αναφοράσ ωσ διαδικαςτικισ προχπόκεςθσ για τθν 

κίνθςθ τθσ ποινικισ δίωξθσ επί εγκλθμάτων φοροδιαφυγισ βλ. ΑΡ 798/2014 ΡοινΧρ ΞΕϋ, 

694 επ. - με αναφορά ςτα προβλεπόμενα ςτα άρ. 17 επ. του ν. 2523/1997 εγκλιματα 

φοροδιαφυγισ) για τθν άςκθςθ δε τθσ ποινικισ δίωξθσ επί αυτϊν είναι -τουλάχιςτον 

πρακτικά- αναγκαίοσ ο προςδιοριςμόσ του οφειλόμενου φόρου από τθν Φορολογικι Αρχι 

(ιτοι τθν ΑΑΔΕ, τουλάχιςτον από τθ κζςθ ςε ιςχφ του άρ. 41 παρ. 2 ςτοιχ. βϋ του ν. 

4389/2016 και μετά). Ρροσ το ςκοπό επιτάχυνςθσ τθσ διαδικαςίασ, αλλά και για τθν 

εξαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των φορολογουμζνων, αξιϊνονται πρόςκετεσ εγγυιςεισ για 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ τθσ νζασ Υπθρεςίασ. Απαιτείται δθλαδι θ ποριςματικι 

ζκκεςθ να είναι επαρκϊσ ςτοιχειοκετθμζνθ και αιτιολογθμζνθ και να ζχει ςυγκεκριμζνο 

μορφότυπο, πλθρϊντασ τα ελάχιςτα αντικειμενικά κριτιρια ελζγχου που εφαρμόηει θ 

ΑΑΔΕ.  

 Με τθν παρ. 5 κακορίηεται μία δυνθτικι παρζκκλιςθ από τθ ςυνικθ διαδικαςία 

όταν διεξάγεται προκαταρκτικι εξζταςθ για ςυρρζοντα αδικιματα. Ριο ςυγκεκριμζνα, εάν 

υπάρχει δυνατότθτα διαχωριςμοφ τθσ δικογραφίασ ωσ προσ το αδίκθμα τθσ φοροδιαφυγισ, 

για τθν οποία απαιτείται θ διαβίβαςθ τθσ δικογραφίασ προσ τισ υπθρεςίεσ τθσ ΑΑΔΕ, με τθν 

παρ. 5 προβλζπεται θ δυνατότθτα του αρμόδιου ειςαγγελζα να χωρίςει τθ δικογραφίασ για 

τα λοιπά αδικιματα, προσ το ςκοπό επιτάχυνςθσ τθσ διαδικαςίασ ωσ προσ αυτά. 

Ρροχπόκεςθ για τον εν λόγω χωριςμό τθσ δικογραφίασ είναι ότι ο αρμόδιοσ ειςαγγελζασ 

κα κρίνει ότι τα άλλα αδικιματα δεν ςχετίηονται άμεςα με τυχόν αδίκθμα φοροδιαφυγισ.  

 Στθν παρ. 6 προβλζπεται ότι θ διαδικαςία που κα ακολουκεί θ ΑΑΔΕ για τον 

χειριςμό των νζων υποκζςεων, που κα κλθκεί να χειριςτεί μετά τθν λειτουργία τθσ νζασ 

Υπθρεςίασ κακορίηεται με το νζο άρκρο 28Α του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ, το 

οποίο τίκεται ςε ιςχφ με το άρκρο 390 του παρόντοσ.  

 Στθν παρ. 7 προβλζπονται οι δυνατότθτεσ που ζχει θ ΑΑΔΕ κατά τθν ζκδοςθ 

διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου, ςε περίπτωςθ που το ελεγκτικό τθσ προςωπικό 

αποφανκεί ότι κα πρζπει να διαφοροποιθκεί από τθν ποριςματικι ζκκεςθ τθσ νζασ 

Υπθρεςία, και παρατίκενται οι βαςικζσ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ςυντρζχει περίπτωςθ 

τζτοιασ διαφοροποίθςθσ.  



 Με τθν παρ. 8 προβλζπεται μία επιπλζον δυνατότθτα τθσ ΑΑΔΕ, ςτθν περίπτωςθ 

που ο φορολογοφμενοσ κατά του οποίου ζχει αρχίςει θ διαδικαςία του παρόντοσ νόμου 

προςκομίςει ςτθν ΑΑΔΕ νζα ςτοιχεία. Επειδι ο ζλεγχοσ, κα ζχει γίνει από τουσ ελεγκτζσ τθσ 

νζασ Υπθρεςίασ προβλζπεται (δυνθτικά, και μόνο εφόςον θ ενζργεια αυτι κρικεί 

πρόςφορθ) θ διαβίβαςθ των νεότερων ςτοιχείων προσ αυτιν, οφτωσ ϊςτε οι ελεγκτζσ τθσ 

νζασ Υπθρεςίασ να μποροφν ταχφτερα να τα αξιολογιςουν. Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται θ 

διαδικαςία τθσ παρ. 4 του άρκρου 28Α του ΚΦΔ, όπωσ προτείνεται να ιςχφςει με τθ κζςθ ςε 

ιςχφ του άρ. 393 του παρόντοσ.  

 Με τθν παρ. 9 προβλζπεται οι προχποκζςεισ κατά τισ οποίεσ θ ΑΑΔΕ Υπθρεςία κα 

μπορεί (αιτιολογθμζνα) να αναπζμψει προσ τθ νζα Υπθρεςία φακζλουσ για περαιτζρω 

ζρευνα, με ειδικότερθ αναφορά και ςτθν επίδραςθ που κα ζχει θ τυχόν αναπομπι ςτισ 

προκεςμίεσ που αναφζρονται ςτο προτεινόμενο άρ. 28Α του ΚΦΔ.  

 Τζλοσ, με τθν παρ. 10 του άρ. 387 προβλζπεται διαδικαςτικά και θ περίπτωςθ κατά 

τθν οποία οι ελεγκτζσ τθσ νζασ Υπθρεςίασ δεν διαπιςτϊςουν ενδείξεισ για οποιοδιποτε 

ζγκλθμα. Στθν περίπτωςθ αυτι θ υπόκεςθ αρχειοκετείται από τον Ειςαγγελζα Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ, και οι πικανολογοφμενεσ παραβάςεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ 

γνωςτοποιοφνται ςτθν ΑΑΔΕ ςφμφωνα νεοπαγι διαδικαςία του άρκρου 64 του ν. 

4472/2017. 

 

Άρκρο 388 

Στο άρκρο 388 προβλζπεται θ διαδικαςία ςυντονιςμοφ μεταξφ τθσ νζασ Υπθρεςίασ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν και τθσ ΑΑΔΕ Στισ 3 πρϊτεσ παραγράφουσ κακορίηονται οριςμζνα 

ηθτιματα ςχζςεων τθσ νζασ Υπθρεςίασ και τθσ ΑΑΔΕ. Με τθν παρ. 4 του άρκρου 388 

ςυςτινεται διχπθρεςιακό ςυντονιςτικό όργανο καταπολζμθςθσ φορολογικοφ εγκλιματοσ 

που ςυγκροτείται καταρχιν από Ειςαγγελικό Λειτουργό ωσ Ρρόεδρο, εκπροςϊπουσ 

ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν τθσ ΑΑΔΕ, εκπροςϊπουσ τθσ νζασ Υπθρεςίασ. Ρεραιτζρω, ςτο ίδιο 

ςυντονιςτικό όργανο κα εκπροςωποφνται και το Σϊμα Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, θ 

Οικονομικι Αςτυνομία αλλά και θ Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων απο 

Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των 

Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ. Στθν ίδια παράγραφο προβλζπεται θ ζκδοςθ 

ςχετικισ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ για τισ λεπτομζρειεσ λειτουργίασ του νζου αυτοφ 

οργάνου. Στθν παρ. 5 προβλζπονται και οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ αυτοφ, όςον αφορά τθν 

αποφυγι αλλθλοεπικαλφψεων μεταξφ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν, τθν αμοιβαία ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν κ.λ.π. 



Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ διαδικαςία ςυντονιςμοφ είναι ζνα απαραίτθτο βιμα για τθν 

επιτυχι ζναρξθ των κακθκόντων τθσ νζασ Υπθρεςίασ, το οποίο βαςίηεται ςτα διεκνι 

πρότυπα τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των φορζων δίωξθσ και ζρευνασ του φορολογικοφ 

εγκλιματοσ. Θ ςυνεργαςία μεταξφ ςυναρμόδιων αρχϊν κεωρείται και διεκνϊσ ωσ βαςικό 

ηθτοφμενο  προκειμζνου για τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ τθσ ςχετικισ με τθν φορολογία 

εγκλθματικότθτασ, πράγμα που ζχει αποτυπωκεί και ςτισ 10 Ραγκόςμιεσ Αρχζσ για τθν 

μάχθ κατά φορολογικοφ εγκλιματοσ, οι οποίεσ ζχουν δθμοςιευκεί με πρωτοβουλία του 

ΟΟΣΑ (βλ. ςχετικά τθν ζκδοςθ του ΟΟΣΑ με τίτλο: OECD (2017), Fighting Tax Crime: The Ten 

Global Principles, OECD Publishing, Paris, ςελ. 60 επ. Θ ςυνεργαςία μεταξφ των 

ςυναρμόδιων υπθρεςιϊν αναφζρεται ωσ θ 8θ Ραγκόςμια Αρχι τθσ μάχθσ κατά τθσ 

φορολογικισ εγκλθματικότθτασ). Είναι προφανζσ, ότι με τθν παροφςα ρφκμιςθ γίνεται ζνα 

αναγκαίο πρϊτο βιμα ςυνεργαςίασ, με ζμφαςθ ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο τθσ 

φοροδιαφυγισ, το οποίο, ενδεχομζνωσ να χρειάηεται να ακολουκθκεί από βιματα 

εμβάκυνςθσ τθσ ςυνεργαςίασ των ςυναρμόδιων φορζων και ςε πιο ςφνκετα πεδία 

καταπολζμθςθσ τθσ εν ευρεία εννοία οικονομικισ εγκλθματικότθτασ και τθσ διαφκοράσ. 

 

Υποκεφάλαιο Βϋ 

Άρκρο 389 

Στο άρκρο 389 προβλζπονται οι μεταβατικζσ διατάξεισ για τθν επιςτροφι από τθν ΑΑΔΕ 

προσ τουσ Ειςαγγελείσ των ειςαγγελικϊν παραγγελιϊν που εκκρεμοφν ςτθν Αρχι, πλθν, 

κατ’ ανϊτατο όριο, εκκρεμϊν εντολϊν ελζγχου 1.300 Α.Φ.Μ. που κρίνεται ςκόπιμο να 

παραμείνουν προσ ζλεγχο ςε αυτιν. Θ ρφκμιςθ είναι ςθμαντικι, και είναι δεδομζνο ότι κα 

είναι ζνα πρϊτο ςθμαντικό ζργο για τθ νζα Υπθρεςία, το οποίο αφενόσ κα βοθκιςει τθν 

ΑΑΔΕ μειϊνοντασ τθν επιβάρυνςι τθσ από ςθμαντικό όγκο εκκρεμϊν ερευνϊν, αφετζρου 

δε κα οδθγιςει ςτθ διαλεφκανςθ πολλϊν ςθμαντικϊν εκκρεμϊν υποκζςεων, οι οποίεσ κα 

ελεγχκοφν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που προβλζπει ο νόμοσ. 

 

Άρκρο 390 

Με το άρκρο 390 του ΣχΝ προςτίκεται άρκρο 28Α ςτον Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ. 

Με τθ νζα διάταξθ επιχειρείται να αποτυπωκεί θ διαδικαςία που κα πρζπει να 

ακολουκείται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ για τθν μεταχείριςθ των ποριςματικϊν 

εκκζςεων τθσ Διεφκυνςθσ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, θ οποία ςυςτινεται με το 

Υποκεφάλαιο Αϋ του παρόντοσ Κεφαλαίου του ΣχΝ. Ειδικότερα, με τισ παραγράφουσ του 

παρόντοσ άρκρου, προβλζπεται αναλυτικά θ διαδικαςία που κα ακολουκείται (αλλά και οι 



ςυναφείσ προκεςμίεσ που κα πρζπει να τθροφνται) όςον αφορά ςτα αποτελζςματα του 

φορολογικοφ ελζγχου μζχρι τθν κοινοποίθςθ ςτον φορολογοφμενο τθσ οριςτικισ πράξθσ 

διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, κακϊσ και τθσ ζκκεςθσ ελζγχου. Σε κάκε 

περίπτωςθ, παρζχεται το δικαίωμα ςτον φορολογοφμενο να υποβάλλει τισ αντιρριςεισ του 

και ςε αυτό το ςτάδιο, και να αςκιςει το δικαίωμα προθγοφμενθσ ακρόαςθσ. Με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 390 λαμβάνονται υπόψθ οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ ζχουςασ μεικτό 

χαρακτιρα (δθλαδι και ποινικό, αλλά και διοικθτικό) διαδικαςίασ που προβλζπεται με το 

παρόν κεφάλαιο του ΣχΝ.  

 

Άρκρο 391 

Με το άρκρο 391 γίνονται οριςμζνεσ αναγκαίεσ μεταβατικζσ τροποποιιςεισ ςτθν παρ. 5 του 

άρκρου 17Α του ν. 2523/1997, οι οποίεσ αποςκοποφν ςτθν ομαλι ζναρξθ τθσ λειτουργίασ 

τθσ Νζασ Υπθρεςίασ. Θ ρφκμιςθ είναι ςυμβατι με τθ διάταξθ του άρκρου 389 του 

παρόντοσ.  

 

Άρκρο 392 

Στο άρκρο 392 εντάςςονται όλεσ οι εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ 

δευτερογενοφσ νομοκεςίασ που κρίνεται απαραίτθτθ για τθ λειτουργία τθσ νζασ Δομισ.  

Άρκρο 393 

Επιτροπι αξιολόγθςθσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ 

Θ προτεινόμενθ διάταξθ ςτοχεφει -για πρϊτθ φορά ςε ευρωπαϊκό επίπεδο- ςτθν ολιςτικι 

προςζγγιςθ του κακεςτϊτοσ χοριγθςθσ επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ 

ςτον δθμόςιο τομζα. Ρρόκειται για μεταρρφκμιςθ, θ οποία αποςκοπεί ςτον ςυγκεραςμό 

τθσ πολιτικισ αποηθμίωςθσ των απαςχολοφμενων ςε ειδικότθτεσ, κλάδουσ και χϊρουσ 

εργαςίασ που δικαιολογοφν τθν καταβολι του επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ 

εργαςίασ με τθν ανάγκθ για ςχεδιαςμό βραχυπρόκεςμων, μεςοπρόκεςμων κακϊσ και 

μακροπρόκεςμων δράςεων για τθν κατά το δυνατό άμβλυνςθ των παραγόντων κινδφνου 

και τθν εγκακίδρυςθ και εμπζδωςθ των αναγκαίων ςυνκθκϊν πρόλθψθσ και προςταςίασ 

των εργαηομζνων. Ρροσ τον ςκοπό αυτό κεςμοκετείται ο επαναςχεδιαςμόσ από ειδικό 

ςυλλογικό όργανο και από μθδενικι βάςθ των κριτθρίων χοριγθςθσ του επιδόματοσ 

επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ, των κατθγοριϊν των επιμζρουσ δικαιοφχων, κακϊσ 

και του τρόπου υπολογιςμοφ του αλλά και του φψουσ του ςτθ βάςθ διαβάκμιςθσ τθσ 

ζκταςθσ και τθσ ςυχνότθτασ ζκκεςθσ των εκάςτοτε δικαιοφχων ςτουσ παράγοντεσ κινδφνου 

που επικρατοφν ςτουσ οικείουσ χϊρουσ εργαςίασ. Ραράλλθλα προωκείται τόςο ο 



βραχυπρόκεςμοσ όςο και ο μεςο- μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ με τθν εκπόνθςθ και 

εφαρμογι ςχετικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν ενίςχυςθ των μζτρων αςφάλειασ και υγιεινισ 

ςτθν εργαςία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ 

ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Άρκρο  395 

υκμίςεισ για τον Ε.Φ.Κ.Α. 

Στθν παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4387/2016 (Αϋ 85) ζχει προβλεφκεί  θ δυνατότθτα 

απόςπαςθσ ςτον Ε.Φ.Κ.Α. του προςωπικοφ που υπθρετεί ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Χοριγθςθσ 

Συντάξεων Δθμοςίου Τομζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν, μετά από υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ εκ μζρουσ των υπαλλιλων.   

Δεν ζχει όμωσ ρυκμιςκεί με ςαφι τρόπο το κζμα τθσ αναγκαίασ για τθν απόςπαςθ 

διατιρθςθσ ςτθν Γενικι Γραμματεία Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ των οργανικϊν κζςεων του 

προςωπικοφ που κα αποςπαςκεί ςτον ΕΦΚΑ και τθσ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του 

προςωπικοφ που υπθρετεί ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Χοριγθςθσ Συντάξεων Δθμόςιου Τομζα 

και δεν κα υποβάλει αίτθςθ απόςπαςθσ μετά τθν μεταφορά τθσ αρμοδιότθτασ των 

ςυντάξεων του δθμοςίου τομζα ςτον Ε.Φ.Κ.Α. Με τθν προωκοφμενθ διάταξθ 

αντιμετωπίηεται θ ςχετικι εκκρεμότθτα και κακορίηεται με ςαφι τρόπο ότι το προςωπικό 

αυτό παραμζνει ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ και καλφπτει 

υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

Επιπλζον, με τθν προτεινόμενθ διάταξθ προβλζπεται και θ αναγκαία οργανωτικι δομι  για 

τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων που αφοροφν ςτισ ςυντάξεισ του Δθμοςίου από τον ΕΦΚΑ, 

με τθ δθμιουργία Διεφκυνςθσ  Χοριγθςθσ  Συντάξεων Δθμόςιου Τομζα, θ οποία υπάγεται 

ςτθν Γενικι Διεφκυνςθ  Συντάξεων. Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται θ ενιαία λειτουργία 

του ΕΦΚΑ  και θ αποτελεςματικι διαχείριςθ όλων των ςυνταξιοδοτικϊν κεμάτων των 

υπαγόμενων ςε αυτόν προςϊπων. 

 

Άρκρο 396 

Επιτροπι αξιολόγθςθσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ 

Θ προτεινόμενθ διάταξθ ςτοχεφει -για πρϊτθ φορά ςε ευρωπαϊκό επίπεδο- ςτθν ολιςτικι 

προςζγγιςθ του κακεςτϊτοσ χοριγθςθσ επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ 

ςτον δθμόςιο τομζα. Ρρόκειται για μεταρρφκμιςθ, θ οποία αποςκοπεί ςτον ςυγκεραςμό 

τθσ πολιτικισ αποηθμίωςθσ των απαςχολοφμενων ςε ειδικότθτεσ, κλάδουσ και χϊρουσ 



εργαςίασ που δικαιολογοφν τθν καταβολι του επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ 

εργαςίασ με τθν ανάγκθ για ςχεδιαςμό βραχυπρόκεςμων, μεςοπρόκεςμων κακϊσ και 

μακροπρόκεςμων δράςεων για τθν κατά το δυνατό άμβλυνςθ των παραγόντων κινδφνου 

και τθν εγκακίδρυςθ και εμπζδωςθ των αναγκαίων ςυνκθκϊν πρόλθψθσ και προςταςίασ 

των εργαηομζνων. Ρροσ τον ςκοπό αυτό κεςμοκετείται ο επαναςχεδιαςμόσ από ειδικό 

ςυλλογικό όργανο και από μθδενικι βάςθ των κριτθρίων χοριγθςθσ του επιδόματοσ 

επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ, των κατθγοριϊν των επιμζρουσ δικαιοφχων, κακϊσ 

και του τρόπου υπολογιςμοφ του αλλά και του φψουσ του ςτθ βάςθ διαβάκμιςθσ τθσ 

ζκταςθσ και τθσ ςυχνότθτασ ζκκεςθσ των εκάςτοτε δικαιοφχων ςτουσ παράγοντεσ κινδφνου 

που επικρατοφν ςτουσ οικείουσ χϊρουσ εργαςίασ. Ραράλλθλα προωκείται τόςο ο 

βραχυπρόκεςμοσ όςο και ο μεςο- μακροπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ με τθν εκπόνθςθ και 

εφαρμογι ςχετικοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν ενίςχυςθ των μζτρων αςφάλειασ και υγιεινισ 

ςτθν εργαςία. 

 

Άρκρο 397 

Τροποποιιςεισ των άρκρων 18 και 19 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ 

 

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τροποποιοφνται τα άρκρα 18 και 19 του ν. 4174/2013 

(Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ, Κ.Φ.Δ) και προβλζπεται θ δυνατότθτα υποβολισ 

αρχικϊν ι τροποποιθτικϊν φορολογικϊν δθλϊςεων μζχρι τθν κοινοποίθςθ του 

προςωρινοφ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ, με πρόβλεψθ διαφορετικϊν κυρϊςεων, 

ανάλογα με το ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται ο ζλεγχοσ.  

Οι τροποποιιςεισ αυτζσ προτείνονται αφενόσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν πρόςφατθ ςχετικι 

νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 1364/2017), ςφμφωνα με τθν οποία, ενόψει τθσ αρχισ τθσ φανερισ 

δράςθσ τθσ Διοίκθςθσ δεν μπορεί το χρονικό όριο εντόσ του οποίου δφναται ο 

φορολογοφμενοσ να αςκιςει τα δικαιϊματά του να εξαρτάται από γεγονόσ άγνωςτο ς’ 

αυτόν, όπωσ είναι θ ζκδοςθ τθσ εντολισ ελζγχου, και αφετζρου αποτελοφν υιοκζτθςθ των 

διεκνϊν βζλτιςτων πρακτικϊν για τθν ενκάρρυνςθ τθσ οικειοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ 

(voluntary compliance) των φορολογουμζνων προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Με 

τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ εξυπθρετείται θ ταχφτερθ είςπραξθ των φόρων, χωρίσ τθν 

κακυςτζρθςθ του ελζγχου για τθν διαπίςτωςθ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ, τθν ζκδοςθ 

ςχετικισ πράξεωσ και το ενδεχόμενο διοικθτικισ ι και δικαςτικισ αμφιςβιτθςθσ αυτισ, 

ενϊ παράλλθλα παρζχεται κίνθτρο ςτουσ φορολογοφμενουσ για τθν άμεςθ εξόφλθςθ τθσ 

βάςει τθσ υποβαλλόμενθσ διλωςθσ προκφπτουςασ οφειλισ τουσ, μζςω ςθμαντικισ 



μείωςθσ του φψουσ των προβλεπομζνων κυρϊςεων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εξόφλθςθ 

τθσ ςχετικισ οφειλισ κα γίνει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν.  

Αναλυτικά: 

Με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ των παρ. 1 και 2 αντικακίςτανται θ παρ. 1 του άρκρου 18 

και θ παρ. 3 του άρκρου 19 του ΚΦΔ, αντίςτοιχα, και προβλζπεται ότι είναι δυνατι θ 

υποβολι εκπρόκεςμων αρχικϊν ι τροποποιθτικϊν δθλϊςεων μζχρι τθν κοινοποίθςθ του 

προςωρινοφ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου. Ωσ προσ τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ, 

γίνεται θ ακόλουκθ διάκριςθ: 

α) Για εκπρόκεςμεσ αρχικζσ ι τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ που υποβάλλονται μζχρι τθν 

κοινοποίθςθ εντολισ ελζγχου ι τθσ πρόςκλθςθσ παροχισ πλθροφοριϊν του άρκρου 14 του 

ΚΦΔ επιβάλλονται οι διαδικαςτικζσ κυρϊςεισ για τθν υποβολι εκπρόκεςμων δθλϊςεων, 

ςφμφωνα με το άρκρο 54 του ΚΦΔ, και ο τόκοσ του άρκρου 53 του ίδιου νόμου. 

β) Για εκπρόκεςμεσ αρχικζσ ι τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ που υποβάλλονται μετά τθν 

κοινοποίθςθ εντολισ ελζγχου ι τθσ πρόςκλθςθσ παροχισ πλθροφοριϊν του άρκρου 14 του 

ΚΦΔ και μζχρι τθν κοινοποίθςθ του προςωρινοφ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, 

εάν προκφπτει ποςό φόρου προσ καταβολι, επιβάλλεται επί του ποςοφ αυτοφ, αντί του 

διαδικαςτικοφ προςτίμου του άρκρου 54, πρόςτιμο που ιςοφται με το ποςό του προςτίμου 

των άρκρων 58 παρ. 2, 58Α παρ. 2, ι 59 παρ. 1, κατά περίπτωςθ. Ωςτόςο, εφόςον θ 

προκφπτουςα οφειλι εξοφλθκεί εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τον προςδιοριςμό του 

φόρου, το πρόςτιμο περιορίηεται ςτο εξιντα τοισ εκατό (60%) του αρχικϊσ 

προςδιοριςκζντοσ, ϊςτε να υπάρχει ζνα ςοβαρό κίνθτρο για τθν άμεςθ πλθρωμι των βάςει 

διλωςθσ φορολογικϊν οφειλϊν. Θ δυνατότθτα αυτι δεν παρζχεται για τισ δθλϊςεισ 

παρακρατοφμενου φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι 

φορολογοφμενοι ζχουν, κατά κανόνα, παρακρατιςει και δεν ζχουν αποδϊςει τον 

οφειλόμενο φόρο.  

Ειδικά, εφόςον πρόκειται για τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ, για τον υπολογιςμό του ανωτζρω 

προςτίμου, λαμβάνεται ωσ βάςθ υπολογιςμοφ το ποςό τθσ διαφοράσ μεταξφ του φόρου 

που προκφπτει με βάςθ τθν υποβαλλόμενθ τροποποιθτικι φορολογικι διλωςθ και εκείνου 

που προκφπτει με βάςθ τθν αρχικϊσ υποβλθκείςα διλωςθ, και τισ τυχόν τροποποιθτικζσ 

δθλϊςεισ που ζχουν εν τω μεταξφ υποβλθκεί.  

Θ ανωτζρω διάκριςθ από πλευράσ επιβαλλόμενων κυρϊςεων παρίςταται αναγκαία, 

προκειμζνου να υπάρχει διαφορετικι αντιμετϊπιςθ μεταξφ των φορολογουμζνων που 

υποβάλλουν εκπρόκεςμθ διλωςθ ςυνεπεία παράλειψθσ ι λάκουσ και των 



φορολογοφμενων που υποβάλλουν εκπρόκεςμθ διλωςθ, γνωρίηοντασ ότι ελζγχονται ιδθ, 

για τουσ οποίουσ οι κυρϊςεισ είναι αυςτθρότερεσ.  

Τζλοσ, με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ ορίηεται ότι για δθλϊςεισ που υποβάλλονται μετά 

τθν κοινοποίθςθ εντολισ ελζγχου ι τθσ πρόςκλθςθσ παροχισ πλθροφοριϊν του άρκρου 14 

του ΚΦΔ και μζχρι τθν κοινοποίθςθ του προςωρινοφ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του 

φόρου, δεν κίγεται μεν το δικαίωμα του φορολογοφμενου να υποβάλει τροποποιθτικζσ 

δθλϊςεισ, εντοφτοισ, προςδιοριςκζντεσ φόροι, πρόςτιμα, τζλθ, ειςφορζσ και λοιπά ποςά 

δεν διαγράφονται, ςυμψθφίηονται ι επιςτρζφονται, ενϊ δεν είναι δυνατι θ υποβολι 

δθλϊςεων ςε αυτό το ςτάδιο με επιφφλαξθ. 

 

Άρκρο 398 

Τροποποιιςεισ του άρκρου 72 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ 

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 ςκοπείται θ εφαρμογι των 

προτεινομζνων ρυκμίςεων των άρκρων 18 και 19 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ 

(ΚΦΔ), και ςε υποκζςεισ που ανάγονται ςε χρόνο πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων 

του ΚΦΔ, για τισ οποίεσ ζχει εφαρμογι θ μεταβατικι ρφκμιςθ τθσ παρ. 18 του άρκρου 72 

του ΚΦΔ, όπωσ προςφάτωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 49 του ν. 4509/2017 

(παράγραφοσ 1).  

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2, ειςάγεται νζα μεταβατικι παράγραφοσ 

ςτο άρκρο 72 του ΚΦΔ, με τθν οποία δίνεται θ δυνατότθτα ςτον φορολογοφμενο να 

αποδεχτεί εκδοκείςεσ πράξεισ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, υποβάλλοντασ 

ςχετικι αίτθςθ, ενϊ παρζχεται κίνθτρο για τθν άμεςθ εξόφλθςθ τθσ οφειλισ θ μείωςθ του 

επιβλθκζντοσ προςτίμου ι πρόςκετου φόρου ςτο 60% αυτοφ. Επιπλζον,  λαμβάνεται 

μζριμνα για τθν εφαρμογι των προτεινομζνων ρυκμίςεων και επί εκκρεμϊν υποκζςεων, 

ωσ ειδικότερα ορίηονται ςτθν εν λόγω παράγραφο, κατά το πρότυπο των προςφάτωσ 

κεςπιςκειςϊν ρυκμίςεων του άρκρου 49 του ν. 4509/2017. 

 

Άρκρο 399 

Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ ρθτά προβλζπεται ότι ςυμβάςεισ που ςυνομολογικθκαν 

ςφμφωνα με τον προςυμβατικό ζλεγχο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και τθ γνωμοδότθςθ του 

Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Ταμείου Αξιοποίθςθσ τθσ Λδιωτικισ Ρεριουςίασ του 

Δθμοςίου του ν. 3986/2011 (Αϋ 152) κεωροφνται επωφελείσ και ςυμφζρουςεσ για το 

Ταμείο και το Ελλθνικό Δθμόςιο, αναφορικά με τθν αςτικι ι ποινικι ευκφνθ και των μελϊν 

του εν λόγω Συμβουλίου. 



 
Άρκρο 400 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

Με το παρόν άρκρο ορίηεται θ ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του ςχεδίου νόμου.  

 

Ακινα    9-1-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ  ΥΡΟΥΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΣΚΟΥΛΕΤΘΣ    ΔΘΜΟΣ ΡΑΡΑΔΘΜΘΤΛΟΥ 

 

ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ, ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ 



 

ΝΛΚΟΛΑΟΣ ΡΑΡΡΑΣ     ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

 

ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ  

ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΓΑΒΟΓΛΟΥ    ΕΥΤΥΧΛΑ ΑΧΤΣΛΟΓΛΟΥ 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

ΣΤΑΥΟΣ ΚΟΝΤΟΝΘΣ     ΕΥΚΛΕΛΔΘΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

 

ΥΓΕΙΑΣ       ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ 

 

ΑΝΔΕΑΣ ΞΑΝΚΟΣ     ΟΛΓΑ ΓΕΟΒΑΣΛΛΘ 

 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

 

ΛΥΔΛΑ ΚΟΝΛΟΔΟΥ     ΓΕΩΓΛΟΣ ΣΤΑΚΑΚΘΣ 

 

ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ 

ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

 



ΧΘΣΤΟΣ ΣΡΛΤΗΘΣ     ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΚΟΥΟΥΜΡΛΘΣ 

 

ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ  ΤΟΥΙΣΜΟΥ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΥ    ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΑ 

 

ΟΙ ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ ΥΡΟΥΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

    

 

ΝΛΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ     ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΧΑΛΤΣΘΣ 

 

ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ     ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ    ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

 

ΚΕΑΝΩ ΦΩΤΛΟΥ     ΔΘΜΘΤΘΣ ΡΑΡΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΓΕΩΓΛΟΣ ΧΟΥΛΛΑΑΚΘΣ               ΡΑΥΛΟΣ ΡΟΛΑΚΘΣ 

 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ  ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ

     

 



ΣΩΚΑΤΘΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ      ΛΩΑΝΝΘΣ ΤΣΛΩΝΘΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


